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1 Innledning 

1.1 Problemstilling og tema 

Utgangspunktet for oppgavens tema er den skatterettslige utbyttebestemmelsen i Lov om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 26. mars 1999 nr. 14. § 10-11:  

 

”Utbytte fra selskaper som omfattes av § 10-1, regnes som skattepliktig inntekt, jf. 

§§ 5-20 og 5-30.  

 

Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av 

verdier fra selskap til aksjonær. Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av innbetalt 

aksjekapital, herunder overkurs” 

 

Utdeling av innbetalt aksjekapital og overkurs utløser dermed ikke skatteplikt for 

personlige aksjonærer. Utdeling av opptjent kapital kan på den annen side være 

skattepliktig. For personlige aksjonærer vil det derfor kunne ligge en skattebesparelse i å 

foreta tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og overkurs fremfor en utdeling av utbytte. 

 

Begrepet innbetalt aksjekapital og overkurs har også en side til beskatningen av 

aksjeselskaper, jf. sktl. §10-5:1 

 

”Selskap som har alminnelig skatteplikt til Norge for hele sitt overskudd, skal 

inntektsføre en korreksjonsinntekt når selskapet har utdelt ubeskattet kapital eller 

har foretatt avsetning til slik utdeling.” 

 

                                                 
1 Skatteloven 
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Om selskapet har foretatt en utdeling av ubeskattet kapital beregnes ved å sammenholde 

flere beløpsstørrelser. Innbetalt aksjekapital og overkurs er en av dem. I tillegg er det bare 

utdeling av ubeskattet kapital som utløser korreksjonsinntekt. Om selskapet tilbakebetaler 

innbetalt aksjekapital og overkurs til aksjonærene, vil derfor ha betydning for om 

bestemmelsen i det hele tatt kommer til anvendelse. 

 

I oppgaven vil jeg se nærmere på hva som omfattes av begrepet ”innbetalt aksjekapital, 

herunder overkurs” og betydningen av skatteposisjonen for aksjonærer og aksjeselskaper. 

1.2 Avgrensing av oppgaven 

Oppgaven avgrenses mot innbetalt kapital i deltakerlignede selskaper etter sktl. §§ 10-40 

flg. Med deltakerlignede selskap menes ansvarlige selskap, kommandittselskaper, indre 

selskaper og partrederier. 

 

Disse selskapene anses ikke for å være egne skattesubjekter, slik at det er deltakerne i 

selskapene som blir beskattet for selskapets løpende overskudd, jf. sktl. § 10-41 (1) 1 pkt. 

Reglene for tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og overkurs fra aksjeselskaper og 

reglene for tilbakebetaling av innbetalt kapital fra deltakerlignede selskaper er relativt like.2 

 

På grunn av ansvarsbegrensingen i aksjeselskaper og ettersom deltakerlignede selskap ikke 

er egne skattesubjekter, er det likevel en del regler ved utdelinger fra selskapene som er 

forskjellige. Det blir dermed naturlig å avgrense oppgaven mot deltakerlignede selskaper. 

                                                 
2 Se som eksempel BFU 46/07 (Bindende Forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet) 
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1.3 Den videre fremstilling 

I kapittel 2 vil jeg gjennomgå begrepet innbetalt aksjekapital og overkurs, herunder 

tilføring og endring av innbetalt aksjekapital og overkurs i selskapet. 

 

I kapittel 3 vil jeg gjennomgå betydningen av skatteposisjonen innbetalt aksjekapital og 

overkurs for selskapets aksjonærer; om skatteposisjonen knytter seg til den enkelte aksje; 

hvordan overdragelse og egenkapitaltransaksjoner påvirker aksjenes andel av innbetalt 

aksjekapital og overkurs; og om en utdeling til aksjonæren skal klassifiseres som utbytte 

eller tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og overkurs. 

 

I kapittel 4 vil jeg gjennomgå hvilken betydning begrepet innbetalt aksjekapital og 

overkurs har for selskapet, og om skatteposisjonen er tilknyttet aksjen på selskapsnivå. Jeg 

vil også gå inn på betydningen av innbetalt aksjekapital og overkurs for reglene om 

korreksjonsinntekt og betaling av kildeskatt. 

 

I kapittel 5 vil jeg gjennomgå et spørsmål som er felles for aksjonærene og aksjeselskapet; 

om det er mulig å foreta gjennomsnittsbetraktninger av skatteposisjonen innbetalt 

aksjekapital og overkurs. 

 

I kapittel 6 vil det avslutningsvis bli vurdert om det er behov for en revidering av reglene 

om innbetalt aksjekapital og overkurs. 
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2 Innbetalt aksjekapital og overkurs – begrep, etablering og endring 

2.1 Presisering av begrepet innbetalt kapital og overkurs 

Før man går inn på hva som omfattes av skattelovens begrep ”innbetalt aksjekapital, 

herunder overkurs”, må det innledningsvis foretas et par presiseringer 

2.1.1 Skattelovens, aksjelovens og regnskapslovens begreper 

Skatteretten, selskapsretten og regnskapsretten benytter relativt lik terminologi, noe som 

kan komplisere vurderingen av hva som anses som skattemessig innbetalt aksjekapital og 

overkurs. 

 

Formålet med de skattemessige utbyttereglene er at opptjente midler i selskapet skal 

beskattes når disse utdeles til aksjonærene. Når derimot aksjonærene får tilbakebetalt 

kapital som de i sin tid innbetalte til selskapet, slår ikke denne begrunnelsen til. Det gir 

dermed ingen mening å underlegge innbetalt aksjekapital og overkurs beskatning når 

beløpet tilbakebetales.3 Det kan trekkes en parallell til låneytelser: Kreditor må skatte av 

sine inntekter i form av renter på hovedstolen, jf. sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-20 (1) b, men 

tilbakebetaling av selve hovedstolen er ikke underlagt beskatning. Kreditor oppebærer 

ingen fordel av at beløpet han har utlånt tilbakebetales, jf. § 5-1 (1) forutsetningsvis. 

 

Etter aksjeloven betegnes all kapital som har fulgt de formelle selskapsrettslige regler for 

kapitalinnskudd ved stiftelsen og ved forhøyelser av selskapets aksjekapital som 

”aksjekapital” og ”overkurs”, jf. asl. §§ 3-1 og 3-2.4 Aksjeloven sondrer imidlertid ikke 

mellom innbetalt og opptjent kapital. I selskapsretten gir aksjekapital og overkurs, samt 

fond for vurderingsforskjeller og urealiserte gevinster, jf. asl. kap. 3 I, et uttrykk for den 

                                                 
3 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 301 
4 Aksjeloven 
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bundne selskapskapitalen. Med bunden selskapskapital, menes kapital i selskapet som ikke 

kan utdeles til aksjonærene uten å varsle selskapets kreditorer etter asl. § 12-5. Formålet 

med aksjelovens regler om aksjekapital er således å beskytte kreditorenes muligheter til å 

få sine krav mot selskapet dekket; om den bundne kapitalen i selskapet er innbetalt eller 

opptjent vil således ikke ha noen betydning for kreditorenes dekningsmuligheter.5 

 

Regnskapsloven bruker begrepene ”innskutt egenkapital” om aksjekapital og overkurs og 

”opptjent egenkapital” om kapital som er opptjent av selskapet, jf. rskl. §§ 6-2 C I og II.6 

Med egenkapital menes differansen mellom selskapets eiendeler og gjeld.7 Etter 

regnskapsloven kan også opptjent kapital inngå i posten for ”innskutt egenkapital”.8 

Bestemmelsen i rskl. § 6-2, er en regel om hvordan oppstillingsplanen over selskapets 

eiendeler og gjeld skal føres. For dette formål, vil det ikke ha noen betydning om kapitalen 

er innbetalt eller opptjent, ettersom både innbetalt og opptjent aksjekapital representerer 

selskapets egenkapital. 

 

Skatteloven, aksjeloven og regnskapsloven benytter således relativt likeartede uttrykk, men 

med et til dels ulikt innhold ettersom reglenes formål er forskjellig. Det er derfor ikke fullt 

ut sammenheng mellom uttrykkene som benyttes i skatte-, aksje- og regnskapsloven. 

2.1.2 Forholdet mellom innbetalt aksjekapital og overkurs og inngangsverdier 

Videre har innbetalt aksjekapital og overkurs en kontaktflate til inngangsverdier. 

Inngangsverdier knytter seg først og fremst til realisasjon av aksjen. Når en personlig 

aksjonær handler en aksje, vil det beløp aksjonæren betaler for aksjen tillagt eventuelle 

anskaffelsesutgifter (som megler- og advokatutgifter i forbindelse med kjøpet), være 

aksjens inngangsverdi, jf. sktl § 10-32 (2). Når aksjen senere realiseres, beregnes den 

personlige aksjonærens gevinst eller tap ved å fradra aksjens inngangsverdi i netto-

                                                 
5 Andenæs (2006) s. 415 
6 Regnskapsloven 
7 Andenæs (2006) s. 417 
8 Jf. forutsetningen i Ot.prp.nr.42 1997-1998 s. 175 
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vederlaget for aksjen, jf. sktl. § 10-32 (1). Imidlertid kan inngangsverdiene bli påvirket av 

den innbetalte aksjekapitalen og overkurs, hvis denne forhøyes eller nedsettes og 

tilbakebetales til aksjonærene.9 

 

Inngangsverdi og innbetalt aksjekapital og overkurs kan være sammenfallende beløp. Dette 

skjer først og fremst i aksjenes førstehåndsmarked, det vil si når aksjer utstedes i 

forbindelse med at selskapet blir stiftet, eller når det senere blir utstedt aksjer i forbindelse 

med en kapitalforhøyelse. Aksjens inngangsverdi kan da være det beløpet aksjonærene 

skjøt inn i selskapet. Hvis det for eksempel benyttes en megler som mellommann ved 

forhøyelsen av aksjekapitalen, kan den nye aksjonæren tillegge meglerutgiftene til aksjenes 

inngangsverdi. Aksjens inngangsverdi blir da den innbetalte aksjekapital og overkurs, samt 

utgiftene til megler. 

 

Eksempelet viser således at aksjens innbetalte aksjekapital og overkurs kan tilsvare aksjens 

inngangsverdi, men at det ikke er noen nødvendig sammenheng. Begrepene må derfor 

holdes atskilt. 

2.2 Etablering av innbetalt aksjekapital og overkurs 

Spørsmålet i det følgende er hvordan aksjonærene kan tilføre selskapet innbetalt 

aksjekapital og overkurs. 

 

Skatteloven har ingen bestemmelser som regulerer hvordan et aksjeselskap blir tilført 

kapital som kan tilbakebetales skattefritt. Sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. benytter imidlertid 

uttrykket ”innbetalt”, som etter en normalspråklig forståelse tilsier at kapitalen må skytes 

inn i selskapet av aksjonærene, og ikke opptjenes av selskapet. Det vil derfor være naturlig 

å se hen til hvordan aksjonærene kan tilføre selskapet kapital etter de selskapsrettslige 

reglene.10 

                                                 
9 Se nærmere i punkt 3.4 
10 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 303 
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2.2.1 Nystiftelse 

For det første tilføres aksjeselskapet kapital i forbindelse med stiftelsen av selskapet. 

