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Kontroller før innrapportering til Skatteetaten (AR) 

• Inngående beholdning +/- transaksjoner skal være lik utgående beholdning for 

aksjonærene 

• Inngående beholdning for selskapet +/- transaksjoner for aksjonærer skal være lik 
utgående beholdning for selskapet. 

• Det skal være samsvar mellom tilbakebetalt aksjekapital ved reduksjon av 
pålydende pr aksje multiplisert med antall aksjer og tilbakebetalt beløp fra 
aksjeselskapet. 

• Inngående beholdning for selskapet pr 01.01 +/- avganger og tilganger skal være lik 

total aksjekapital pr 31.12 (utgående beholdning) 

• Sum antall aksjer for selskapet skal være likt sum antall aksjer for aksjonærene pr 
hendelse. 

• Lages kontroll program som sjekker at alle utbytter og tilbakebetalinger er med 

- Vi får innrapportert utbytter til langt ut i januar – disse kan fremdeles glippe 



Utbytte som skaper problemer 

• Ikke likt utbytte per aksje 

• Noen får utbytte mens andre mottar tilbakebetaling av innbetalt kapital 

• Utbytte vedtatt et år, men utbetalingen skjer over flere år 

• Registrert som utbytte, men skulle vært tilbakebetaling av innbetalt kapital 

- Aksjeloven: Utbytte 

- Skatteloven: Tilbakebetaling av innbetalt kapital 
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Tilbakebetaling av innbetalt kapital 

• Hva skjer på aksjonærens hånd: 

- Inngangsverdien reduseres med utbetalt beløp 

- Dette kan medføre negativ inngangsverdi 

- VPS har ikke innbetalt beløp per aksje. Vi har ikke nummererte aksjer – kun 
beholdning 

• Hva skjer ovenfor selskapet 

- Skatteetaten sjekker mot avsatt utbytte i selskapets innrapportering 

- Hvis sum av rapportert «Utdelt utbytte» og «Tilbakebetaling av tidligere 

innbetalt kapital» ikke stemmer med avsatt utbytte, mottar selskapet brev fra 
Skatteetaten hvor de ber om en forklaring 
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Feil kurs på transaksjoner 

• Det hender at emisjoner og/eller innfrielser blir lagt inn feil. 

- VPS har per i dag ingen mulighet til å tilbakeføre denne typen av transaksjoner 
for å få lagt inn nye med korrekte data 

- VPS har heller ingen mulighet til å endre på transaksjonene slik at beløpet blir 

riktig 

- VPS kan derimot endre beløpet «bakveien», men 

- Transaksjonene er rapportert på journaler slik de er innmeldt og 
korreksjonen blir ikke journalført 

- Investoren får ikke endringsmelding som viser korrigeringen, men oppgaven 
fra Aksjonærregisteret blir korrekt og dermed også selvangivelsen 
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Ligningskurs 

• Aksjonærregisteret (AR) mottar ligningskurser, men disse benyttes ikke 
videre i produksjon av selvangivelsen 

• Som Verdipapirregister leverer VPS en fil med beholdninger til 
Skatteetaten. Denne inneholder ligningsverdiene for rentepapirer, aksjer 
og egenkapitalbevis.  Skatteetaten summerer per skattyter og overfører 
summen til selvangivelsen 

• Fra neste inntektsår regner vi med at Skatteetaten vil hente 
ligningsverdiene fra AR 

- Dette vil medføre at dagens «escape» med «ikke oppgitt» vil falle bort. AR skal 
ha en verdi. I dag leverer vi 0, og siden verdien ikke benyttes videre går dette 

bra 
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Hvordan beregne ligningskurs 

• Ligningskurs for ikke børsnoterte aksjer er normalt lik selskapets 
ligningsmessige formuesverdi året forut for inntektsåret 

• Skatteloven § 4.13: 

- (2) For aksjeselskap eller allmennaksjeselskap hvor aksjekapitalen i året før 
ligningsåret er forhøyet eller satt ned ved innbetaling fra eller utbetaling til 

aksjonærene, legges verdien 1. januar i ligningsåret til grunn ved ligningen. Det 
samme gjelder såfremt selskapet det forutgående år har ervervet egne aksjer 
uten nedskrivning av aksjekapitalen, eller aksjen i året før ligningsåret er 
strøket fra notering på børs eller notering på SMB-listen ved Oslo Børs. 
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Leverer VPS noe annet enn en fil med beholdninger? 

• Ja vi leverer også en ren dump av alle transaksjoner 
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Konvertere inn til VPS 

• Vi må gjenskape status per 01.01 i inntektsåret 

- Dette ordnes ved at alle beholdninger legges inn mens papiret har status 
«under konvertering» 

• Deretter må alle transaksjoner gjort i inntektsåret på plass 

- Overførsler mellom aksjonærer (inkl. arv) 

- Evt. CA’s (splitt, spleis, innfrielser, emisjoner etc) 

• ID’er på aksjonærer kan være et problem 

- Selskapet har tidligere levert data til AR med en identifikasjon av aksjonæren 

og VPS leverer med en annen 

-Utlendinger 

- Tvangsopprettet VPS-konto 

- Tidligere levert på et org.nr. og nå på fødselsnummer – eller motsatt 

• Hvis ikke tidligere år er OK i AR så kommer heller ikke nye data inn  
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Konvertere ut av VPS 

• Behold ISIN – det koster ingenting 

• Husk at alle hendelser i rapporteringsåret må med – også det som er 
foretatt i VPS 
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Fusjon/fisjon med selskap utenfor VPS 

• Hvis det ene selskapet rapporterer fusjonen på et klokkeslett og VPS på et 
annet så blir begge selskap forkastet i AR 

• Fusjonen registrert i VPS som en emisjon  blir forkastet i AR når det 
andre selskapet rapporterer at de har fusjonert 

• Tilsvarende ved fisjon: Innfrielser i VPS og fisjon fra det utfisjonerte 
selskapet 

• For å kunne rapportere slike hendelser korrekt trenger VPS følgende 
opplysninger om det andre selskapet: 

- Org.nr. 

- Aksjeklasse/ISIN 

- Antall aksjer (før og etter) 

- Pålydende (før og etter) 

12 


