Aksjonærregisteroppgåva
Skal fyllast ut av alle norske aksje- og
allmennaksjeselskap, samt sparebankar. Sjå rettleiinga RF-1087.
Oppgåva returnerast til skattekontoret i regionen selskapet er registrert.
Organisasjonsnummeret til selskapet

Namn på selskapet

Inntektsår

Adresse til selskapet

ISIN (berre for selskap registrerte i VPS)

Postnr.

Poststad

Aksjeklasse

Selskapsopplysningar
Inngåande behaldning 1. januar

Utgåande behaldning 31. desember

Post 1 Aksjekapital for heile selskapet

Post 2 Aksjekapital i denne aksjeklassen

Post 3 Pålydande per aksje

Post 4 Talet på aksjar i denne aksjeklassen

Post 5 Innbetalt aksjekapital i denne aksjeklassen

Post 6 Innbetalt overkurs i denne aksjeklassen

Post 7 Total formuesverdi for selskapet

Utbytte
Post 8 Utdelt skatterettsleg utbytte
i løpet av inntektsåret

Hendelsestype

Tidspunkt

Totalt utdelt utbytte (i denne aksjeklassen)

Utdelt utbytte per aksje

Kven kan Skatteetaten kommunisere med om denne oppgåva?
Navn

Rolle

Telefon

Rolle

Telefon

e-post

Annan kontaktperson om ønskeleg
Navn

e-post

Underskrift
Stad og dato

Underskrift

Inndeling av oppgåva
For selskap der det ikkje har skjedd endringar på eigarsida i inntektsåret, og heller inga endring i aksjekapital eller talet på aksjar, er det tilstrekkeleg å rapportere
eit sett med standardopplysningar, det vil seie postane 1–7 (selskapsopplysningar) og 19–20 (aksjonæropplysningar), ev. 8 og 21 viss det er delt ut utbytte.
Har det i inntektsåret vore endringar i aksjonærsamansetjinga eller i aksjekapitalen til selskapet eller talet på aksjar, går det elles fram av rettleiinga kva for
postar som må fyllast ut.
Andre offentlege organs bruk av opplysningar i RF-1086
For å samordne og forenkle oppgåveinnleveringa frå næringslivet kan opplysningar som blir gitt i ”Aksjonærregisteroppgåva”, RF-1086N, heilt eller delvis brukast
også av andre offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, jf. lov om Oppgåveregisteret §§ 5 og 6. Opplysningar om ev. samordning
kan ein få ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telefon 800 800 00.
Fastsett av Skattedirektoratet med heimel i Finansdepartementet sitt delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. skatteforvaltningsloven § 7-7 og 7-13.

RF-1086N

Utskriving av aksjar i samband med stifting, nyemisjon, nyemisjon ved konvertering av fordring,
nyemisjon ved konsernintern overføring, skattepliktig fusjon/fisjon og omdanning til aksjeselskap
Post 9 Nyutskrivne aksjar
Sjå post 23 for tilsvarande
opplysning på aksjonærnivå

Hendingstype

Pålydande per aksje

Tal på nyutskrivne aksjar

Innbetalt overkurs per aksje

Kor mange aksjar etter

Tidspunkt

Kor mange eigne aksjar overf.

Utskriving av aksjar i samband med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon, og
samanslåing/deling av aksjeklasse
Post 10 Utskrivne aksjar
(omfordeling)
Sjå post 24 for tilsvarande
opplysning på aksjonærnivå

Hendingstype

Tal på nyutskrivne aksjar

Pålydande per utskriven aksje

Kor mange eigne aksjar overf.

Org.nr. til overdr. selskap

ISIN/Aksjeklasse

Kor mange aksjar etter

Tidspunkt

Talet på innløyste aksjar

Pålydande per innløyst aksje

Org.nr. til overt. selskap

Sletting av aksjar i samband med likvidasjon, partiell likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon, skattepliktig
innløysing ved skattefri fusjon eller fisjon og sletting av eigne aksjar til dekning av tap og avsetning til fond
Post 11 Sletta aksjar
(avgang)
Sjå post 25 for tilsvarande
opplysning på aksjonærnivå

Hendingstype

Talet på sletta aksjar

Kor mange aksjar etter

Pålydande per aksje

Gjennomsnittleg innbetalt
overkurs per slettet aksje

Totalt vederlag/
Utbetalt av innbetalt kapital

Tidspunkt

Sletting av aksjar i samband med spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjekl.
Post 12 Sletta aksjar
(omfordeling)
Sjå post 26 for tilsvarande
opplysning på aksjonærnivå

Hendingstype

Talet på sletta aksjar

Kor mange aksjar etter

Tidspunkt

Pålydande per aksje

Pålydande per aksje etter spleis

Org.nr. til overt. selskap

ISIN/Aksjeklasse

Vederlagsaksjar (kor mange)

Pålydande per vederlagsaksje

Org.nr. til overt. morselskap

ISIN/Aksjeklasse

Vederlagsaksjar (kor mange)

Pålydande per vederlagsaksje

Endringar i aksjekapital/overkurs og auking/reduksjon av pålydande
Post 13 Nedsetjing av innbetalt
overkurs med tilbakebetaling til
aksjonærane i løpet av inntektsåret
(Sjå post 28)
Post 14 Forhøging av aksjekapital
ved auke av pålydande per aksje i
samband med fondsemisjon
Post 15 Forhøging av aksjekapital
og overkurs ved auke av
pålydande ved nyemisjon,
fisjon og fusjon
(Sjå post 29)

Nedsetjing av innb. overkurs

Tidspunkt

Forhøging av aksjekapital

Auke pål. per aksje

Pålydande per aksje etter

Tidspunkt

Hendingstype

Forhøging av aksjekapital

Auke pål. per aksje

Tidspunkt

Pålydande per aksje etter

Forhøging av overkurs

Overd. selskaps org.nr.