 

Etter asl. § 2-1 (1) plikter stifterne, det vil si de som tegner seg for aksjer i selskapet, å 

innbetale et aksjeinnskudd til selskapet i det de tegner seg for aksjer, jf. asl. § 2-11. Med 

aksjeinnskudd menes det beløp som skal betales for hver aksje, jf. asl. § 2-3 (1) nr. 3. 

 

Aksjeinnskuddet vil i utgangspunktet være aksjenes pålydende beløp, men det kan også 

bestå av overkurs, jf. asl. § 3-2 (1) forutsetningsvis.11 Det vil ofte være aktuelt å innbetale 

overkurs i tillegg til aksjenes pålydende, fordi utgifter til stiftelsen er fradragsberettiget ved 

ligningen når selskapet selv dekker utgiftene.12 Hvis derimot stifterne dekker utgiftene, må 

utgiftene tillegges aksjenes inngangsverdi og kommer på den måten til fradrag i form av 

høyere inngangsverdi ved en gevinstberegning, jf. sktl. § 10-32 (2). For at stiftelses-

utgiftene skal kunne dekkes av selskapet, må det imidlertid innbetales et beløp som 

overstiger aksjenes pålydende og som minst tilsvarer stiftelsesutgiftene, jf. asl. § 2-5 (1). 

Utgiftene til stiftelsen kan med andre ord ikke dekkes av selskapets aksjekapital.  

 

Det samlede aksjeinnskuddet vil ved stiftelsen være selskapets innbetalte aksjekapital og 

overkurs i skattemessig henseende.  

 

Aksjeinnskudd kan også gjøres med andre eiendeler enn penger, forutsatt at de formelle og 

materielle reglene i aksjeloven er fulgt, jf. asl. § 2-4 (1) nr 1, § 2-6 og § 2-7. Spørsmålet 

blir følgelig hvilket beløp som skal anses som innbetalt aksjekapital og overkurs på 

aksjonærenes hender ved denne form for aksjeinnskudd. 

 

Når stifterne benytter gjenstander i stedet for penger, såkalt tingsinnskudd, anses 

gjenstanden for å være realisert på stifterens hånd.13 Hva stifterne innbetaler som innbetalt 
                                                 
11 Andenæs (2006) s. 107 
12 Jf. Rt. 1926 s. 179 
13 Jf. Rt. 1925 s. 624 (Oscar Larsen) og Rt. 1926 s. 83 (Hall) 
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aksjekapital og overkurs vil derfor bero på aksjenes omsetningsverdi, ettersom dette vil 

være vederlaget for gjenstanden, jf. sktl. § 10-32 (1). Beløpet vil vanligvis tilsvare 

tingsinnskuddets virkelige verdi.14 

2.2.2 Kapitalforhøyelse 

For det annet kan innbetaling av aksjekapital og overkurs skje ved forhøyelser av 

selskapets aksjekapital, såkalt emisjon, jf. asl. § 10-1. 

 

Kapitalforhøyelser kan skje ved nytegning av aksjer mot aksjeinnskudd eller ved 

forhøyelse av aksjenes pålydende mot aksjeinnskudd, jf. asl. § 10-1 (2) nr 3, 

forutsetningsvis. 

 

Den skattemessige behandlingen av aksjonærene som tegner seg for aksjer ved emisjonen 

(tegnerne), vil i stor grad være lik som ved stiftelsen av selskapet. Kapitalinnskuddet 

(pålydende og overkurs) tegnerne yter, vil klassifisere som skattemessig innbetalt 

aksjekapital og overkurs. Også ved emisjoner kan tegnerne foreta tingsinnskudd, jf. asl. § 

10-2. 

2.2.2.1 Konvertering av fordring som tingsinnskudd 

En form for tingsinnskudd som kan benyttes er konvertering av fordringer. Konvertering 

av fordringer innebærer at tegneren har en fordring mot selskapet, og ettergir denne mot å 

få vederlag i aksjer.15 Aksjonærene konverterer således gjeld til egenkapital i selskapet. 

 

I praksis og teori har det vært usikkerhet rundt hvordan fordringen skal verdsettes når 

denne ettergis, og følgelig hva som skal være aksjenes inngangsverdi.16 Spørsmålet har 

vært om man skal legge til grunn fordringens pålydende eller aksjenes omsetningsverdi. 

Dette vil ha betydning i selskaper som ikke er søkegode. Selv om tegnerne har en fordring 

                                                 
14 Bedrift, selskap og skatt. (2006) s. 386 
15 Andenæs (2006) s. 530 
16 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 386 
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på selskapet, vil ikke fordringen ha noen reell verdi når selskapet ikke har mulighet til å 

innfri kravet.  

 

Spørsmålet har også betydning i forhold til hvilket beløp man skal anse som skattemessig 

innbetalt aksjekapital og overkurs, ettersom det prinsipielt er et spørsmål om hvor mye 

kapital aksjonærene tilfører selskapet. 

 

I Utv. 2002 s. 183,17 tok Finansdepartementet stilling til en rekke spørsmål som oppstår ved 

konvertering av fordring til aksjekapital.18  

 

Utgangspunktet synes å være at aksjenes inngangsverdi skal settes til aksjenes 

omsetningsverdi. Denne verdien skal også legges til grunn som fordringens utgangsverdi 

på tegnernes hender. Departementet uttalte avslutningsvis at: 

 

” "Innbetalt aksjekapital, herunder overkurs" bak de vederlagsaksjer som utstedes, 

jf. skatteloven §§ 10-5, jf 10-11 annet ledd, jf. 10-35, vil normalt tilsvare den 

utgangsverdi på fordringen som er lagt til grunn ved beskatningen av kreditor.” 

 

Innbetalt aksjekapital og overkurs vil derfor, etter Finansdepartementets syn, tilsvare 

aksjenes omsetningsverdi. 

 

I mangel på andre rettskilder, må konklusjonen bli at innbetalt aksjekapital og overkurs 

tilsvarer fordringens utgangsverdi, altså aksjenes omsetningsverdi, ved konvertering av 

fordring til aksjekapital. 

                                                 
17 Dommer, uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål 
18 Uttalelsen kom i kjølvannet av Rt. 2001 s. 1444 (Skøyen Næringspark), hvor det hadde oppstått en del 

usikkerhet rundt verdistørrelser ved konvertering av fordring til aksjekapital. 
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2.2.2.2 Fondsemisjon 

Etter asl. § 10-20 (1) 1 pkt. kan en kapitalforhøyelse også skje ved overføring fra 

overkursfondet eller fra den frie egenkapitalen i selskapet, såkalt fondsemisjon. Med fri 

egenkapital siktes det til opptjente midler i selskapet som selskapet fritt kan råde over, jf. 

asl. § 8-1 (3). 

 

Når selskapets aksjekapital forhøyes ved en fondsemisjon innbetaler ikke aksjonærene 

kapital. Denne formen for kapitalforhøyelser faller derfor språklig utenfor hva som anses 

som innbetalt aksjekapital og overkurs etter sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. I tillegg følger det 

uttrykkelig av sktl. § 10-11 (4) at aksjer uten nytegning og tilskriving på aksje, ikke 

omfattes som skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs. 

2.2.3 Fusjon 

For det tredje kan et aksjeselskap tilføres aksjekapital og overkurs ved en fusjon. Med 

fusjon menes sammenslåing av to eller flere selskaper, jf. asl. § 13-2 (1). Ved fusjonen skal 

et selskap (det overtakende), overta et annet selskaps (det overdragende selskap) eiendeler, 

rettigheter og forpliktelser, såkalt innmat.19 

 

Fusjonskonstruksjonen er slik at innmaten anses for å være et kapitalinnskudd i det 

overtakende selskap, som gir aksjonærene i det overdragende selskapet rett til aksjer i det 

overtakende, såkalte vederlagsaksjer, jf. asl. § 13-2 (1). 

 

Også på denne måten kan man se aksjonærenes kapitalinnskudd, det vil si overføringen av 

innmaten til det overtakende selskap, som innbetalt aksjekapital og overkurs. Men i den 

utstrekning fusjonen skjer uten beskatning, det vil si med skattemessig kontinuitet etter 

sktl. kap. 11, er det særregler på området som regulerer hva som skal betraktes som 

aksjonærenes innbetalte aksjekapital og overkurs, se punkt 3.2.2.2. 

                                                 
19 Andenæs (2006) s. 581 
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2.2.4 Aksjeeiertilskudd 

For det fjerde finnes det en måte å tilføre aksjeselskapet kapital som ikke følger de formelle 

og materielle reglene for kapitalforhøyelser etter asl. §§ 10-1 flg., såkalte aksjeeiertilskudd, 

eller uegentlig aksjekapital.20 

 

Spørsmålet er om denne formen for kapital kan likestilles med skattemessig innbetalt 

aksjekapital og overkurs. 

 

En normalspråklig forståelse av ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt., tilsier at det kun er den 

formelle aksjekapital og overkurs i selskapet som skal tas i betraktning ved en senere 

utdeling. 

 

Den skattemessige klassifikasjonen av aksjeeiertilskudd har vært prøvd for Høyesterett.21 

Høyesterett kom imidlertid ikke i noen av sakene til at aksjeeiertilskuddene kunne anses 

som innbetalt aksjekapital og overkurs etter skatteloven, derimot sondret Høyesterett 

mellom investering i selskapet og gjensidig bebyrdende avtaler mellom aksjonæren og 

selskapet.22 

 

I en uttalelse fra Finansdepartementet ble det sondret mellom betingede og ubetingede 

aksjeeiertilskudd.23 Med ”betinget aksjeeiertilskudd” siktet departementet til 

aksjeeiertilskudd ”selskapet har en forpliktelse til å betale (…) tilbake på det tidspunkt 

beløpet innbetales til selskapet”. Med ubetingede aksjeeiertilskudd foreligger det derimot 

ingen avtalt tilbakebetalingsplikt. I henhold til Finansdepartementets uttalelser kan begge 

typer aksjeeiertilskudd anses for å være skattemessig innbetalt aksjekapital forutsatt at de 

                                                 
20 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 581 
21 Se Rt. 1938 s. 825 (Ringnes Bryggeri), Rt. 1989 s. 545 (Fylling) og Rt. 2002 s. 56 (Lefdahl) 
22 Tilbakebetalinger av investeringer i aksjeselskap skal etter gjeldende rett behandles som utbytte. Se Bedrift, 

selskap og skatt (2006) s. 302 og 303. 
23 Utv. 1995 s. 468 
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har en ”viss formell status”.24 Bakgrunnen for vilkåret er ifølge Overligningsnemnda et 

behov for å kunne holde rede på den formelle sammenhengen mellom tilskuddene og 

senere utdelinger.25 

 

Uttalelser og praksis fra skattemyndighetene synes å legge avgjørende vekt på om 

tilskuddene er postert som bunden egenkapital i selskapenes regnskap.26 Et slikt synspunkt 

kan imidlertid kritiseres, ettersom klassifikasjonen av skattemessig innbetalt aksjekapital 

og overkurs ikke fullt ut kan likestilles med hvordan kapitalen regnskapsmessig føres.27 

 

Likevel synes ligningspraksis å være såpass entydig, at konklusjonen antakelig må være at 

aksjeeiertilskudd kan klassifiseres som skattemessig innbetalt aksjekapital hvis kapitalen 

kan følges i selskapets regnskap. 

