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Utbytteskatt fra 2006 

• § 10-11 Skatteplikt for utbytte 

 

• Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal 

utbyttebeskattes når de deles ut til aksjonærene 

 

• Men når selve innskuddet betales tilbake er det ikke grunn til 

utbytteskatt. Da er det jo ikke verdier som er skapt i 

selskapet/virksomheten. 



Utbytteskatt og unntak – sktl. § 10-11 

• Sktl. § 10-11 (2)  - unntak fra utbytteskatten 

 

• ”Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en 

vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær. 

Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, 

herunder overkurs, eller utbetaling ved likvidasjon av 

aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. § 10-37”  

 

• Viktig/press mot å få definert utdelinger som innbetalt kapital 

(jf også rådgiveres arbeid med å finne denne) 

 

• Inngangsverdi 



Innbetalt kapital 

• Rettspraksis og administrativ praksis 

 

• Virik (1949) og Benestad (1957) 

 

• Adm praksis følger opp dette (utt fra FIN, Lignings-ABC og praktisk 

arbeid på skattekontorene) 

 

• Uttalelse fra FIN: 

 
• Utv. 1995/108 

• Utv. 1997/1080 

• Utv. 1999/994B 

• Utv. 2006/118 

• Utv. 2006/752A (korrigerer utv. 2006/118) 

 

• Dom Lagmannsretten 9. okt 2015 



Aktualitet 

“Celina 

Midelfart får 

snart 98 

millioner 

skattefrie kroner 

fra sitt selskap 

Midelfart 

Capital” 

”Man måtte være 

idiot om man ikke 

gjorde det. Man 

forventet en 

skatteendring 

som ville medført 

at utbytte ville bli 

skattepliktig”  

”Prof Hansen 

ved NHH anslår 

at de superrike 

tok ut mellom 

120 og 140 

milliarder kroner 

ekstra i årene 

2002 til 2005” 



Hva regnes som innbetalt kapital 

• Beløp som er innbetalt ved stiftelse eller kapitalforhøyelser 

 

• Tilbakebetaling av lån som er skattepliktig som utbytte 

• Lån fra og med 7. oktober 2015 

 

• Tilbakebetaling av ulovlig utbytte 

• Følge av dobbeltbeskatningsforbudet 

 

• Er innbetalt kapital, herunder overkurs, satt ned uten at 

kapitalen er delt ut, kan det nedskrevne beløpet på et senere 

tidspunkt klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital 

på aksjonærens hånd 

 



Begreper –regnskap, selskap, skatt 

• Skatteposisjonen ”innbetalt kapital” må avgrenses mot 
opptjent kapital (utbytteskatt) og 

 

• Det regnskapsmessige begrepet innskutt egenkapital, jf. Rl. § 
6-2  

• Er alt som står på aksjekapital, overkurs og annen innskutt 
egenkapital. PÅ alle disse postene kan det ligge både innbetalt 
kapital og opptjent kapital 

 

• De selskapsrettslige begrepene ”fri” og ”bundet egenkapital” 
• Aksjelovene §§ 3-1, 3-2, 8-1 

• Aksjekapital 

• Overkurs og annen egenkapital 

• Hva kan deles ut i utbytte 

• Bundet kapital kan bare deles ut ved å gjennomføre 
kapitalnedsettelse etter reglene i aksjelovens kapittel 12  

 



Skattefri fusjon 

AS A overdragende 

Innbetalt kr 100 000 

Virkelig verdi kr 1 million 

As A innfusjoneres i AS B 

AS B overtakende 

Vederlagsaksjer til 

tidligere 

aksjonærer i AS A 

Innbet kapital (skatt) ? 

Innskutt egenkapital (regnskap) ? 

Bundet/fri kapital (selskapsrett) ? 

aksjonærer 
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Hvordan skal utdelinger klassifiseres? 

• Forutsetninger for at utdelingen skal kunne anses som 

tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, må følgende 

vilkår være oppfylt: 

 

• Den enkelte aksjen må ha skatteposisjonen innbetalt kapital 

• Utdelingen må belastes den posten i regnskapet der skatteposisjonen 

innbetalt kapital finnes.  

 



Innbetalt kapital 

• Skatteposisjon på aksjonærnivå 

 

• hva kan tas ut av selskapet skattefritt 

• posisjonen følger den enkelte aksje, uavhengig av hvem som er 

aksjonær og hva som er betalt for aksjen 

 

• Skatteposisjonen på selskapsnivå 

 

• korreksjonsinntekt opphevet fra og med 2012 

• Ansvar for kildeskatt 

 



Grunnprinsipper 

• Selskapsnivå 

 

• Det må identifiseres hvilken EK-post den innbetalte kapitalen ligger på 

• Selskapet må klassifisere det som tilbakebetaling 

 

• Aksjonærnivå 

 

• Skatteposisjonen innbetalt kapital må identifiseres per aksje 

• Følger aksjen uavhengig av eierskifter 

 

• Innbetalt kapital må ligge på EK-posten som utdelingen skjer fra 

 

• Aksjonæren må dokumentere at han har innbetalt kapital knyttet til de 

enkelte akjsene 

 



Grunnlaget for tilbakebetaling 

• Skattemessig innbetalt kapital på akjsekapitalen 

 

• Reglene for kapitalnedsettelse må følges 

• Fondsemittert kapital må deles ut først 

 

• Skattemessig innbetalt kapital på overkurs og annen 

egenkapital 

 

• Reglene for utbytte må følges 

• Ingen rekkefølgebestemmelse 



Posisjonen skattemessig innbetalt kapital 
knytter seg til hver enkelt aksje 

• Lignings-ABC emnet «Aksjer-utbytte» 

 

• «Skatteposisjonen innbetalt kapital, herundervoverkurs, knytter seg til 

den enkelte aksje som er i behold, uavhengig av hvilken aksjonær som 

har innbetalt kapitalen 

 
• Kan være ulik innbetalt kapital bak den enkelte aksje 

• Utdelinger kan ikke skjevdeles innenfor samme aksjeklasse 



Innbet kapital eksempel 

• A stifter selskap i 2007 med aksjekapital på 100 000 

 

• Selskapet går bra og i 2010 kommer investor B inn i selskapet 

med 50 % eierandel. Han betaler kr 500 000. Selskapet øker 

AK til 200 000 og 400 000 settes på overkursen 

AS 

A 50 % 

B 50 % 
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Hvordan skal utdelinger klassifiseres? 

