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Eksempel 1 – Beregning av årets skjermingsfradrag per

I eksemplene har vi avrundet opp til nærmeste øre.

Du kjøpte 200 aksjer for kr 100 per aksje (inkl. omkostninger) i 2015. Din inngangsverdi er da kr 100 per aksje. Alle aksjene var 
fortsatt i behold ved utgangen av 2016. Du mottok ikke utbytte i 2015 og har dermed et ubenyttet skjermingsfradrag fra 2015 på 
kr 0,60 per aksje (skjermingsrenten var 0,6 % i 2015). 

Inngangsverdi (post 310) + Ubenyttet skjermingsfradrag (post 311) = årets skjermingsgrunnlag (post 312)
Kr 100 + kr 0,60 = kr 100,60 årets skjermingsgrunnlag er altså kr 100,60

Skjermingsrenten for 2016 er 0,4 %.

Årets skjermingsgrunnlag x skjermingsrenten (0,4 %) = Årets skjermingsfradrag (post 313)
Kr 100,60 x 0,4 % = kr 0,40 årets skjermingsfradrag per aksje er da kr 0,40

I tabellen nedenfor vises hvordan noen av postene i oppgaven din vil se ut:

310 Inngangsverdi per 
aksje

311 Ubenyttet skjer-
mingsfradrag per 
aksje fra tidligere år

312 Årets skjermings- 
grunnlag per aksje  
(post 310+311)

313 Årets skjermings- 
fradrag per aksje  
(post 312 x 0,4 %)

314 Samlet skjermings-
fradrag per aksje du 
eide ved utgangen 
av året  
(post 311+313)

 100  0,60  100,60  0,40  1,00

Summen av årets skjermingsfradrag og ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år er det beløpet du kan motta i skattefritt utbytte.  
I dette eksempelet utgjør det kr 0,60 + kr 0,40 = kr 1,00 per aksje. Totalt utgjør dette kr 200 for alle 200 aksjene.

Eksempel 2 – Endring av inngangsverdi på aksjer anskaffet i 2016

I din mottatte RF-1088 står det kr 80 i post 310 (Inngangsverdi per aksje). Følgende verdier vises i oppgaven:

Inngangsverdi (post 310) + Ubenyttet skjermingsfradrag (post 311) = årets skjermingsgrunnlag (post 312)
Kr 80 + kr 0 = kr 80  årets skjermingsgrunnlag er beregnet til kr 80 og ditt skjermingsfradrag i post 313 blir beregnet til kr 0,32 

per aksje (kr 80 x skjermingsrenten på 0,4 %) – se også tabell 1 i eksempel 4

Du mener inngangsverdien er feil fordi du i 2016 betalte kr 120 per aksje (inkl. omkostninger) og du endrer det forhåndsutfylte 
beløpet i post 310. Dette medfører at årets skjermingsgrunnlag blir kr 120.
Årets skjermingsgrunnlag x skjermingsrenten (0,4 %) = Årets skjermingsfradrag (post 313)
kr 120 x 0,4 % = kr 0,48 årets skjermingsfradrag per aksje blir da kr 0,48 (se også tabell 2 i eksempel 4)

Slik retter du de aktuelle postene i oppgaven:

310 Inngangsverdi per 
aksje

311  Ubenyttet  
skjermingsfradrag 
per aksje fra 
tidligere år

312  Årets skjermings- 
grunnlag per aksje  
(post 310+311)

313  Årets skjermings- 
fradrag per aksje  
(post 312 x 0,4 %)

314  Samlet skjermings- 
fradrag per aksje du 
eide ved utgangen 
av året (post 
311+313)

 80    120          0  80    120  0,32    0,48  0,32    0,48

På grunn av at du endret en feilaktig inngangsverdi, har årets skjermingsfradrag per aksje økt fra kr 0,32 til kr 0,48.  
På 1000 aksjer vil du kunne motta kr 480 i skattefritt utbytte i 2016.

