
 

Stiftelse ved skattefri fisjon 
Hvordan registrere Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgave i Maestro Årsoppgjør. 

 

Faktaopplysninger 

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

bestemt å utfisjonere 20 % av selskapet til selskap Y som stiftes ved fisjonen. 

  

Selskap X før fisjonen: 

Aksjekapital: 200 000 

Innbetalt aksjekapital: 200 000 

Innbetalt overkurs: 40 000 

Antall aksjer: 200 

Pålydende: 1 000 

  

Selskapet X etter fisjonen: 

Aksjekapital: 160 000 

Innbetalt aksjekapital: 160 000 

Innbetalt overkurs: 32 000 

Antall aksjer: 160 

Pålydende: 1 000 

  

Selskap Y etter fisjonen: 

Aksjekapital: 40 000 

Innbetalt aksjekapital: 40 000 

Innbetalt overkurs: 8 000 

Antall aksjer: 40 

Pålydende: 1 000 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Fremgangsmåte - Selskap X (overdragende): 

Gå til Firma og eiere > Aksjekapital > Aksjeklasser > Ordinære aksjer > 

Aksjekapitalendringer. 

Opprett aksjekapitalendringen: Skattefri fisjon. 

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

  

I veiviseren legger man inn følgende informasjon: 

•Endring i antall aksjer: -40 

•Endring i pålydende: 0 

•Endring i innbetalt overkurs: -8000 

•Endring i innbetalt aksjekapital: 0 

•Legg inn overtakende selskap: Selskap Y 

oAksjeklasse: Ordinære aksjer 

oAntall: 40 

oPålydende: 1000 

  

 
  

•Overtakende morsselskap: Skal ikke fylles ut og feltene er dermed blanke. 

  

  

Deretter fordeles endringen på aksjonæren. Man henter aksjonærer fra 

aksjonærregisteret ved å trykke på Pluss-tegnet og velge aksjonær fra nedtrekksmenyen. 

Man legger deretter inn endringene per aksjonær slik at Differanse mellom totalt for 



 
selskapet og sum for aksjonærene blir 0. Trykk Neste og avslutt veiviseren ved å trykke 

Fullfør. 

 
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Fremgangsmåte - Selskap Y (overtakende) 

Vi fortsetter med å registrere endringen i Selskap Y (overtakende selskap). Gå til Firma og 

eiere > Aksjekapital > Aksjeklasser > Ordinære aksjer > Aksjekapitalendringer. 

Opprett aksjekapitalendringen: Skattefri fisjon. 

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

  

I veiviseren legger man inn følgende informasjon: 

•Endring i antall aksjer: 40 

•Endring i pålydende: 1000 

•Endring i innbetalt overkurs: 8 000 

•Endring i innbetalt aksjekapital: 0 

•Legg inn overdragende selskap: Selskap X 

oAksjeklasse: Ordinære aksjer 

oAntall: 40 

oPålydende: 1000 

 
  

•Overtakende selskap: Skal ikke fylles ut og feltene er dermed blanke. 

  

 Deretter fordeles endringen på aksjonæren. Man henter aksjonærer fra 

aksjonærregisteret ved å trykke på Pluss-tegnet og velge aksjonær fra nedtrekksmenyen. 

Man legger deretter inn endringene per aksjonær slik at Differanse mellom totalt for 



 
selskapet og sum for aksjonærene blir 0. Trykk Neste og avslutt veiviseren ved å trykke 

Fullfør. 

 
  
  

Kommentarer: 

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 

i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere antall slettede aksjer i 

post 12 og tilsvarende i avgang på aksjonær A i post 26. I både post 12 og 26 må det 

også gis opplysninger om det overtakende selskap Y.  

 

 

Y (overtakende selskap) må innrapportere den nye selskapskapitalen på side 1 i 

aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 

og aksjer i tilgang på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det også gis 

opplysninger om det overdragende selskap X. 

 

 
  

Særskilte bemerkninger: 

Når det gjelder aksjekapitalen, så er det den skattemessige innbetalte aksjekapitalen i 

overdragende selskap som skal omfordeles i post 5. Det er den skattemessige innbetalte 

overkursen i post 6 i overdragende selskap som skal omfordeles og ikke den 

regnskapsmessig/bokførte overkursen.  



 
Det er ikke datoen i stiftelsesdokumentet som skal legges til grunn i selskap Y, men dato 

for beslutning av gjennomføringen av fisjonen i foretaksregisteret. Dersom 

gjennomføringsdatoen blir etter 31.12. mens "stiftelsesdato" for selskap Y er året før, må 

Skatteetaten kontaktes. Dersom det blir utfisjonert til flere selskap, må hver utfisjonering 

ha forskjellige klokkeslett. 
 