 

Regnskapsmessig balanse: 

 

 

 

 

 

  

AK:  200.000 

OK:  400.000 

AEK:      500 000 

Overkursen på kr 400 000 utdeles i sin helhet 

A mottar kr 200 000. Skattlegging ? 

B mottar kr 200 000. Skattlegging ? 



Børsnoterte aksjer – Skatte-ABC 

• «For aksjer i børsnoterte selskaper kan det i praksis være 

vanskelig å holde rede på innbetalt kapital per aksje.I slike 

tilfeller må man ta den innbetalte kapitalen på selskapsnivå og 

fordele denne på antall aksjer. Der en eller flere aksjonærer 

kan dokumentere innbetalt kapital på sine aksjer, kan dette 

legges til grunn for disse aksjene, mens innbetalt kapital 

beregnes på selskapsnivå på de øvrige aksjene. Samlet 

innbetalt kapital i selskapet må således reduseres med den 

innbetalte kapital som kan dokumenteres for de enkelte 

aksjene. Differansen fordeles deretter med like stort beløp på 

de øvrige aksjer» 

 

• Ansvar for kildeskatt ved utbetaling 



Verdsetting av skatteposisjonen 

• Ved tingsinnskudd 

 

• Virkelig verdi (omsetningsverdi), men 

• Den regnskapsmessige verdsettingen av innskuddet ved stiftelsen eller 

kapitalforhøyelsen skal utgjøre den øvre grense for hva som anss som 

innbetalt kapital og overkurs for vedkommende aksjonær, se FIN i Utv. 

2008/70 

 

• Splitt og spleis 

 

• Skatteposisjonen skal omfordeles 

• Profilen skal beholdes 

• Spleis til en aksje 

 

 



Verdsetting av skatteposisjonen 

• Skattefri fusjon og fisjon 

 

• Skatteposisjonen skal videreføres på vederlagsaksjene. Dette gjelder 

også om den overstiger den regnskapsmessige verdi av innskuddet 



Typiske tilfeller der skattyter ”feiler” 

• Tingsinnskudd ved overgangsregel E 
• Ikke samsvar mellom regnskapsmessig verdi og posisjonen innbetalt 

kapital på vederlagsaksjene 

• Særlig hvor selskapet har benyttet verdsettelse til ”virkelig verdi” (REC) 

 

• Kapitalforhøyelse ved nytegning 
• Overkurs innbetales f.eks kun på nye aksjer. Ved senere utbetaling 

oppstår det skatteplikt på aksjer som ikke har innbetalt overkurs. 

• Særlig ved inntreden av nye aksjonærer  

 

• Selskap stiftet ved fisjon/fusjon 
• Kan oppstå feil ved fordelingen av skatteposisjonene 

• Gammel moro med reservefond, 
oppskrivingsfond, etc som kan inneholde 
både innbetalt og opptjent kapital. 

 

 



Typiske fallgruver forts. 

• Rekkefølgebestemmelsen ved nedsettelse av 

aksjekapitalen sktl § 10-11 (5) 

• Aktuelt i tilfeller hvor aksjekapitalen inneholder fondsemittert kapital 

• Her kan det oppstå en rekke problemstillinger – særlig ved 

fondsemisjon hvor balanseposten inneholder opptjent og innbetalt 

kapital, herunder bevisspørsmål 

• Gjelder ikke ved nedsettelse av overkurs 

 

 

• Felles for alle: Det kan ofte gå langt tid mellom innskudd 

og uttak.  

• Stor utfordring for skattyter å holde oversikt og for skatteetaten å føre 

effektiv kontroll 

 

 

 



Innbetalt kapital 

• Hva med opprettelse av nye aksjeklasser ? 

 

• Ikke et omfordelingstilfelle etter sktl. § 10-34 

 

• Kan da plukke aksjer med mye innbetalt kapital og 

opprette egen aksjeklasse for disse 

 

• Kjøp av underskuddsselskap med mye innbetalt kapital 

 

• Gjennomskjæring ?  

 



Ulike selskapshendelser påvirker 
skattemessig resultat 

• Nystiftelse 

 

• Kapitalforhøyelser 

 

• Nytegning 

• økning av pålydende 

• nye aksjer 

 

• Fondsemisjoner 

 

 



Ulike selskapshendelser påvirker 
skattemessig resultat 

• Kapitalnedsettelser 

 

• Omdisponeringer 

• Utbetalinger 

• Nedskrivning av pålydende på aksjer vs innløsning 

• Betydning av hvilke poster som belastes (AK, OKF, AEK) 

• Dekning av tap 

 

• Fusjoner 

 

• Fisjoner 

 

• Overgangsregel E 



Skattepliktige aksjonærlån og AR 

• Nye regler fra 7. okt 2015 

 

• Føring i post 8 og 21 

 

• Post 22 

 

• Nedbetaling av skattepliktig aksjonærlån 

• Ettergivelse av skattepliktig aksjonærlån 


