
 

Stiftelse av selskap 
Hvordan registrere Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgave i Maestro Årsoppgjør. 

 

Faktaopplysninger 

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. 

  

Opplysninger fra fjoråret: 

•Ingen opplysninger 

  

Årets opplysninger: 

•Total aksjekapital i selskapet: 30 000 

•Antall aksjer: 1 000 

•Pålydende per aksje: 30 

•Innbetalt Aksjekapital: 30 000 

  

  
 

Fremgangsmåte 

1. Opprett aksjonær under Firma og eiere > Aksjonærregister og aksjebok. Trykk på 

Opprett-knappen. Et nytt vindu dukker opp med oppslag fra Personregisteret, hvis 

personen A allerede er opprettet i Personregisteret velger du han i listen og trykker 

Ok. Hvis ikke kan man opprette A i Personregisteret ved å trykke på Opprett ny: 

 
 

  

2. Gå deretter til Firma og eiere > Aksjekapital > Aksjeklasser > Ordinære aksjer > 

Aksjekapitalendringer. Trykk på Pluss-tegnet og velg Aksjekapitalendringstype > 

Stiftelse. 



 

  

Legg også inn riktig dato (og klokkeslett) øverst i bildet. 

 

3. Da vil en veiviser starte, og ta deg igjennom følgende steg: 

•Legg inn endring i antall aksjer: 1 000 

•Legg inn endring i pålydende: 30 

•Legg inn endring i totalt innbetalt overkurs: 0 

4. Trykk Neste til du kommer til siste bilde hvor endringene i aksjekapitalen blir fordelt 

på den enkelte aksjonær.  

Angi Antall aksjer 1 000 (tastes inn manuelt), anskaffelseskosten kan beregnes 

automatisk ved å høyreklikke i feltet Anskaffelseskost og velge Beregn verdier 

automatisk for denne kolonnen. 



 

 
  

Når man har valgt aksjonær, tastet inn antall aksjer og beregnet anskaffelseskost så 

skal differansefeltet nederst i skjermbildet gå i null. Trykk Neste og Fullfør for å 

avslutte. 

5. Stiftelsen vil nå vises i listen over aksjekapitalendringer for selskapet: 

  

 
  
 

I denne oppsummeringen vises endring i antall aksjer, endring i pålydende, endring 

i aksjekapital og hvilken post man har benyttet i RF-1086. Dersom man ønsker en 

utskrift av AR-oppgaven går man til utskriftssymbolet i menylinjen eller 

trykker hurtigtasten F10. 

 
 

http://127.0.0.1/M:/Hjelpefiler/Mas/MasHtmlHLP/HTML/hurtigtaster.html


 
Kommentar: 

Stiftelsen vises i følgende poster i Aksjonærregisteroppgaven: 

•På selskapsnivå vises aksjekapital, pålydende per aksje, antall aksjer og innbetalt 

aksjekapital i post 1-6 og selve utstedelsen av nye aksjer vises i post 9. 

•På aksjonærnivå vises stiftelsen i og 23. 

 

 

Særskilte bemerkninger: 

Det er her viktig å merke seg at stiftelsen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. 

Finnes det kun en aksjeklasse i selskapet, skal denne registreres som ordinære aksjer. 

  

I postene 1–5 må det fylles ut med 0 i inngående beholdning 1. januar. 

  

Det er dato for signering av stiftelsesdokumentet som er avgjørende for levering av 

aksjonærregisteroppgaven – ikke registreringstidspunktet i Foretaksregisteret. Er for 

eksempel stiftelsesdokumentet signert av alle stifterne i desember år én, og selskapet 

registrert i Foretaksregisteret i januar år to, må det leveres aksjonærregisteroppgave fra 

og med år én. 

 

Selv om selskapet ikke har hatt noen aktivitet, skal det sendes inn 

aksjonærregisteroppgave for stiftelsesåret. 

 