2.3 Reduksjon av innbetalt aksjekapital og overkurs 

Etter å ha sett på hvordan selskapet blir tilført aksjekapital og overkurs, er så spørsmålet 

hvordan skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs i selskapet reduseres. 

 

Ettersom innbetalt aksjekapital og overkurs som den store hovedregel blir tilført selskapet i 

form av aksjekapital, vil kapitalen befinne seg på selskapets egenkapitalseksjon for 

aksjekapital og overkursfond. Endring av skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs 

må således skje ved en nedsetting av selskapets aksjekapital, jf. asl. § 12-1 (1): 

 

”Beslutning om å nedsette aksjekapitalen treffes av generalforsamlingen. Det 

beløpet nedsettingen gjelder (nedsettingsbeløpet) kan bare brukes til:  

 

1. dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte;  

                                                 
24 Brev av 30. september 1993 og brev av 7. oktober 1994 
25 Utv. 2002 s. 225 
26 Jf. Utv. 2002 s. 225, 2002-021OLN og BFU 11/02 
27 Se om forholdet mellom regnskaps- og skatteregler i punkt 2.1.1. 
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2. utdeling til aksjeeierne eller sletting av selskapets egne aksjer etter kapittel 9;  

3. avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.” 

 

Selskapsrettslig blir innbetalt aksjekapital og overkurs nedsatt når aksjekapitalen nedsettes. 

I sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. tas det stilling til den skattemessige behandlingen når innbetalt 

aksjekapital og overkurs tilbakebetales til aksjonærene. Innbetalt aksjekapital og overkurs 

nedsettes etter hvert som nedsettingsbeløpet utbetales til aksjonærene.  

 

Spørsmålet blir dermed om skatteposisjonen innbetalt aksjekapital skal nedsettes når 

nedsettingsbeløpet ikke tilbakebetales til aksjonærene. 

 

Ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. oppstiller to vilkår for om en tilbakebetaling skal være 

skattefri. For det første må kapitalen være innbetalt og for det annet må den være 

aksjekapital eller overkurs. 

 

Etter en normalspråklig forståelse av ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt., vil ikke en 

nedskriving av aksjekapitalen påvirke om aksjekapitalen kan anses som innbetalt eller ei. 

Derimot vil det avgjørende være om aksjonærene i sin tid har innbetalt aksjekapitalen og 

overkursen. En slik språklig forståelse harmonerer også godt med formålet bak regelen, 

ettersom en tilbakebetaling av nedskrevet, men opprinnelig innbetalt aksjekapital og 

overkurs, ikke vil anses som inntekt for aksjonærene.28 

 

Samtidig benytter loven begrepene aksjekapital og overkurs. Det kan fremstå som 

begrepsstridig at skattemessig ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” fortsatt eksisterer 

etter at den formelle aksjekapitalen har blitt nedsatt. Ordlyden tilsier derfor at aksjonærene 

i hvert fall må foreta en fondsemisjon før det innbetalte beløpet igjen oppfyller kravet til 

innbetalt aksjekapital og overkurs. 

 

                                                 
28 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 301 
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Et tilsvarende spørsmål var oppe i Rt. 1949 s. 296 (Virik).29 Viriks Rederi AS, hadde gått 

med underskudd og aksjekapitalen ble derfor nedskrevet for å dekke tapet. Senere gikk 

selskapet med overskudd, og det ble 16 år etter nedskrivingen besluttet å utdele utbytte til 

aksjonærene. Spørsmålet i saken var om en slik utdeling skulle anses som ”tilbakebetaling 

av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” eller som en utbytteutdeling. 

 

Førstvoterende uttalte at: 

 

”Når loven således selv etterlater tvil om hva den har ment vil det etter min mening 

være nødvendig å se hen til hva der på andre likeartede områder i skattemessig 

henseende regnes som inntekt, og hva der ansees som tilbakebetaling av innskutt 

kapital.” 

 

Høyesterett fortolket altså inntektsbegrepet og kom frem til at innbetalt aksjekapital og 

overkurs ikke representerte noen inntekt for aksjonærene når beløpet senere blir 

tilbakebetalt. Dette er i tråd med regelens formål. 

 

Videre viste førstvoterende til en uttalelse fra Finansdepartementet som omhandlet 

fondsemisjon i et selskap som tidligere hadde nedskrevet aksjekapitalen. Etter 

Finansdepartementets vurdering kunne aksjonærene gjenvinne nedskrevet innbetalt 

aksjekapital ved å fondsemittere nedskrivingsbeløpet. Høyesterett uttalte så at: 

 

”Når en oppskrivning med derpå følgende nedskrivning og utbetaling ville vært 

skattefri kan det - forekommer det meg - ikke være god mening i at aksjonærene, 

fordi selskapet hopper over det ene ledd - skal komme i en annen og dårligere 

stilling om utbetalingen skjer direkte til dem.” 

 

                                                 
29 Utv. V s. 429 
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En slik rettsoppfatning som førstvoterende legger til grunn, vil innebære at aksjonærene 

kan ha en ”skatteskygge” av innbetalt aksjekapital og overkurs på aksjene, som først blir 

aktualisert etter hvert som selskapet opptjener kapital.  

 

Høyesterettsdommen løser ikke direkte spørsmålet hvor innbetalt aksjekapital og overkurs 

ikke blir nedsatt for å dekke tap, men avsatt til fond, jf. asl. § 12-1(1) nr. 3. 

 

Høyesterettsdommen ble avsagt under dissens, noe som kan tale for å ikke tillegge den mer 

vekt enn hva man har sikre holdepunkter for. I et tilfelle hvor selskapet har opptjent 

”skatteskyggen” vil imidlertid kapitalen være postert på selskapets egenkapitalseksjon for 

opptjent egenkapital, jf. rskl. § 6-2 C II nr 1. Når selskapet nedsetter aksjekapitalen med 

avsetning til fond, vil den innbetalte aksjekapitalen og overkurs også overføres til 

selskapets post for opptjent egenkapital. Likhetstrekkene er altså så store at det vil være lite 

konsekvent å behandle tilfellene ulikt.  

 

Sett hen til bestemmelsens ordlyd og formålet bak regelen, må derfor konklusjonen bli at 

posisjonen ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” ikke går tapt ved en 

kapitalnedsettelse når nedsettelsesbeløpet ikke tilbakebetales til aksjonærene.  

 

I det følgende vil derfor terminologien innbetalt kapital bli brukt som en fellesbenevnelse 

på skattemessig innbetalt aksjekapital, overkurs og opptjent ”skatteskygge”. 
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2.4 Oppsummering 

Når aksjekapitalen nedskrives uten tilbakebetaling til aksjonærene eller forhøyes uten 

kapitalinnskudd, kan de ulike egenkapitalpostene i selskapet bestå av både innbetalt og 

opptjent kapital. Dette er illustrert i Figur 1. De skraverte feltene viser opptjent 

egenkapital, mens de lysegrå viser innbetalt kapital.30 

 

At innbetalt kapital kan være postert på ulike egenkapitalposter, kan få skattemessige 

konsekvenser ved en senere utdeling, jf. punkt 3.3. 

 

 

 

                                                 
30 Illustrasjonen er hentet fra Advokat Sverre E. Kochs forelesning på Det årlige skatterettskurset i 

Sandefjord, januar 2007. (Illustrasjonen er gjengitt etter tillatelse fra rettighetshaver.) 

Aksjekapital 

Overkurs-

fond 

Eiendeler 

Annen 

egenkapital 

Selskapets balanseoppstillingsplan 

Gjeld 

 

 

 

Figur 1. 
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3 Innbetalt kapital på aksjonærnivå 

Innbetalt kapital vil få betydning for selskapets aksjonærer i forbindelse med en utdeling 

fra aksjeselskapet ettersom en tilbakebetaling av innbetalt kapital, som nevnt, vil være 

skattefri, mens utbetaling av utbytte kan være skattepliktig. 

3.1 Innbetalt kapital tilknyttet den enkelte aksje på aksjonærnivå 

Spørsmålet i det følgende er om den innbetalte kapitalen knytter seg til aksjonærens enkelte 

aksje som sådan, eller om innbetalt kapital er en totalsum som skal fordeles på det samlede 

antall aksjer i selskapet. 

 

Ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt.; ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs”, kan 

muligens tale for at innbetalt kapital er en sumpost på selskapets hånd. Ordlyden er generell 

og gir ikke anvisning på noen alternativ løsning. Følgen blir da at innbetalt kapital må 

fordeles på de enkelte aksjene i selskapet, uavhengig av hva hver enkelt aksjonærs har 

innbetalt på aksjen. 

 

I Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) var Høyesterett inne på spørsmålet.31 AS Vestfos Cellulose-

fabrikk hadde gått med underskudd og det ble derfor besluttet å nedsette aksjekapitalen for 

å dekke det regnskapsførte tap. Etter kapitalnedsettelsen tegnet nye aksjonærer seg for 

aksjer. Selskapet gikk senere med overskudd og det ble besluttet en utbytteutdeling som lå 

innenfor det beløpet aksjekapitalen tidligere hadde blitt nedsatt med. I henhold til uttalelsen 

i Rt. 1949 s. 296 (Virik), kunne dette anses å være tilbakebetaling av innbetalt kapital, selv 

om kapitalen ikke var fondsemittert. Utdelingen ble fordelt på samtlige aksjer, uavhengig 

av om aksjene hadde eksistert før eller etter kapitalnedsettelsen. Spørsmålet i saken var om 

                                                 
31 Utv. 1958 s. 194 
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utdelingen kunne klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital på de aksjene som 

ble tegnet etter kapitalnedsettelsen. 

 

Aksjonærene hevdet at man måtte se på utbetalingens art; det var en tilbakebetaling fra 

selskapet av tidligere innbetalt aksjekapital. De aksjonærene selskapet hadde på 

utbetalingstiden, måtte derfor omfattes. Til støtte for denne forståelsen ble det vist til 

likhetsprinsippet i aksjelovgivningen som tilsier at alle aksjonærer har den samme rett til 

selskapsformuen, den opptjente så vel som den innbetalte kapitalen.32 I tillegg mente 

saksøkerne at en slik løsning ville bli mest rettferdig mellom aksjonærene, og 

gjennomføringen av utdelingen ville bli mer effektiv for selskapet. 

 

Høyesterett var derimot ikke enig i denne forståelsen av begrepet. Førstvoterende uttalte at: 

 

”loven av 1921 § 3 er en skattebestemmelse, og at den gjelder beskatningen av den 

enkelte aksjonær og fastsettelsen av hans utbytte. (…) Bestemmelsen om at 

aksjonæren er fritatt for beskatning ved tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, 

må da naturlig referere seg til den individuelle aksjonærs eller hans forgjengers 

aksjeinnskudd på de aksjer ligningen gjelder.”33 

 

Høyesterett la således til grunn at innbetalt kapital ikke refererer seg til alle aksjene sett 

under ett, men bare de aksjer hvor det har blitt foretatt aksjeinnskudd. 

