
Kildeskatt på aksjer 
Møte VPS den 21.10.2016 



Kildeskatt 

• Kildeskatt innebærer at aksjeselskap trekker skatt av utbytte ved 
utbetaling til utenlandske aksjonærer, og innberetter og betaler 
skatten til skatteoppkreveren i kontorkommunen.  

 

• Skattesats avhenger av skatteavtalen med det enkelte land, 
dersom det ikke er noen avtale så er satsen p.t. 25%.  

 

• Fritak for kildeskatt (e.g. selskap i EU/EØS).  

 

• Dagens og nytt regelverk er grundig beskrevet i Prop. 38 L (2015-
2016) punkt 15.2.7. 
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Kildeskatt 

• AR –Aksjonærregisteret i Skatteetaten 

 

• For høy sats. Medfører krav om refusjon fra Aksjonær. Dette er en 
omstendig prosess for alle involverte 

 

• Jobber med løsning på Skatteetaten.no med innleveringen av 
søknad via Altinn. 

• Her vil det også legges ut info om prosessen, søknadsskjema for de 
som ikke kan levere via Altinn, osv. 

 

• Proof of Payment 
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Kildeskatt 

• I VPS styres dette av kontoførerne, hvordan dere legger inn 
kundene deres (trekksats for kildeskatt). 

 

• Kjenner dere kundene deres så legger dere inn korrekt 
kildeskattsats.  

 

• Forvaltere med lisens/forvaltergodkjenning gitt av Finanstilsynet 
kan søke SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker) om 
tillatelse til å registrere nominee-kontoer med redusert trekk eller 
0% skattetrekk for sine utenlandske aksjonærer. For å kunne 
plassere aksjonærer på en 0%-konto må aksjonæren først ha 
mottatt et vedtak fra SFU hvor refusjon av kildeskatt etter 
fritaksmetoden er blitt innvilget (unntak for SICAV i Luxembourg). 

 

 

 

25. oktober 2016 



Kildeskatt 

• Dagens prosess (litt forenklet) 

• Det utbytteutdelende selskapet foretar forskuddstrekk i utbyttet, 
basert på hvilket land aksjonæren er hjemmehørende.  

• Det utdelende selskapet  skal foreta forskuddstrekket på 
utbetalingstidspunktet.  

• Trekket skal settes inn på skattetrekkskonto senest første virkedag 
etter utbytteutdelingen og oppbevares der frem til forfall.  

• Oppgjørsliste for kildeskatt og oppgjør for forskuddstrekket i de to 
foregående måneder sendes til skatteoppkreveren terminvis, hver 
15. januar, 15. mars, 15. juli, 15. september og 15. november.  

• Oppgjørslisten inneholder opplysninger om grunnlaget for trukket 
kildeskatt og gjennomført trekk fordelt på de ulike aktuelle 
skattesatsene. 
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Kildeskatt 

• Dagens prosess (forts) 

• Året etter inntektsåret skal selskapet levere en 
aksjonærregisteroppgave til skattemyndighetene.  

• Her skal de ulike aksjonærene identifiseres og det skal opplyses 
om antall aksjer og utdelt utbytte, med beløp kildeskatt og hvor 
aksjonæren er hjemmehørende.  

• Skatten fastsettes av skattemyndighetene ved gruppeligning, på 
bakgrunn av opplysningene i oppgjørslisten og aksjonæroppgaven.  

• Kildeskatt skal deretter avregnes etter reglene for 
forskuddsordningen, evt restskatt forfaller til betaling 3 uker etter at 
melding er sendt selskapet.  

• Aksjonærene kan kreve utbetalt for mye innbetalt kildeskatt 
(søke om refusjon).  Klage/refusjonsinstans er SFU. 
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Kildeskatt 

• Prosess etter ny lov 

• Det utbytteutdelende selskapet skal foreta skattetrekk i utbyttet 
(altså ikke forskuddstrekk), basert på hvilket land aksjonæren er 
hjemmehørende.  

• Det utbetalende selskapet skal foreta skattetrekket på 
utbetalingstidspunktet.  

• Trekkplikten innebærer at selskapet skal holde tilbake skatten ved 
utbetalingen, og deretter innberette og innbetale beløpet til 
skattemyndighetene (ved å levere melding om trekk – som vil 
kunne være ganske lik dagens RF-skjema (Jobbes med 
elektronisk løsning RF-1005b ila 2017).  
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Kildeskatt 

• Prosess etter ny lov 

• Det vil ikke være noe forskuddstrekk, men et skattetrekk som 
medfører at skatten er endelig fastsatt i og med trekket.  

• Fristen for innberetning og betaling vil være knyttet opp til den 
enkelte utbyttebetaling, ikke terminvis. 

• Fristen skal konkret være 7 dager som hovedregel, men en måned 
for selskaper som er registrert i VPS.  

• De nye reglene innebærer at kildeskatten skal fastsettes 
fortløpende ved hver enkelt utbytteutdeling, og ikke som en samlet 
skattefastsetting for et helt inntektsår.  
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Kildeskatt 

• Prosess etter ny lov (forts.) 

• Det vil heller ikke være plikt til å ha trukket skatt på 
skattetrekkskonto før innberetningen skjer.  

• Reglene om levering av aksjonærregisteroppgave videreføres 
som i dag. 

• Dersom det er trukket feil, kan selskapet korrigere trekket ved å 
levere endringsmelding innen tre måneder etter fristen for å 
levere melding om trekk, dog senest 31.12 i inntektsåret.  

• Denne endringsmeldingen er en nyskapning (ikke laget enda, 
kommer). Endringsmeldingen må identifisere de enkelte 
aksjonærene det ønskes å korrigere for.  

• Etter at fristen for at selskapet skal kunne levere endringsmelding 
er utløpt, vil den enkelte aksjonær kunne søke om refusjon av 
for mye trukket kildeskatt som i dag. 
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Kildeskatt 

• Praktisk: 

• Refusjonssøknader vil ikke behandles før RF1086 er levert  

 

• Selv om fastsetting nå skjer gjennom trekket, så vil det bli gjort 
kontroller fra Skatteetatens side. 

 

• Dere vil ikke lengre motta avregning fra Skatteoppkrever   
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