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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. Har du innspill eller
ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt
på e-post, kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

Husk å oppgi hvilket fylke du 
holder til i.  
For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Hovedmålsettingen med skatte- 
patruljene er synlighet, kunnskaps-
bygging og oppfølging gjennom 
direkte kontakt med nærings- 
drivende. 

Tett kontakt med nærings- 
drivende
Skatteetaten vil nå være enda mer 
tilstede der næringsaktiviteten er, 
for å øke kunnskap om aktørene i 
markedet. 

Skattepatruljene skal bli et kjent 
syn ute på byggeplasser og i  
samfunnsbildet hele året rundt for 
å oppnå etterlevelse av det  
regelverket vi forvalter.

Kunnskap
Kunnskapsbasert tilnærming er 
viktig for Skatteetaten, slik at vi 
blant annet kan bruke dette som 
bakgrunnsinformasjon når vi skal 
utvikle nye tiltak. 

Skattepatruljene jobber mot tre 
forskjellige segmenter:

• Motspillere – kriminelle skal 
settes ut av spill. 

• Medspillere – samarbeid med 
seriøse aktører.

• Utenlandske arbeidstakere 
– som skal settes i stand til 
å ivareta egne rettigheter og 
oppfylle plikter.

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 – april 2019
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Skattepatruljer i Skatteetaten
Skatteetaten har organisert skattepatruljer på ti lokasjoner i landet for å bekjempe  
arbeidslivskriminalitet.
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Aksjonæren må selv ta stilling til 
hvordan utbetalingen skal  
klassifiseres i forhold til egen  
skatteposisjon på hver enkelt 
aksje. 

Feil opplysninger må korrigeres i 
aksjeoppgaven og skatte- 
meldingen.

Utbytte
Mottatt utbytte, etter fradrag for 
skjermingsfradrag, er skatte- 
pliktig inntekt. Som utbytte regnes 
enhver vederlagsfri overføring av 
verdier fra selskap til aksjonær, 
men det er unntak for tilbake- 
betaling av tidligere innbetalt  
aksjekapital og overkurs. 

Tilbakebetaling av innbetalt  
aksjekapital og/eller overkurs, skal 
redusere aksjenes inngangs- 
verdi fra det tidspunkt beløpet blir 
tilbakebetalt.

Utbetaling fra aksjeselskap – utbytte eller  
tilbakebetaling av innbetalt kapital? 

Aksjonæren må være ekstra 
oppmerksom ved kontroll av  
aksjeoppgaven og skatte-
meldingen når det er foretatt 
utbetaling fra selskapet. 

Viktig å holde oversikt
Et forenklet eksempel neden-
for viser viktigheten av å holde 
oversikt over hva som er innbetalt 
aksjekapital og overkurs per aksje.

Likebehandlingsprinsipp
Aksjelovgivningen bygger på et 
likebehandlingsprinsipp der alle 
aksjer innenfor samme aksje- 
klasse gir lik rett i selskapet.  
Utbetalingen vil følgelig være lik 
per aksje. 

Eksempel 
Jens stifter et aksjeselskap,  
Bra AS, med en aksjekapital på  
kr 100 000 fordelt på 100 aksjer 
pålydende kr 1 000. Han tegner 
aksjene til kr 10 000 per stk. 

Selskapet går godt, og etter en tid 

ønsker Pål å investere i bedriften. 
Innskuddet utgjør kr 2 000 000. 

Aksjekapitalen forhøyes med  
kr 10 000 ved utstedelse av 10 
aksjer, pålydende kr 1 000 og  
overkurs kr 199 000 per aksje.

Eksempel – utbetaling 
I generalforsamling vedtas det at 
det skal utbetales kr 1 100 000 fra 
overkursfondet, det vil si   
kr 10 000 per aksje. 

For Jens vil kr 1 000 av utbetal- 
ingen per aksje anses som utbytte 
(før fradrag for skjerming) og  

kr 9 000 som tilbakebetaling av 
tidligere innbetalt overkurs.  
Tilbakebetalingen reduserer inn-
betalt kapital og inngangsverdien 
per aksje. 

For Pål vil hele utbetalingen anses 
som tilbakebetaling av innbetalt 
overkurs.  

Eksempelet viser at utbetalingene 
Jens og Pål mottar fra selskapet 
skal klassifiseres forskjellig skatte-
messig. Aksjeoppgaven viser  
opplysninger om utbytte, og  

tilbakebetalingen inngår i rubrikken 
for kapitalkorrigering. Aksjonærene 
må altså klassifisere utbetalingen 
korrekt.  
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Skatteinfo har 
fått ny  
redaksjon 
Den nye redaksjonen startet 
i januar 2019, og informa- 
sjonsskrivet fortsetter som 
før. 

Det betyr at vi fortsatt vil ha 
innspill fra deg om problem- 
stillinger og aktuelle temaer.

Vi trenger tips til saker, slik at 
vi kan fortsette å gi deg nyttig 
og brukervennlig informasjon 
fra Skatteetaten. 

Er det et område som ikke er 
tilstrekkelig belyst, eller er det 
nyheter du savner, send en 
e-post til  
skatteinfo@skatteetaten.no

NB! 
Vi gjør oppmerksom på at 
redaksjonen ikke svarer på 
spørsmål om saksbehandling. 

Trenger du å komme i kontakt 
med saksbehandler, sjekk 
skatteetaten.no – kontakt oss.

Skog – virksomhet, hobby eller  
kapitalinntekt?
Skatteetaten har registrert at mange tror at inntekt av skog skal 
anses som skattefri hobby, når den årlige nyttbare tilveksten er 
mindre enn 100 m3.

En oppfatning er for eksempel: 
Vår klient N.N. har levert tømmer 
for netto kr 400 000. Etter de nye 
reglene for skogbeskatning er 
beløpet skattefritt som hobby, da 
årlig nyttbar tilvekst er lavere enn 
100 m3. Etter regelverket blir ikke 
dette riktig.

Hobby
Skogsdriften kan bare anses som 
hobbyaktivitet når den ikke er 
egnet til å gå med overskudd over 
tid, enten alene eller sammen med 
jordbruk. Hobbyskog er et unntak 
som svær få faller inn under.

Alminnelige kriterier
Skogsdrift skal vurderes etter de 
alminnelige kriteriene for virksom-
het. Retningslinjer for vurdering av 
skog som virksomhet, gitt i  

prinsipputtalelse fra Skatte- 
direktoratet 1. mars 2016, finner 
du her. Når det gjelder årlig nyttbar 
tilvekst, så fremgår det klart av  
uttalelsen at dette bare er en 
hjelpefaktor ved vurderingen. 

Aktivitet i skog med årlig nyttbar 
tilvekst opp til 100 m3, regnes 
normalt ikke som virksomhet. 
Hvis skogsdriften likevel går med 
overskudd over tid, skal inntekten 
beskattes som kapitalinntekt, selv 
om driften ikke oppfyller alle  
kriteriene for virksomhet. 

Poster i skattemeldingen
Kapitalinntekt skog skal føres i 
post 3.1.12, annen inntekt.  
Kapitalkostnad skog skal føres i 
post 3.3.7, andre fradrag. 
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