 

Dommens resultat er imidlertid ikke helt entydig. Uttalelsen om at bestemmelsen må 

”referere seg til den individuelle aksjonærs eller hans forgjengers aksjeinnskudd” kan 

kanskje tale for at man må se hva hver enkelt aksjonær totalt har innbetalt på sine aksjer, 

uavhengig av hvor mange aksjer aksjonæren er innehaver av. 

 

                                                 
32 Nå asl. § 4-1 (1) 1 pkt. 
33 Loven av 1921 § 3 tilsvarer den nåværende sktl. § 10-11.  
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På den annen side kan Høyesteretts uttalelse også forstås slik at aksjeinnskuddet refererer 

seg til aksjen som sådan, slik at innbetalt kapital er tilknyttet den enkelte aksje. Det siste 

tolkningsresultatet er antakelig det mest logiske sett hen til de selskapsrettslige regler, 

ettersom aksjonærene rent faktisk har foretatt et individuelt kapitalinnskudd på den enkelte 

aksje. Imidlertid kan en slik rettsregel skape praktiske problemer for aksjonærene, se 

nedenfor i punkt 5. 

 

Det ser også ut til at ligningspraksis har lagt seg på en tilsvarende praksis. I BFU 56/03 ble 

det blant annet uttalt at:34 

 

”[I] Utv. 1958 s. 194 ble det fastslått at innbetalt aksjekapital er å anse som en 

individuell skatteposisjon for den enkelte aksjonær knyttet til den enkelte aksje og 

avhengig av den enkelte aksjes historikk. Dette utgangspunkt gjelder fortsatt.” 

 

I juridisk teori er også uttalelsen i dommen blitt tatt til inntekt for at innbetalt kapital er 

tilknyttet den enkelte aksje.35 

 

Det må derfor trolig konkluderes med at den innbetalte kapitalen knytter seg til 

aksjonærens enkelte aksje som sådan. 

3.2 Overføring av skatteposisjonen innbetalt kapital 

Siden summen av innbetalt kapital ikke skal fordeles på det totale antall aksjer i selskapet, 

oppstår det flere spørsmål om hvordan skatteposisjonen innbetalt kapital påvirkes ved 

overdragelse og ulike selskapsrettslige transaksjoner. 

                                                 
34 Forhåndsuttalelsen omhandlet fordelingen av innbetalt aksjekapital og overkurs på selskaps- og 

aksjonærnivå ved en konsernfisjon. 
35 Se for eksempel Gjems-Onstad (2003) s. 543 og Tjølsen (2006). 
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3.2.1 Overdragelse 

Spørsmålet i det følgende er om skatteposisjonen innbetalt kapital følger aksjen ved 

overdragelse. 

 

Skatteloven har ingen bestemmelser som regulerer skatteposisjonen innbetalt kapital ved 

overdragelse. I sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. er det ingen holdepunkter for å anta at skatte-

posisjonen skulle gå tapt ved realisasjon. 

 

I Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) ble det uttalt at hva som anses for å være skattemessig 

innbetalt kapital på aksjen, vil bero på den ”individuelle aksjonærs eller hans forgjengers 

aksjeinnskudd”. Dersom skatteposisjonen går tapt ved realisasjon, ville dette være i klar 

strid med Høyesteretts forutsetninger.36 

 

Når skatteposisjonen innbetalt kapital er tilknyttet aksjen som sådan, vil eieren av aksjen 

ikke ha noen betydning for fastsettelsen av skatteposisjonen, utover det beløp aksjonæren i 

sin tid innbetalte som kapitalinnskudd ved tegningen. Dette taler klart for at innbetalt 

kapital følger aksjen også ved realisasjon. Dette vil også tilsi at innbetalt kapital følger 

aksjen ved andre former for overdragelse, så som ved arv og gave.37 

 

Konklusjonen må derfor bli at skatteposisjonen innbetalt kapital følger aksjen ved 

overdragelse – enten dette skjer ved salg, gave, arveforskudd eller lignende. 

3.2.1.1 Konsekvensen av at innbetalt aksjekapital følger aksjen ved overdragelse 

Når skatteposisjonen innbetalt kapital følger aksjen ved overdragelse, vil en erverver kunne 

nyte godt av at avhenderen har foretatt et høyt kapitalinnskudd på aksjene, ettersom 

erververen kan få den innbetalte kapitalen skattefritt tilbakebetalt etter sktl. § 10-11 (2) 2 

pkt. Dette kan også lede til at aksjonærer får en negativ inngangsverdi på sine aksjer, 

                                                 
36 Slik også 2001 s. 520SFS, Bedriftsbeskatning i praksis (2006) s. 300, Tjølsen (2006), Gjems-Onstad (2003) 

s. 542 og 543, og Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 417. 
37 Tjølsen (2006) 
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ettersom aksjenes inngangsverdi skal reduseres når det foretas en tilbakebetaling av 

innbetalt kapital, jf. sktl. § 10-35. 

 

Hvis en aksjonær kjøper en aksje for 100, som har innbetalt kapital på 200, og denne senere 

nedsettes med 150 som tilbakebetales aksjonæren, vil inngangsverdien måtte nedsettes med det 

tilsvarende beløp, jf. sktl. § 10-35. Etter kapitalnedsettelsen vil dermed aksjonærens inngangsverdi 

være -50. 

 

At innbetalt kapital følger aksjen ved eierskifte, vil trolig også få innvirkning på 

verdsettelsen av aksjen. En aksje med en høy andel innbetalt aksjekapital og overkurs vil 

innebære at et tilsvarende høyt beløp kan tas ut av selskapet skattefritt, jf. sktl. § 10-11 (2) 

2 pkt. På denne måten kan innbetalt kapital være et element det tas hensyn til når aksjen 

skal verdsettes ved overdragelse.38 

3.2.1.2 Overføring av ”skatteskyggen” ved realisasjon av aksjer 

Ettersom skatteposisjonen overføres ved salg av aksjen, oppstår det også et spørsmålet om 

den såkalte ”skatteskyggen” følger med ved overføring av aksjen.39 

 

Ettersom ”skatteskygger” er et fenomen som er utviklet av rettspraksis, jf. Rt. 1949 s. 296 

(Virik), foreligger det ingen lovhjemmel som regulerer følgen av at en aksje med en 

”skatteskygge” selges. 

 

Det følger som sagt av Høyesterettspraksis at skatteposisjonen innbetalt kapital ikke går 

tapt ved nedsetting av aksjekapitalen, og at skatteposisjonen er tilknyttet den enkelte 

aksje.40 Når man ser disse uttalelsene i sammenheng, kan det tale for at også 

”skatteskyggen” overføres ved overdragelse av aksjen. Et annet resultat vil begrense Virik-

                                                 
38 Berge (2007) s. 150 og 151 
39 Med ”skatteskygge” menes det beløp som aksjekapitalen er nedskrevet med og som blir aktualisert etter 

hvert som selskapet opptjener kapital, se nærmere om ”skatteskygger” i punkt 2.3. 
40 Rt. 1949 s. 296 (Virik) og Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) 
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dommens prejudikatsvirkninger, ettersom et opptjent nedskrivingsbeløp i et slikt tilfelle 

ikke nødvendigvis kan betraktes som innbetalt kapital. 

 

I skatterettslig teori oppstilles det som en forutsetning for utnyttelse av ”skatteskyggen” at 

eieren er den samme ved kapitalnedsettelsen som ved den senere utdelingen. En slik 

forståelse vil lede til at ”skatteskyggen” går tapt ved overdragelse. Gjems-Onstad uttaler i 

sin bok at:  

 

”Det utbetalte beløp [vil] bare kvalifisere som tilbakebetalt aksjekapital for de 

aksjonærer som hadde aksjer ved tidspunktet for den tidligere nedsettelsen”. (Min 

understrekning.)41 

 

I Lignings-ABC’en uttales det om gjenvinning av skatteposisjonen innbetalt kapital at den: 

 

”vil bare gjelde for de aksjene som er i behold og vil bare gjelde for de aksjonærer 

som eide aksjene på tidspunktet for den tidligere nedskrivingen”. (Min 

understrekning.)42  

 

Ligningsmyndighetene legger dermed til grunn en tilsvarende forståelse som Gjems-

Onstad; ”skatteskyggen” går tapt ved realisasjon. Aksjene må altså fortsatt eies av den 

aksjonær som var med på kapitalnedsettelsen for at posisjonen kan utnyttes. Om uttalelsen i 

Lignings-ABC’en gir uttrykk for en festnet ligningspraksis er uklart, men det er i hvert fall 

grunn til å tro at skattemyndighetene vil komme til dette resultatet dersom spørsmålet 

skulle komme opp. 

 

Skattedirektoratets forståelse vil imidlertid også lede til at skattyters rettsstilling blir relativt 

enkel, ettersom en kartlegging av ”skatteskygger” på aksjene etter en realisasjon kan bli en 

omstendelig prosess. Samtidig vil aksjonærene kunne finne ut av om det har blitt foretatt 
                                                 
41 Gjems-Onstad (2003) s. 545 
42 Lignings-ABC 2006 s. 36 
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kapitalnedsettelser i selskapet ved søk i generalforsamlingsprotokollen, jf. asl. § 5-16 jf. 

asl. § 12-1 (1) 1 pkt. forutsetningsvis. 

 

På den annen side vil aksjonæren trolig få et tapsfradrag når vedkommende har vært med 

på en kapitalnedsettelse og senere realiserer aksjen, ettersom aksjen sannsynligvis vil være 

mindre verdt på grunn av kapitalnedsettelsen. Skattyter oppnår således en fordelaktig 

virkning ved realisasjonen i form av tapsfradrag, jf. sktl. § 10-32 (1), og får på denne måten 

”betalt” for at ”skatteskyggen” går tapt ved realisasjon. Tapsfradraget kan derfor tale for at 

skatteposisjonen bør gå tapt når aksjen overdras.43 

 

Fradrag for tapet er imidlertid en tilfeldig konsekvens av gevinstskattereglene, ettersom det 

ikke er noen nødvendig sammenheng mellom inngangsverdier og innbetalt kapital.44 

 

Det kan for så vidt også tenkes at den selgende aksjonæren ikke lider et tap ved 

realisasjonen. Man kan tenke seg en situasjon der selskapet går med tap og aksjekapitalen 

settes ned. Senere tjener selskapet opp kapital tilsvarende nedsettingsbeløpet, men uten å 

utdele noe til selskapets aksjonærer. Aksjonæren har vært med på hele prosessen og selger 

så sine aksjer. I en slik situasjon vil antakelig ikke aksjonæren få noe mindre for aksjen til 

tross for kapitalnedsettelsen, ettersom et tilsvarende beløp igjen er opptjent. Aksjonæren vil 

derfor ikke nyte godt av noe tapsfradrag, og det oppstår ikke et ”substitutt” for at 

skatteposisjonen forsvinner ved realisasjonen. Tapsfradrag kan derfor ikke i seg selv være 

en begrunnelse for at ”skatteskyggen” går tapt ved realisasjon. 