Eksempler
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Eksempel 3 – Beregning av skattepliktig utbytte på aksjer som er i behold ved utgangen av 2016 og  
oppjustering av det skattepliktige utbytte

Du kjøpte 200 aksjer for kr 100 per aksje (inkl. omkostninger) i 2015. Din inngangsverdi per aksje er da kr 100 per aksje. Alle 
aksjene er fortsatt i behold ved utgangen av 2016. Du mottok ikke utbytte i 2015 og har dermed et ubenyttet skjermingsfradrag 
fra 2015 på kr 0,60 per aksje (skjermingsrenten var 0,60 % i 2015). Årets skjermingsfradrag per aksje er beregnet til kr 0,40  
(se eksempel 1).

Du mottar i 2016 kr 1 400 i utbytte noe som utgjør kr 7 i utbytte per aksje. I tabellen nedenfor vises hvordan noen av postene i 
oppgaven din vil se ut

310  Inngangs-
verdi per 
aksje

311  Ubenyttet 
skjermings-
fradrag  
per aksje fra 
tidligere år

312  Årets 
skjermings-
grunnlag  
per aksje  
(post 
310+311)

313  Årets 
skjermings-
fradrag per 
aksje (post 
312 x 0,4 %)

314  Samlet  
skjermings-
fradrag per 
aksje du 
eide ved 
utgang av 
året (post 
311+313)

315  Benyttet  
skjermings-
fradrag per 
aksje

316  Ubenyttet 
skjermings-
fradrag per 
aksje som 
overføres til 
neste år  
(post 314-
315)

 100  0,60  100,60  0,40  1,00  1,00  0

319  Antall aksjer 320 Mottatt utbytte per 
aksje 

321  Benyttet skjermings-
fradrag per aksje

322 Skattepliktig utbytte  
per aksje (post 320-
321)

323 Skattepliktig utbytte 
(post 319 x 322)

 200  7  1,00  6,00  1200

Post 321 viser summen av årets skjermingsfradrag og ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere som reduserer skattepliktig 
utbytte. I dette eksempelet skal du skattlegges for kr 1 200 av mottatt utbytte på kr 1 400. Du må kontrollere at kr 1 200 er 
oppført i skattemeldingens post 3.1.5.

Dette beløpet blir i skatteberegningen automatisk oppjustert med 1,15. Endelig skattepliktig utbytte blir derfor (1200 x 1,15)  
1 380 kroner.

Eksempel 4 – Skattepliktig utbytte ved endring av inngangsverdi for aksjer anskaffet i 2016
Noen av postene i RF-1088 ser slik ut når du mottar den. Du mottok kr 7 i utbytte per aksje på 200 aksjer.

Tabell 1 i eksempel 4

310   Inngangs- 
verdi per 
aksje

311  Ubenyttet skjer-
mingsfradrag per 
aksje fra tidligere år

312   Årets skjermings- 
grunnlag per aksje  
(post 310+311)

313   Årets skjermings- 
fradrag per aksje  
(post 312 x 0,4 %)

314   Samlet skjermings- 
fradrag per aksje du eide 
ved utgangen av året 
(post 311+313)

 80  0  80  0,32  0,32

319  Antall aksjer 320   Mottatt utbytte per 
aksje 

321  Benyttet 
skjermings fradrag 
per aksje

322   Skattepliktig 
utbytte per aksje 
(post 320-321)

323   Skattepliktig utbytte                    
(post 319 x 322)

  200   7   0,32   6,68   1336

Du endrer forhåndsutfylt inngangsverdi fra kr 80 til kr 120, se eksempel 2. På grunn av at oppgaven er forhåndsutfylt med feil 
inngangsverdi vil det skattepliktige utbyttebeløpet som står i oppgavens post 323 også være feil. Endrer du inngangsverdien må 
du omberegne og korrigere det skattepliktige utbytte som er forhåndsutfylt i post 3.1.5 i skattemeldingen. Endret inngangsverdi 
medfører endret skjermingsfradrag i post 313, se eksempel 1 og 2 for hvordan du beregner deg frem til årets skjermingsfradrag. 