ISIN/Aksjeklasse

Post 16 Nedsetjing av aksjekapital
ved reduksjon av pålydande
per aksje til dekning av tap og
overføring til fond

Nedsetjing innb. aksjekapital

Reduksjon pål. per aksje

Pålydande per aksje etter

Tidspunkt

Post 17 Nedsetjing av aksjekap.
ved reduksjon av pålydande per
aksje med utbet. til aksjonærane
(sjå post 27)
Post 18 Nedsetjing av
aksjekapital ved reduksjon
av pålydande per aksje i
samband med skattefri
utfisjonering (omfordeling)

Nedsetjing av aksjekapital

Reduksjon pål. per aksje

Pålydande per aksje etter

Tidspunkt

Nedsetjing av aksjekapital

Reduksjon pål. per aksje

Pålydande per aksje etter

Tidspunkt

Org.nr. på overt. selskap

ISIN/Aksjeklasse

Vederlagsaksjar (kor mange)

Pålydande per vederlagsaksje

Org.nr. på overt. morselskap

ISIN/Aksjeklasse

Vederlagsaksjar (kor mange)

Pålydande per vederlagsaksje

Nedsetjing fondsem. aksjekap.

Hendingstype

Selskapsidentifikasjon
Org. nr.

Aksjeklasse

ISIN

Aksjonæropplysningar – (namn, adresse, kor mange aksjar og utbytte)
Post 19 Namnet på aksjonæren,
adresse, fødselsnummer,
organisasjonsnummer,
utanlandsk aksjonær-ID
og ev. landkode

Aksjonæridentifikasjon (fødsels-/D-nummer, organisasjonsnummer, utanlandsk aksjonær-ID)

Namn

Landkode

Adresse

Post 20 Kor mange aksjar
per aksjonær

Kor mange 1. januar

Postnummer

Poststad

Kor mange 31. desember

Utbytte for denne aksjonæren
Post 21 Utdelt utbytte til
aksjonæren for denne
aksjeklassen (kjeldeskatt
er bare relevant for aksjonærar
som høyrer heime i utlandet).

Utdelt utbytte (totalt)

Kor mange aksjar

Tidspunkt

Kjeldeskatt i %

Kjeldeskatt i kroner

Kjeldeskatt landkode

Beløp

Tidspunkt

Tilbakebetaling av tidligare innbetalt kapital
Post 22 Tilbakebetaling av tidligare
innbetalt kapital

Transaksjonstype

Transaksjonar (aksjar i tilgang/avgang) for denne aksjonæren
Til dømes kjøp, stifting, skattepliktig fusjon/fisjon
(for fullstendig oversikt over transaksjonstypar, sjå rettleiinga)
Post 23 Aksjar i tilgang
(anskaffing)
Sjå post 9 for tilsvarande
opplysning på selskapsnivå

Transaksjonstype

Kor mange aksjar i tilgang

Tidspunkt

Total anskaffingsverdi

Gjevars/arvelatars f.nr.

Gjevars org.nr.

Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjeklasse
Post 24 Aksjar i tilgang i
samband med omfordeling
Sjå post 10 for tilsvarande
opplysning på selskapsnivå

Transaksjonstype

Kor mange aksjar i tilgang

Tidspunkt

Org.nr. til overdragande selskap

ISIN/Aksjeklasse for overdr. selskap

Overdr. selskaps pålydande per aksje

Transaksjonstype

Kor mange aksjar i avgang

Tidspunkt

Totalt vederlag/Utbetalt av innbetalt kap.

Mottakars f.nr.

Mottakars org.nr.

Til dømes sal, likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon
(for fullstendig oversikt over transaksjonstypar, sjå rettleiinga)
Post 25 Aksjar i avgang
Sjå post 11 for tilsvarande
opplysning på selskapsnivå.

Spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og samanslåing/deling av aksjeklasse
Post 26 Aksjar i avgang
i samband med omfordeling
Sjå post 12 for tilsvarande
opplysning på selskapsnivå

Transaksjonstype

Kor mange aksjar i avgang

Tidspunkt

Org.nr. til overt. selskap (ev. morselskap)

ISIN/Aksjeklasse for overt. selskap

Overtakande selskaps pål. per aksje

Endring i aksjekapital og overkurs – utbetalingar og innbetalingar
Post 27 Tilbakebetalt innbetalt
aksjekapital (totalt beløp) og
utbetalt fondsemittert
aksjekapital ved reduksjon av
pålydande per aksje (sjå post 17)

Nedsetjing av innbetalt aksjekapital

Post 28 Tilbakebetalt tidlegare
innbetalt overkurs for aksjane
(sjå post 13)
Post 29 Forhøging av aksjekapital
og overkurs ved auke av
pålydande ved nyemisjon,
fisjon og fusjon
(Sjå post 15)

Nedsetjing av innbetalt overkurs

Post 30 Aksjonæren sin part av
nedsetting av aksjekapital i
samband med reduksjon av
pålydande ved fisjon
(Sjå post 18)

Reduksjon av pålydande per aksje

Tidspunkt

Nedsetjing fondsemittert aksjekapital

Tidspunkt

Transaksjonstype

Forhøging av aksjekapital

Auke av pålydande per aksje

Forhøging av overkurs

Overd. selskaps org.nr.

ISIN/Aksjeklasse

Reduksjon av aksjekapital

Transaksjonstype

Tidspunkt

Overt. selskaps org.nr.

ISIN/Aksjeklasse

Tidspunkt