 

Juridisk teori harmonerer således ikke godt med resultatene i Virik- og Benestad-dommene. 

Dommene vurderte imidlertid ikke denne konkrete problemstillingen og Virik-dommen ble 

avsagt med dissens. Dette kan kanskje tale for å legge begrenset vekt på dommene i dette 

spørsmålet. Samtidig har det ikke kommet noen nye uttalelser fra domstolen eller lovgiver 

som skulle tilsi at dommene ikke lenger gir uttrykk for gjeldende rett. Etter alminnelige 
                                                 
43 Bedrift, selskap  og skatt (2006) s. 418 
44 Se punkt 2.1 
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rettskildeprinsipper bør derfor tolkningsresultatet av dommene gå foran uttalelsene fra 

juridisk teori. 

 

Konklusjonen må dermed være at ”skatteskyggen” også følger med ved overføring av 

aksjen. 

3.2.2 Egenkapitaltransaksjoner 

Når selskapet foretar ulike egenkapitaltransaksjoner, så som splitt og spleis av aksjer og 

ved fusjoner og fisjoner, vil aksjen som sådan bli endret. Dette står i motsetning til 

overdragelse hvor aksjen overføres uendret mellom ulike aksjonærer. 

 

Med splitt av aksjer menes at man deler en aksje i to eller flere, mens med spleis menes at 

to eller flere aksjer blir til én aksje. 

 

Ved fusjoner og fisjoner vil aksjonærene måtte ”ombytte” sine aksjer i det overdragende 

selskap med aksjer i det overtagende selskapet.  

 

I dette kapittelet vil det derfor bli sett på hvordan egenkapitaltransaksjoner påvirker 

aksjenes andel av innbetalt kapital. 

3.2.2.1 Splitt og spleis av aksjer 

Spørsmålet i det følgende er hvordan skatteposisjonen innbetalt kapital skal omfordeles på 

aksjene som oppstår som en følge av splitt og spleis av aksjene. 

 

Skatteloven har ingen uttrykkelig hjemmel for omfordeling av innbetalt kapital ved splitt 

og spleis av aksjer. Sktl. § 10-34 (1) b og c bestemmer at aksjenes kostpris og ubenyttede 

skjerming fra tidligere år skal omfordeles på aksjene når de splittes eller spleises, men 

bestemmelsen tar ikke stilling til den skattemessige behandlingen av skatteposisjonen 

innbetalt kapital. 
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Ved splitt av aksjer er det naturlig å se hver og en aksje splittet i to eller flere, slik at 

innbetalt kapital på den opprinnelige aksjen fordeles på det nye antall aksjer etter splitten. 

 

Ved aksjespleis er en mulig løsning å se samtlige aksjer i porteføljen under ett; man legger 

sammen innbetalt kapital på de opprinnelige aksjene og fordeler så denne forholdsmessig 

på de nye aksjene. 

 

Sett at en aksjonær i AS A har 4 aksjer, på aksje 1 og 2 er det 5 000 i innbetalt kapital, mens på aksje 

3 og 4 er det 10 000 på grunn av innbetalt overkurs. Aksjonæren har en samlet innbetalt kapital på 

30 000. Aksjene skal så spleises slik at kapitalinnskuddet blir fordelt på halvparten av de 

eksisterende aksjene. A’s fire aksjer vil således bli til to etter spleisen. Hvis man ser alle aksjene 

under ett og deler innbetalt kapital på antall aksjer etter spleisen, vil de to aksjene ha 15 000 hver 

som innbetalt kapital bak aksjen. 

 

En annen løsning er at man må spleise konkrete aksjer. Avgjørende for skatteposisjonen 

innbetalt kapital på aksjene etter spleisen vil da være hva de opprinnelige aksjene hadde av 

innbetalt kapital forut for spleisen. 

 

Sett at aksje 1 skal spleises med aksje 2 og aksje 3 med aksje 4. Innbetalt kapital på aksje 1 og 2 må 

da legges sammen, slik at innbetalt kapital på den spleisede aksje 1 blir 10 000 og innbetalt kapital 

på den spleisede aksje 2 (tidligere aksje 3 og 4) vil bli 20 000.  

 

Skatteloven har heller ingen konkrete bestemmelser som regulerer hvilke aksjer som skal 

anses spleiset, men sktl. § 10-36 oppstiller et prinsipp om at den først anskaffede aksjen 

skal anses for å være realisert først; det såkalte FIFU-prinsippet.45 Ordlyden i 

bestemmelsen omfatter i utgangspunktet bare realisasjon, og en spleis av aksjer anses ikke 

som realisasjon ettersom eierbeføyelsene ikke endres.46 De blir bare spredt på et mindre 

antall aksjer. Dette taler således i mot at bestemmelsen kommer til anvendelse. Det følger 

imidlertid av to uttalelser fra Finansdepartementet at FIFU-prinsippet ikke nødvendigvis er 

                                                 
45 Først inn, først ut-prinsippet. 
46 Gjems-Onstad (2003) s. 531 
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begrenset til å bare omfatte realisasjon.47 Prinsippet kan også omfatte egenkapital-

transaksjoner og annen form for overdragelse, som innløsninger av et forholdsmessig likt 

antall enkelt aksjer og gaveoverføringer. 

 

Betydningen av FIFU-prinsippet ved aksjespleis har også vært oppe i en bindende 

forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 53/05. Uttalelsen omhandlet fordelingen av 

aksjenes inngangsverdier ved en aksjespleis. Skattyter hadde kjøpt aksjer i flere omganger 

og til ulik pris, slik at aksjene hadde forskjellige inngangsverdier. Spørsmålet var om 

aksjenes inngangsverdier skulle legges til grunn med en gjennomsnittsberegning ved 

spleisen, eller om man måtte konkretisere hvilke aksjer som ble spleiset. Skattedirektoratet 

la i saken til grunn at FIFU-prinsippet etter sktl. § 10-36 også gjelder ved aksjespleis, slik 

at aksje 1 skal anses spleiset med aksje 2, aksje 3 med aksje 4 osv. 

 

At FIFU-prinsippet gjelder for inngangsverdier er likevel ikke avgjørende for om det også 

må gjelde for skatteposisjonen innbetalt kapital. Skattedirektoratets uttalelse er relativt vid, 

noe som muligens kan tilsi at FIFU-prinsippet får generell anvendelse ved aksjespleiser. 

Det vil også gi best sammenheng i regelverket at to sider av samme transaksjon behandles 

skattemessig etter det samme prinsippet.48 

 

Konklusjonen blir derfor, under noe tvil, at innbetalt kapital på aksjene som spleises, må 

omfordeles etter FIFU-prinsppet på det nye antallet aksjer, mens innbetalt kapital på aksjen 

som splittes, må fordeles på det antall aksjer aksjen splittes i. 

3.2.2.2 Fusjoner og fisjoner 

Ved en fusjon eller fisjon, mottar aksjonærene i det overdragende selskap vederlagsaksjer i 

det overtakende, jf. asl. §§ 13-2 (1) nr. 1 og 14-2 (1) nr. 1. Når skatteposisjonen innbetalt 

kapital følger aksjen, blir spørsmålet hvordan innbetalt kapital skal omfordeles på 

vederlagsaksjene. 

                                                 
47 Utv. 1998 s. 444 og Utv. 2006 s. 747 
48 Se også Lignings-ABC 2006, punkt 6.17 
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Hvis fusjonen eller fisjonen ikke skal utløse skatt, må selskapet og aksjonærene følge 

skattereglene for skattefri omdanning etter sktl. kap. 11. For aksjonærene er det oppstilt et 

grunnleggende vilkår om kontinuitet, jf sktl. § 11-7. Kontinuitetsvilkåret innebærer at 

samtlige skatteposisjoner på aksjene må videreføres på aksjene i det overtakende 

selskapet.49 

 

Etter sktl. § 11-7 (2) følger det at aksjenes inngangsverdier og ervervstidspunkter skal 

videreføres på vederlagsaksjene. Bestemmelsen hjemler imidlertid ikke uttrykkelig 

kontinuitet for skatteposisjonen innbetalt kapital. Men formålet med kontinuitetsreglene 

som er at aksjonærenes skattemessige stilling skal være uendret etter fusjonen/fisjonen, 

tilsier at også skatteposisjonen innbetalt kapital må videreføres uendret.  

 

I et Høringsnotat av 22.10.1998 om endringer i selskapsskattelovens regler om skattefri 

fusjon og fisjon punkt 2.2.6, fremgår det at Finansdepartementet antar at det må legges til 

grunn et tilsvarende kontinuitetskrav for hva gjelder innbetalt kapital. I følge departementet 

samsvarer dette best med de tidligere ulovfestede reglene om fusjon og fisjon, samt at dette 

er det eneste resultat som er forenlig med den skattemessige kontinuitetsregelen som 

fusjons- og fisjonsreglene bygger på. 

 

Dette innebærer at når aksjonæren mottar et tilsvarende antall vederlagsaksjer som 

vedkommende aksjonær hadde i det overdragende selskapet, skal innbetalt kapital 

videreføres på aksjene i det overtakende selskap, jf. sktl. § 10-34 (1).  

 

I den utstrekning aksjonærene mottar flere eller færre (vederlags)aksjer enn aksjonærene 

hadde i det overdragende selskapet, må innbetalt kapital omfordeles på (vederlags)aksjene, 

jf. sktl. § 10-34.50 

 
                                                 
49 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 618 og 619. 
50 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 620 
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Sett at en aksjonær har to aksjer i det overdragende selskap A med 1 000 i innbetalt kapital på hver 

aksje. I det overtagende selskap B skal aksjonæren motta 4 vederlagsaksjer. Når innbetalt kapital 

skal videreføres på de nye aksjene vil dette innebære at hver av de 4 aksjene vil få 500 i innbetalt 

kapital. Dette kan bli mer komplisert hvor aksjonærene har ulik innbetalt kapital på aksjene, se punkt 

3.2.2.1. 

 

Konklusjonen må dermed bli at skatteposisjonen innbetalt kapital videreføres på 

vederlagsaksjene. 

3.2.2.3 Fondsemisjon 

Ved fondsemisjoner oppstår det et spørsmål om den fondsemitterte aksjen, såkalt 

fondsaksjen, skal tilskrives en andel av stamaksjens innbetalte kapital. Med stamaksje 

menes den eksisterende aksjen som gir aksjonærene rett til fondsaksjen, jf. asl. § 10-23 (1). 

 

Skatteloven har ingen bestemmelse som regulerer fordelingen av innbetalt kapital ved 

utstedelse av fondsaksjer. Ettersom det ikke innbetales noe aksjeinnskudd på fondsemitterte 

aksjer, kan det tale for å sette innbetalt kapital til 0 på fondsaksjene. Imidlertid følger det av 

sktl. § 10-32 (3) at fondsaksjens inngangsverdi settes til en forholdsmessig del av 

stamaksjens inngangsverdi. 