Etter at du har endret inngangsverdien i post 310 til kr 120 vil årets skjermingsfradrag per aksje i post 313 være kr 0,48 per aksje. 
Du har da de beløpene du trenger for å beregne endret skattepliktig utbytte i post 322.
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Eksempel 5 – Kjøp – Utbytte – Salg – Utbytte
2015
Per anskaffet 100 aksjer a kr 1 000 1. oktober 2015. Han mottok ikke utbytte på aksjen i 2015.
Per har da et ubenyttet skjermingsfradrag fra 2015 =  kr 6 per aksje (skjermingsrenten for 2015 var 0,6 %)

2016
I april mottar Per utbytte på alle aksjene han kjøpte i 2015. I juli selger Per halvparten av aksjene sine. I desember får han utbytte 
på de resterende 50 aksjene som er i behold ved utgangen av 2016. Merk! På de solgte aksjene er det bare ubenyttet skjermings-
fradrag fra 2015 som kan brukes til å redusere skattepliktig utbytte/gevinst (skjermingsrenten for 2016 er 0,4 %).

1. april utbytte på kr 5 per aksje      (totalt kr 5 x 100 = kr 500)
1. juli salg av 50 aksjer for kr 1 100 per aksje   (totalt kr 1100 x 50= kr 55 000)
1. des utbytte på kr 5 per aksje       (totalt kr 5 x 50 = kr 250)

Beholdningsopplysninger
Aksjer du eide ved utgangen av året
Oversikt over aksjer du eide ved utgangen av året. Hver anskaffelse vises på egen linje. For mer informasjon, se rettledningen.

307  
An- 
skaf-
felses- 
dato

308  
An-
skaf-
felses-
type

309  
Antall 
aksjer 
ved årets 
utgang

310  
Inn-
gangs-
verdi per 
aksje

311  
Ubenyttet 
skjerm-
ingsfra- 
drag per 
aksje fra 
tidligere år

312  
Årets 
skjer- 
mings-
grunnlag  
per aksje 
(post 
310+311)

313  
Årets 
skjermings-
fradrag per 
aksje (post 
312 x 0,4 %)

314   
Samlet skjerm- 
ingsfradrag 
per aksje 
du eide ved 
utgang av året 
(post 311+313)

315  
Benyttet 
skjerm-
ings- 
fradrag 
per aksje

316 
Ubenyttet  
skjermings- 
fradrag per 
aksje som over-
føres til neste år 
(post 314-315)

01.10.15 Kjøp 50 1000 6 1006 4,02 10,02 10 0,02

Utbytteopplysninger på aksjer du eide ved utgangen av året
Oversikt over mottatt og skattepliktig utbytte. Hver anskaffelse du har mottatt utbytte på vises på egen linje.  
For mer informasjon, se rettledningen.

317 
Anskaffelses-
dato

318 
Utbyttedato

319 
Antall aksjer

320 
Mottatt utbytte  
per aksje 

321 
Benyttet skjerm-
ingsfradrag per 
aksje

322 
Skattepliktig ut-
bytte per aksje  
(post 320-321)

323 
Skattepliktig 
utbytte (post 
319 x 322)

01.10.15 01.04.16 50 5 5 0 0

01.10.15 01.12.16 50 5 5 0 0

Slik skal postene se ut etter at du har endret inngangsverdi og omberegnet skattepliktig utbytte.

Tabell 2 i eksempel 4

310 Inngangsverdi 
per aksje

311  Ubenyttet  
skjermingsfradrag 
per aksje fra 
tidligere år

312  Årets skjermings-
grunnlag per aksje 
(post 310+311)

313  Årets skjermings- 
fradrag per aksje  
(post 312 x 0,4 %)

314  Samlet skjermingsfradrag 
per aksje du eide ved 
utgangen av året (post 
311+313)

 120  0  120  0,48  0,48

319  Antall aksjer 320  Mottatt utbytte 
per aksje 

321  Benyttet skjermings-
fradrag per aksje

322   Skattepliktig utbytte 
per aksje (post 320-
321)

323 Skattepliktig utbytte 
(post 319 x 322)

 200  7  0,48  6,52  1304

Du endrer beløpet i skattemeldingen post 3.1.5 fra kr 1 336 til kr 1 304.
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OVERSIKT OVER AKTUELLE 
SKJEMA FOR AKSJONÆRER
RF-1088F 
Aksjeoppgaven 2016 – Forenklet
Gir en oversikt over dine aksjer  
og aksjeinntekter som er registrert  
i Skatteetatens aksjonærregister. 
Denne finner du som en PDF i Altinn. 
Du må kontrollere oppgaven før du 
leverer skattemeldingen (tidligere 
selvangivelsen). Ved behov for  
korrigering, bruk fortrinnsvis elektronisk 
innlevering (RF-1088K i Altinn).

