
 

Skattefri omdannelse til aksjeselskap 
Hvordan registrere Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgave i Maestro Årsoppgjør. 

 

Faktaopplysninger 

Aksjonær A har hatt et enmannsforetak som skal omdannes til aksjeselskap som A eier 

100%. Skattemessig egenkapital i enmannsforetaket på omdannelsestidspunket var 210 

000. Det nystiftede aksjeselskapet skal ha en aksjeklasse, ordinære aksjer, og en 

aksjekapital på 30 000 som består av 100 aksjer á 300. 

  

Opplysninger fra fjoråret: 

•Postene 1-6 må fylles ut med 0 i inngående beholdning 1.januar. 

  

Årets opplysninger: 

•Total aksjekapital i selskapet: 30 000 

•Antall aksjer: 100 

•Pålydende per aksje: 300 

•Innbetalt aksjekapital: 30 000 

•Overkurs: 180 000 

  

Fremgangsmåte 

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

Aksjekapitalendringer. Opprett aksjekapitalendringen Omdannelse til aksjeselskap. 

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

  

I veiviseren legger man inn følgende informasjon: 

•Endring i antall aksjer: 100 

•Endring i pålydende: 300 

•Endring i innbetalt overkurs: 180 000 

•Annet: 0 

•Korreksjon av endring i innbetalt aksjekapital: 0 

  

Deretter fordeles aksjekapitalendringen på aksjonæren. Man henter aksjonær fra 

aksjonærregisteret ved å trykke på Pluss-tegnet og velger aksjonæren fra 

nedtrekksmenyen. Tast deretter inn endringer per aksjonær slik at Differanse mellom 

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

trykke Fullfør. 

  



 

 
  

Veiviseren er ferdigstilt og en oppsummering av hendelsen vises i Aksjekapitalendringer. 

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

aksjekapital og hvilken post man har benyttet i RF–1086.  

  

Kommentar: 

Omdannelsen føres i post 9 på selskapsnivå og i post 23 på aksjonærnivå. Overkursen 

registreres per aksje i post 9. I post 23 registreres total anskaffelsesverdi som består av 

aksjekapital og total overkurs. 

  

Særskilte bemerkninger: 

Det er her viktig å merke seg at omdannelsen skal føres både på selskaps- og 

aksjonærnivå. 

  

Ved omdannelse fra selskap med deltakerfastsetting er det viktig å merke seg følgende: 

•Aksjonærens anskaffelsesverdi som skal føres i post 23 finner en ved å ta utgangspunkt i 

RF-1233, Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med 

deltakerfastsetting, for foregående år, avsnitt VI i kolonne I, post 640 for hver enkelt 

deltaker/aksjonær. 

•Innbetalt kapital som skal føres i post 5 og 6 finner en også i RF-1233 for foregående år, 

avsnitt VI i kolonne II, post 640 for alle deltakerne/aksjonærene. 
 