 

Hvis for eksempel stamaksjens inngangsverdi var 1 500 og denne stamaksjen ga rett til 2 

fondsaksjer, må stamaksjens inngangsverdi fordeles på stamaksjen og de to fondsaksjene. Etter 

fondsemisjonen vil hver aksje ha en ny inngangsverdi på 500, jf. sktl. § 10-32 (3) 2 pkt.51  

 

Selv om det er oppstilt en regel for fondsaksjens inngangsverdi, tilsier for så vidt ikke det at 

også innbetalt kapital bør følge den samme regelen. Imidlertid er det ikke noe prinsipielt i 

veien for at også aksjens inngangsverdi kunne vært satt til 0. Når lovgiver har valgt den 

løsning at stamaksjens inngangsverdi skal fordeles mellom stamaksjen og fondsaksjen, kan 

dette tilsi at det samme resultatet må gjelde også for stamaksjens andel av innbetalt kapital. 

                                                 
51 Se også Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 399 
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Man oppnår på denne måten best sammenheng i lovverket.52 Samtidig unngår man å måtte 

vurdere om det er stamaksjen eller fondsaksjen som innløses når én aksje i selskapet skal 

innløses. Ved en fordeling av skatteposisjonen innbetalt kapital vil resultatet av 

innløsningen bli det samme. 

  

Konklusjonen må således, under tvil, bli at stamaksjens innbetalte kapital må fordeles 

forholdsmessig på stamaksjen og fondsaksjen(e). 

3.3 Egenkapitalutdeling fra aksjeselskapet 

Spørsmålet i det følgende er om en utdeling fra selskapet skal anses som tilbakebetaling av 

innbetalt kapital eller som utbetaling av opptjent kapital, altså utbytte. 

 

Utdelinger fra aksjeselskaper kan skje i flere former, men asl. § 3-6 (1) legger noen 

begrensinger på utdelingsadgangen: 

 

”Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, 

fusjon eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning.” 

 

Hvordan utdelingen selskapsrettslig skal klassifiseres vil følge av generalforsamlings-

beslutningen, jf. asl. §§ 8-2, 12-1 (1), 13-3 (3), 14-6 og 16-1 (1) og 16-2 (3). 

 

Skatteloven har ingen bestemmelser som lovfester hvordan en utdeling fra selskap til 

aksjonær skal gjennomføres. Den skattemessige behandlingen av utdelingen må derfor i 

utgangspunktet baseres på det selskapsrettslige utdelingsvedtaket og på valget av hvilken 

egenkapitalseksjon utdelingen regnskapsmessig belastes.53 I noen tilfeller kan general-

forsamlingsvedtaket virke bestemmende på valget av egenkapitalseksjonen, for eksempel 

ved kapitalnedsettelser. 

                                                 
52 Slik også Tjølsen (2006) 
53 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 420 
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3.3.1 Kapitalnedsettelse 

En kapitalnedsettelse kan skje på to måter: ved nedskriving av aksjens pålydende eller ved 

innløsning av aksjer, jf. asl. § 12-1 (2) 2 pkt. forutsetningsvis. 

 

Skattemessig sondres det mellom utbytte på aksjen og realisasjon av aksjen. Det er bare i 

de tilfellene hvor utdelingen kan anses som utbytte at unntaket for skatteplikt ved 

tilbakebetaling av innbetalt kapital kommer til anvendelse, jf. sktl. § 10-11 (2). 

 

Skattemessig vil gjennomføringen av kapitalnedsettelsen være avgjørende for om 

kapitalnedsettelsen klassifiseres som en utbytteutdeling eller realisasjon av aksjene. 

3.3.1.1 Nedskriving av aksjenes pålydende 

Når det foretas en selskapsrettslig kapitalnedsettelse med nedskriving av aksjenes 

pålydende med utbetaling til aksjonærene, vil aksjonærene motta en ”vederlagsfri 

overføring av verdier fra selskap[et]”, jf. sktl. § 10-11 (1). 

 

En kapitalnedsettelse med nedskriving av aksjens pålydende anses derfor skattemessig som 

et utbytte, hvor unntaket for skatteplikt ved tilbakebetaling av innbetalt kapital kan få 

anvendelse. 

3.3.1.2 Kapitalnedsettelse med sletting av enkelt aksjer 

Når en kapitalnedsettelse skjer ved innløsning av enkelt aksjer, såkalt partiell likvidasjon, 

regnes kapitalnedsettelsen i utgangspunktet som skattemessig realisasjon av aksjen, jf. sktl. 

§ 10-37 (2). Således faller denne formen for kapitalnedsettelser utenfor skattelovens 

utbytteordlyd, jf. sktl. § 10-11 (2) 1 pkt.  

 

Det vil derfor ikke oppstå et spørsmål om utdelingen fra selskapet er tilbakebetaling av inn-

betalt kapital eller utbetaling av utbytte. 
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Selskapsrettslig kan imidlertid innløsning av aksjer skje ved at en aksjonær oppgir samtlige 

av sine aksjer, slik at aksjonærenes eierandel i selskapet blir endret, eller at samtlige 

aksjonærer oppgir et forholdsmessig likt antall aksjer, eierbrøken forblir da lik. 

 

I de tilfeller hvor eierbrøken endres minner kapitalnedsettelsen mye om realisasjon 

ettersom aksjonæren oppgir sine eierrettigheter til aksjen. Aksjonæren mister blant annet 

sin stemmerett på generalforsamlingen og sin rett til utdelinger fra selskapet. Hvor 

eierbrøken på den annen side forblir lik, oppgir for så vidt ikke aksjonærene noen 

rettigheter i selskapet. At det blir et færre antall aksjer i selskapet forringer ikke 

aksjonærenes stemmerett på generalforsamlingen eller rett til selskapets overskudd, 

rettighetene blir bare fordelt på et mindre antall aksjer.54 

 

Sett at A og B er de eneste aksjonærene i AS A og eier 50 aksjer hver. Hvis A innløser 25 av sine 

aksjer, mens B beholder sine aksjer uendret, blir både A og B’s eierandeler endret. Etter 

kapitalnedsettelsen vil A bare eie 33 % av selskapet, mens B vil eie 67 %. Hvis derimot begge 

innløser 25 aksjer hver, vil eierbrøken forbli lik. Selv om aksjonærene nå bare har 25 aksjer hver, har 

fortsatt begge sin eierandel på 50 % av selskapet i behold. 

 

Nedsetting av aksjekapitalen med sletting av enkelt aksjer får således ganske ulik virkning 

for aksjonærene, avhengig av om den skjer med eller uten opprettholdelse av eierbrøken.  

 

Spørsmålet er derfor om innløsning av enkelt aksjer uten endring av eierbrøken også skal 

behandles som realisasjon. 

 

Ordlyden i sktl. § 10-37 (2) sondrer ikke mellom innløsning av enkelt aksjer med eller uten 

endring av eierbrøk. En normalspråklig forståelse av bestemmelsens ordlyd tilsier at begge 

formene for innløsning av enkelt aksjer skattemessig skal behandles som realisasjon. 

 

                                                 
54 Utv. 2004 s. 630. 
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Spørsmålet om klassifikasjonen mellom utbytte og realisasjon har også vært prøvet for 

Høyesterett og lagmannsretten.55 I dommene ble det lagt avgjørende vekt på om 

aksjonærens økonomiske og organisatoriske rettigheter i selskapet ble endret. Når 

aksjonærene opprettholder sine rettigheter i selskapet etter kapitalnedsettelsen, mangler den 

selskapsrettslige transaksjonen de karakteristiske trekkene av realisasjon. Et tilvarende syn 

er lagt til grunn i en uttalelse fra Finansdepartementet, inntatt i Utv. 2004 s 630: 

 

”Det sentrale temaet må være om eierposisjonen i selskapet reelt sett er endret.”  

 

Forståelsen av realisasjonsbegrepet og Finansdepartementets uttalelse tilsier således at det 

for personlige aksjonærer vil være avgjørende, sett fra et skatterettslig ståsted, om kapital-

nedsettelsen skjer ved innløsing av enkelt aksjer med eller uten endring av eierbrøken. 

 

Konklusjonen er derfor at innløsning av enkelt aksjer uten endring av eierbrøken i 

selskapet, anses skattemessig som en utbytteutdeling. 

3.3.1.3 Utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital ved nedsetting av 

aksjekapitalen 

Spørsmålet i det følgende vil være om en nedsetting av aksjekapitalen med utdeling til 

aksjonærene anses som et skattepliktig utbytte, eller som en skattefri tilbakebetaling av 

innbetalt kapital. 

 

Etter en språklig forståelse av ordlyden i asl. § 12-1 (1) 1 pkt. er det selskapets 

egenkapitalseksjon for aksjekapital, eventuelt overkurs, som blir belastet ved en utdeling i 

forbindelse med nedsetting av aksjekapitalen. 

 

                                                 
55 Rt. 1998 s. 1425 (Troll Salmon) og Rt. 2001 s. 170 (Espeland) og Utv. 2001 s. 478 (Kronos Titan). Lag-

mannsrettsdommen ble forøvrig nektet fremmet av Høyesterett, jf. HR-2001-00464. Kjæremålsutvalget fant 

det klart at anken ikke ville føre frem, jf. tvistemålsloven § 373 (3) nr. 1. 
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Når selskapets egenkapitalpost for aksjekapital kun består av innbetalt aksjekapital, vil 

utdelingen klassifiseres som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjonærene, jf. 

sktl. § 10-11 (2) 2 pkt., forutsatt at aksjonærene har det tilstrekkelige beløp tilknyttet 

aksjene.56 

 

Hvis aksjonærene har ulik andel innbetalt kapital bak aksjene, vil det beløp som overskyter 

den enkelte aksjes innbetalte kapital klassifiseres som skattemessig utbytte, og vil derfor 

kunne være skattepliktig. Imidlertid følger det av sktl. § 10-12 at personlige aksjonærer har 

rett til et skjermingsfradrag. Hvis ikke utdelingen overstiger aksjonærenes skjermings-

fradrag, vil ikke utdelingen utløse beskatning.57 

 

Etter sktl. § 2-38 (2) a. er selskapsaksjonærer fritatt for skatteplikt på lovlig utdelt utbytte.58 

Om utdelingen klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital eller utbytte, vil 

således ikke ha noe å si for denne aksjonærgruppens vedkommende. 

 

Egenkapitalposten for aksjekapital kan også bestå av fondsemittert kapital (jf. de skraverte 

pengene i Figur 1.). Dette innebærer at også opptjent kapital kan utdeles ved en 

kapitalnedsettelse. 

 

Fondsemittert kapital omfattes ikke av unntaket for tilbakebetaling av innbetalt kapital, jf. 

sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. jf. sktl. § 10-11 (4). En utbetaling av fondsemittert aksjekapital vil 

derfor kunne regnes som skattepliktig utbytte etter sktl. § 10-11 (2) 1 pkt. 