RF-1088D
Aksjeoppgaven 2016 – Detaljert
En mer spesifisert og detaljert oversikt 
over alle dine aksjer, aksjeinntekter og 
fradrag (skjerming) som viser hvordan 
Skatteetaten er kommet frem til de 
skattepliktige beløpene. Denne finner 
du som en PDF i Altinn.

RF-1088K 
Aksjeoppgaven 2016 – Korrigerbar
Denne oppgaven finnes i Altinn og 
bare hvis du har anskaffet eller 
realisert aksjer i 2016. Her kan det 
gjøres endringer i inngangsverdi og 
realisasjonsvederlag. Når du leverer 
denne oppgaven med endringer, vil du 
etter noen få dager motta en ny 
oppgave (RF-1088R – Rekalkulert) 
med oppdaterte skattepliktige beløp. 

RF-1088R 
Aksjeoppgaven 2016 – Rekalkulert
En oppdatert oppgave du får som  
PDF i Altinn etter å ha levert endringer 
i oppgaven elektronisk. Her vises 
oppdaterte skattepliktige beløp som 
skal stå i skattemeldingen (tidligere 
selvangivelsen).

RF-1088S 
Aksjeoppgaven 2016 – Selskap
Denne oppgaven er bare for selskaps- 
aksjonærer og er kun til orientering for 
selskapene. Denne ligger som en PDF 
i Altinn.

RF-1059 
Aksjer og fondsandeler mv. 2016
Oppgaven skal fylles ut av personlige 
skattytere for eide eller solgte aksjer 
og fondsandeler som ikke står oppført 
i RF-1088 Aksjeoppgaven 2016, eller 
der RF-1088 gir anvisning på at 
RF-1059 skal fylles ut. Dette gjelder 
også for utenlandske aksjer/fonds- 
andeler, samt for tegningsretter og 
tildelingsbevis.

Realiserte aksjer 
Aksjer du har solgt eller på annen måte realisert i løpet av året. Det vises en linje for hver realiserte anskaffelse.  
For mer informasjon, se rettledningen.

403  
An- 
skaffelses- 
 dato

404  
Realisas-
jonsdato

418  
Realisas-
jonstype

405  
Antall  
re-
aliserte 
aksjer

406 Real-
isasjons-
vederlag 
per ans-
kaffelse

407  
Inngangs-
verdi per 
realisert 
anskaf-
felse

408  
Gevinst/-
tap før 
skjerm- 
ings fra- 
drag (post 
406-407)

419  
Rest 
ubenyttet 
skjerm-
ingsfra- 
drag fra 
tidligere år

420  
Benyttet 
skjermings-
fradrag på 
denne 
reali sa-
sjonen

421
Skatte- 
pliktig 
gevinst/
tap (post  
408-420)

01.10.15 01.07.16 Salg 50 55 000 50 000 5 000 50 50 4 950

Den skattepliktige gevinsten i post 421 blir i skatteberegningen automatisk oppjustert med 1,15. Endelig skattepliktig gevinst blir 
derfor (4950 x 1,15) 5 692,50 kroner.

Realisasjonsopplysninger
Utbytteopplysninger på aksjer du eide ved utgangen av året
Oversikt over mottatt og skattepliktig utbytte. Det vises en linje per realiserte anskaffelse du har mottatt utbytte på.  
For mer informasjon, se rettledningen.

409 
An- 
skaffelses-
dato

410 
Utbyttedato

411 
Antall 
aksjer

412 
Mottatt 
utbytte per 
aksje 

413 
Ubenyttet 
skjermings-
fradrag per 
aksje fra 
tidligere år

414 
Benyttet  
skjermings-
fradrag 
per aksje 
på dette 
utbytte

415 
Skat-
tepliktig 
utbytte 
per aksje

416 
Skatte- 
pliktig ut-
bytte (post 
411x415)

417 
Rest ubenyttet 
skjermings-
fradrag fra 
tidigere år per 
aksje (post 413-
414)

01.10.15 01.04.16 50 5 6 5 0 0 1