 

Videre følger det av sktl. § 10-11 (5) at hvis egenkapitalposten for aksjekapital også består 

av fondsemittert kapital ved en utdeling, anses den fondsemitterte kapitalen for å være 

                                                 
56 Jf. punkt 3.1 
57 Med skjermingsfradrag menes at en normalavkastning av aksjonærens utbytte skal skjermes mot 

dobbeltbeskatning, jf. sktl. § 10-12. Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 328. 
58 Med lovlig siktes det til at aksjelovens formelle og materielle regler for utbytteutdelinger har vært fulgt, jf. 

asl. §§ 8-1 til 8-3. 
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utbetalt først. Bestemmelsen innebærer at det vil være aktuelt å tilbakebetale innbetalt 

kapital etter at den opptjente kapitalen er udelt (de skraverte pengene i Figur 1. må utdeles 

først).  

 

Sett at aksjonær A er med på stiftelsen av et aksjeselskap. A tegner seg for én aksje med pålydende 

10 000. Selskapet går med overskudd og generalforsamlingen beslutter å forhøye aksjekapitalen ved 

en fondsemisjon, jf. asl. §§ 10-20 flg. Aksjekapitalen skrives opp med 1 000 per aksje. Kapital-

forhøyelsen skjer ved overføring til aksjekapitalen fra fri (opptjent) egenkapital. A’s aksje har 

således et pålydende på 11 000. Selskapet beslutter så å nedsette aksjekapitalen med 5 000 per aksje 

med utbetaling til aksjonærene, jf. asl. § 12-1 (1) nr 2. På grunn av prioritetsregelen i sktl. § 10-11 

(5) anses de 1 000 som er fondsemittert aksjekapital for å være utbetalt først. Således utbetales 1 000 

som opptjent egenkapital, altså utbytte, mens 4 000 tilbakebetales skattefritt som innbetalt kapital 

etter sktl. § 10-11 (2) 2 pkt.  

 

En utdeling fra selskap til aksjonær i forbindelse med en kapitalnedsettelse ved nedsetting 

av pålydende eller ved sletting av et forholdsmessig likt antall aksjer, vil derfor kunne være 

helt, delvis, eller ikke skattepliktig.59 Dette vil avhenge av om egenkapitalposten for 

aksjekapital består av innbetalt kapital og/eller fondsemittert kapital. 

3.3.1.4 Kapitalnedsettelse med utdeling fra overkursfondet 

Beløpet som utdeles ved en kapitalnedsettelse kan også belastes selskapets post for 

overkurs, jf. asl. § 3-2 (2) nr 4. 

  

Ved utdeling fra overkursfondet, har ikke skatteloven en tilsvarende prioritetsrekkefølge 

som ved utdeling av aksjekapitalen. Ordlyden i sktl. § 10-11 (5) omfatter bare 

”aksjekapital” og ikke overkurs. 

 

En normalspråklig forståelse av bestemmelsen innebærer at selskapets aksjonærer kan ta ut 

den innbetalte overkursen uavhengig av om det også er postert opptjent kapital (skraverte 

penger, jf. Figur 1.) som overkurs i selskapet. 

                                                 
59 Jf. Ot.prp.nr.35 (1990-1991) side 216. 
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Finansdepartementet har lagt en tilsvarende forståelse til grunn i Utv. 1999 s. 994b og Utv. 

1995 s. 108. Det uttales her at det er opp til selskapet å klassifisere utdelingen som utdeling 

av fondsemittert overkurs eller innbetalt overkurs. 

 

Det må derfor være klart at det ikke foreligger noen prioritetsrekkefølge for hva som skal 

anses utdelt når selskapet velger å nedsette egenkapitalseksjonen for overkursfond.  

 

Aksjonærene kan således få tilbakebetalt innbetalt overkurs før opptjent kapital som er 

fondsemittert til overkurs, selv om egenkapitalseksjonen består av begge former for kapital. 

(De grå pengene kan altså utdeles til tross for at det også befinner seg skraverte penger på 

overkursfondet, jf. Figur 1..) 

 

For at utdelingen skal omfattes av unntaket for skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital, 

må det imidlertid være tilknyttet minst like mye innbetalt overkurs til aksjen som 

utdelingen per aksje gjelder. Hvis utdelingen av overkurs overstiger det som er innbetalt 

kapital på aksjen, vil det overskytende bli å betrakte som skattepliktig utbytte for 

personlige aksjonærer. Dette gjelder bare såfremt utdelingen ikke ligger innenfor aksjens 

skjermingsfradrag, jf. sktl. § 10-12. 

3.3.2 Selskapsrettslig utbytteutdeling 

Som nevnt ovenfor i punkt 2.3, kan innbetalt kapital være postert som fri egenkapital i 

selskapets regnskap. Ved utdelinger fra egenkapitalseksjonen fri egenkapital, er det først og 

fremst de selskapsrettslige reglene for utbytteutdelinger som får anvendelse. 

 

Spørsmålet er så om det kan foretas en tilbakebetaling av innbetalt kapital etter de 

selskapsrettslige reglene for utbytteutdeling. 

 

En normalspråklig forståelse av ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt., tilsier at den innbetalt 

kapital må være postert som innbetalt aksjekapital eller overkurs i selskapet. Sammenholdt 

med resultatet i Rt. 1949 s. 296 (Virik), er det likevel på det rene at det ikke behøver å 
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foretas en fondsemisjon for at kapitalen skal anses som innbetalt kapital.60 Dette tilsier 

således at selskapet bør kunne foreta en tilbakebetaling av innbetalt kapital etter 

utbyttereglene. I Utv. 2006 s. 118 ble det uttalt av Finansdepartementet at:  

 

”Departementet antar at en utdeling etter omstendighetene vil kunne anses som en 

tilbakebetaling [av innbetalt kapital], selv om den selskapsrettslig behandles som en 

utbytteutdeling.”  

 

Rettspraksis og lovgivers uttalelse tilsier derfor at det må være klart at tilbakebetaling av 

innbetalt kapital kan følge utbyttereglene etter asl. §§ 8-1 flg. 

 

Spørsmålet blir deretter hvordan utdelingen skal klassifiseres på den personlige aksjonærs 

hånd; utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital. 

 

Etter sktl. § 10-11 (5) er det som nevnt en prioritetsrekkefølge ved utdelinger fra 

aksjekapitalen hvor fondsemittert kapital skal anses utdelt først. Spørsmålet er om 

prioritetsrekkefølgen også gjør seg gjeldende ved utdelinger som følger de selskapsrettslige 

reglene for utbytte. 

 

Etter ordlyden i sktl. § 10-11 (5) er det utdelinger i forbindelse med nedskriving av aksje-

kapitalen som omfattes. Når selskapet tidligere har nedsatt aksjekapitalen, faller en 

etterfølgende utdeling naturlig utenfor bestemmelsens ordlyd. Et slikt tolkningsresultat 

harmonerer også best med rettstilstanden for utdelinger fra overkursfondet hvor det ikke 

foreligger noen prioritetsrekkefølge, jf. punkt 3.3.1.4.61 

 

I Rt. 1949 s. 296 (Virik) ble det ikke tatt eksplisitt stilling til spørsmålet, men dommen gir 

ikke uttrykk for at det foreligger noen prioritetsrekkefølge. 

                                                 
60 Dommen er referert i punkt 2.3. 
61 Se også BFU 46/07 som tilsier at det ikke foreligger noen prioritetsrekkefølge ved utdelinger fra ansvarlige 

selskaper, når selskapet ikke har en bestemt selskapskapital. 
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Prioritetsrekkefølgen i sktl. § 10-11 (5) kom inn norsk skatterett i 1963 ved en endringslov 

til lov om beskatning til staten av aksjeselskaper og aksjonærer av 1921 § 3 (2) 4 pkt. 62 

Regelen kom inn samtidig med at man foreslo å oppheve regler om beskatning av 

aksjonærene ved selve fondsemisjonen. I forarbeidene til bestemmelsen uttalte det såkalte 

Dekke-utvalget at:63 

 

”En slik regel må regnes å være tilstrekkelig til å demme opp for forsøk på gjennom 

oppskrivning og senere nedskrivning med tilbakebetaling, å omgå 

ubyttebeskatningen av aksjonærene.” 

 

Regelen er således begrunnet i andre hensyn enn de reglene som gjelder nå, ettersom det 

ikke er mulig å omgå utbytteskatt ved å fondsemittere opptjent kapital og så senere 

nedskrive aksjekapitalen med utdeling til aksjonærene, jf. sktl. § 10-11 (4) jf. (2). Dette kan 

tilsi at regelen ikke bør få anvendelse utover sin ordlyd. 

 

I den nevnte uttalelsen fra Finansdepartementet, Utv. 2006 s. 118, ble det uttalt at: 

 

”En eventuell utdeling må da først anses å gjelde kapital som ikke er innbetalt, før 

det vil være aktuelt å betrakte utdelingen som tilbakebetaling av innbetalt kapital.”  

 

Uttalelsen kan tale for å tolke ordlyden i sktl. § 10-11 (5) utvidende, slik bestemmelsen 

omfatter alle former for utdelinger av innbetalt kapital. 

 

                                                 
62 Om endringer i lov av 13 juli 1921 om beskatning til staten av aksjeselskaper og aksjonærer og lov av 21 

juni 1963 om midlertidig tillegg til samme lov 
63 (Dekke-utvalgets) Innstilling om skattereglene for aksjeselskaper og aksjonærer. Oslo 7. oktober 1966, side 

93, andre spalte. Forslaget ble videreført i lovutkastet uten noen ytterligere kommentarer i forarbeidene til 

endringsloven; Ot.prp.nr 56 (1966-1967) s. 3. 
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I Utv. 2006 s. 752 er det imidlertid inntatt en nyere uttalelse fra Finansdepartementet hvor 

uttalelsene om prioritetsrekkefølgens anvendelsesområde trekkes tilbake.64 Finansdeparte-

mentet viste til det som tidligere var uttalt om tilbakebetaling av overkurs, som ifølge 

departementet tilsa at det ikke forelå noen prioritetsrekkefølge når utbetalingen ikke stod i 

forbindelse med en kapitalnedsettelse.65 Departementet uttalte at det: 

 

”ikke er grunnlag for å oppstille et vilkår om at opptjent kapital må deles ut før det 

kan være aktuelt å betrakte utdelingen som tilbakebetaling av innbetalt kapital.” 

 

På bakgrunn av de nevnte rettskildene må det således være klart at det ikke foreligger noen 

prioritetsrekkefølge når innbetalt kapital utbetales som utbytte etter de selskapsrettslige 

reglene. 

 

Selskapet vil derfor ha en valgfrihet ved utbytteutdelingen. Når det fremgår av 

generalforsamlingsvedtaket om utdelingen består av innbetalt kapital eller utbytte, må dette 

legges til grunn med bindende virkning ved ligningen. 

 

Aksjene må også ved denne form for utdelinger ha den tilstrekkelige andel innbetalt kapital 

tilknyttet aksjen, for at utdelingen skal anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital og 

ikke skattepliktig utbytte (med unntak for eventuelt skjermingsfradrag). 

3.3.3 Utdelinger ved fusjon eller fisjon av selskaper 

Ved utdelinger til aksjonærer i forbindelse med fusjon og fisjon av selskaper, jf. asl. § 13-2 

(1) nr 2 og asl. § 14-2 (1) nr 2., vil det som ved innløsning av enkelt aksjer, jf. punkt 

3.3.1.2, oppstå et spørsmål om utdelingen skal anses skattemessig som utbytte eller som 

realisasjon, jf. sktl. § 11-6 (1) forutsetningsvis. 

 

                                                 
64 Utv. 2006 s. 118 
65 Utv. 1999 s. 994b og Utv. 1995 s. 108 
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Det avgjørende for den skattemessige klassifikasjonen vil være om tilleggsvederlaget 

fordeles likt på alle de innløste aksjene i det overdragende selskap eller om 

tilleggsvederlaget endrer eierbrøken mellom aksjonærene i det overdragende selskap. I det 

førstnevnte tilfelle vil utdelingen betraktes som utbytte, mens i det sistnevnte tilfelle vil 

utdelingen anses som vederlag ved realisasjon av aksjen.66 

 

Om utdelingen kan anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital når det foretas en 

utdeling på samtlige aksjer i selskapet, vil bero på hvilken egenkapitalpost som belastes 

utdelingen; aksjekapital, overkursfond eller fri egenkapital. Reglene er redegjort for 

ovenfor i punkt 3.3.1 og 3.3.2. 

 

I tillegg må aksjene ha et minst like stort beløp innbetalt kapital tilknyttet aksjen, som det 

beløp som blir utdelt per aksje, for at utdelingen skal anses som skattefri tilbakebetaling av 

innbetalt kapital. 

3.3.4 Tilbakebetaling etter beslutning om oppløsning av selskapet 

Endelig kan det foretas en utdeling til aksjonærene etter reglene om tilbakebetaling av 

selskapskapital når selskapet er besluttet oppløst, jf. asl. § 16-9. Skattemessig anses 

utdelingen for å være vederlag for realisasjon av aksjen, jf. sktl. § 10-37 (1), jf. sktl § 10-11 

(2) 2 pkt. 

 

Det vil derfor ikke oppstå et spørsmål om utdelingen skal anses som tilbakebetaling av 

innbetalt kapital eller som utdeling av utbytte. 

3.4 Nedsettelse av aksjens inngangsverdi ved tilbakebetaling av innbetalt kapital 

En følge av at aksjonærene mottar tilbakebetaling av innbetalt kapital er som nevnt at 

aksjens inngangsverdi skal nedsettes, jf. sktl. § 10-35: 

 

                                                 
66 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 622. 
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”Nedsetting av selskapets aksjekapital med minsking av aksjens pålydende og 

tilbakebetaling til aksjonæren skal redusere inngangsverdien på aksjen fra det 

tidspunkt beløpet er tilbakebetalt. Det samme gjelder tilbakebetaling av innbetalt 

overkurs.” 

 

En normalspråklig forståelse av ordlyden i sktl. § 10-35, tilsier imidlertid at aksjens 

inngangsverdi bare skal nedsettes når den innbetalte aksjekapital og overkurs i selskapet 

nedsettes. Ettersom innbetalt kapital kan befinne seg på andre egenkapitalseksjoner i 

selskapet, er det derfor et spørsmål om aksjens inngangsverdi skal nedsettes når det foretas 

en utdeling fra selskapets egenkapitalpost for opptjent kapital. 

 

Som nevnt tilsier uttalelsene i Rt. 1949 s. 296 (Virik) at innbetalt kapital anses som 

skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs selv når den har vært nedskrevet og ikke er 

å anse som selskapets formelle aksjekapital. En slik forståelse kan også lede til at innbetalt 

kapital på andre egenkapitalposter må anses som innbetalt aksjekapital og overkurs i 

forhold til regelen i sktl. § 10-35. 

 

En nedsettelse av aksjekapitalen hvor nedsettingsbeløpet ikke benyttes til tilbakebetaling til 

aksjonærene, men til dekning av tap eller avsetning til fond etter asl. § 12-1 (1) nr. 1 og 3, 

faller utenfor ordlyden i sktl. § 10-35. Aksjenes inngangsverdi skal derfor ikke nedsettes 

når innbetalt kapital avsettes til fond. Dersom sktl. § 10-35 ikke også omfatter 

tilbakebetaling av innbetalt kapital fra andre egenkapitalposter, vil selskapet ved å først 

foreta en kapitalnedsettelse med avsetning til fond, for å så tilbakebetale beløpet til 

aksjonærene, kunne omgå bestemmelsen. 

 

Konklusjonen må derfor være at det skal foretas en nedsetting av aksjenes inngangsverdi 

når innbetalt kapital tilbakebetales, uavhengig av hvilken egenkapitalpost som belastes ved 

tilbakebetalingen. 
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4 Innbetalt kapital på selskapsnivå 

I det følgende vil det bli sett på betydningen av skatteposisjonen innbetalt kapital for 

aksjeselskapet. 

4.1 Innbetalt kapital tilknyttet den enkelte aksje på selskapsnivå 

Innbetalt kapital er som nevnt en individuell skatteposisjon tilknyttet den enkelte aksjen på 

aksjonærnivå. Det kan dermed stilles et spørsmål ved om det gjelder en tilsvarende regel 

for selskaper. Er skatteposisjonen innbetalt kapital tilknyttet den enkelte aksje også på 

selskapsnivå? 

 

En slik regel vil kunne få betydning for selskapets beregning av korreksjonsinntekt, jf. punkt 4.2.2. 

 

Ordlyden i utbyttebestemmelsen; sktl. § 10-11 (2) 2 pkt., gir ingen konkrete holdepunkter 

for om innbetalt kapital skal anses som en sumpost på selskapets hånd som kan fordeles på 

antall aksjer i selskapet, eller om skatteposisjonen er tilknyttet den enkelte aksje på 

selskapsnivå. 

 

Uttalelsen i den nevnte dom, Rt. 1957 s. 1239 (Benestad), kan tale for at innbetalt kapital er 

tilknyttet aksjen som sådan, dette må i så fall også gjøre seg gjeldende for beskatningen av 

selskapet.67 Det kan anføres at det vil fremstå som en oppkonstruert regel hvis innbetalt 

kapital er tilknyttet aksjen på aksjonærnivå, men ikke på selskapsnivå.68 Enten er 

skatteposisjonen tilknyttet aksjen, eller så er den det ikke. Man oppnår på denne måten 

symmetri mellom de to skattesubjektene, men i byrettens dom ble det uttalt at: 

 

                                                 
67 Se om dommen i punkt 3.1. 
68 Gjems-Onstad synes å forutsette at regelen også gjør seg gjeldende på selskapsnivå, Gjems-Onstad (2003) 

s. 549 og 550. 
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”Saksøkte har pointert at det in casu ikke dreier seg om beskatning av et 

aksjeselskap. Men etter lovens §3 om beskatning av aksjonærer i selskapet, - og at 

man derfor ikke kan legge noen avgjørende vekt på selskapets forhold, (…) Retten 

er enig med saksøkte i dette.” 

 

Videre uttalte Høyesterett i Benestad-dommen at: 

 

”Jeg er kommet til det samme resultat som byretten og kan i alt vesentlig slutte meg 

til byrettens begrunnelse.” 

 

Ettersom spørsmålet i saken angikk nettopp beskatningen av aksjonærene, kan dette tale for 

at dommen må tillegges begrenset vekt i et spørsmål om beskatning av aksjeselskaper. På 

den annen side uttaler ikke Høyesterett at regelen ikke gjør seg gjeldende for selskapet, 

ettersom de kun er i det vesentlige enig i byrettens vurderinger. Siden det ikke er klart 

hvilke deler av byrettsdommen Høyesterett slutter seg til, kan dette tale for at man ikke kan 

begrense dommens rekkevidde til å kun ha betydning på aksjonærnivå. 

 

I en innstilling til Odelstinget, Innstilling frå finanskomiteen om endringar i 

skattelovgjevinga, ble det forutsatt at innbetalt kapital på selskapsnivå skal være like stor 

som innbetalt kapital på aksjonærnivå.69 Finansdepartementet har senere fulgt opp denne 

uttalelsen og uttrykt at:70 

 

”Denne forutsetning er også nødvendig for å oppnå at det blir samsvar mellom 

klassifisering av utdelinger som skattemessig utbytte eller skattefri tilbakebetaling, 

på selskaps- og aksjonærnivå.” 

 

Dette vil være et moment som taler klart for at innbetalt kapital bør være tilknyttet aksjen 

også på selskapsnivå. En annen løsning vil kunne lede til at det oppstår et misforhold 
                                                 
69 Innst.O.nr.71 1993-1994 punkt 3.2 
70 Høringsnotat 21.10.1998 s. 11 
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mellom selskapets andel og aksjonærenes andel av innbetalt kapital. Hvis selskapet kunne 

klassifisere en utdeling som tilbakebetaling av innbetalt kapital helt uavhengig av hva 

aksjonærene hadde tilknyttet sine aksjer, ville selskapets og aksjonærenes andel kunne bli 

ulik. 

 

På den annen side kan det tenkes at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom innbetalt 

kapital på aksjonær- og selskapsnivå. Ved stiftelsen av selskapet og ved kapitalforhøyelser 

vil selskapets og aksjonærenes andel innbetalt kapital være lik. Ved fisjoner som følger 

skattereglene for skattefri omdanning etter sktl. kap. 11, følger det imidlertid av sktl. § 11-8 

(1) at den innbetalte kapitalen på selskapsnivå skal fordeles mellom selskapene i samme 

forhold som nettoverdiene fordeles imellom selskapene. På aksjonærnivå skal derimot 

skatteposisjonen innbetalt kapital videreføres med kontinuitet på vederlagsaksjene, jf. sktl. 

§ 11-7 (2).71 Ettersom begge bestemmelsene regulerer fordelingen av innbetalt kapital ved 

fisjon, men etter to ulike metoder, er det et spørsmål om det kan oppstå ulikhet i størrelsene 

innbetalt kapital på selskaps- og aksjonærnivå ved en fisjon. 

  

Sett at aksjonær A stiftet AS A og tegnet seg for 100 aksjer med et aksjeinnskudd på 1 000 

per aksje. Selskapets aksjekapital er etter stiftelsen 100 000. Senere foretas det en rettet 

emisjon mot B, jf. asl. § 10-1 (1) 3 pkt. B tegner seg for et tilsvarende antall aksjer og 

innbetaler 1 000 per aksje i aksjekapital og 9 000 per aksje som overkurs. B vil således ha 

10 000 som innbetalt kapital tilknyttet hver aksje. Aksjeselskapets innbetalte kapital vil 

etter kapitalforhøyelsen være 1 100 000. Det besluttes så at AS A skal fisjoneres. 

Aksjeselskapets virkelige verdier skal fordeles med en halvdel på A og en halvdel skal 

overføres til det nystiftede AS B. Etter fisjonen skal aksjonær A være eneaksjonær i AS A 

og aksjonær B skal være eneaksjonær i AS B, såkalt fisjon med skjevdeling, jf. asl. § 14-2 

(1) nr. 1. Etter sktl. § 11-8 (1) skal den innbetalte kapitalen fordeles likt mellom selskapene, 

ettersom nettoverdiene fordeles likt. AS A og AS B vil således begge ha en innbetalt 

aksjekapital 550 000 etter fisjonen. Derimot vil den innbetalte kapitalen tilknyttet aksjene i 

                                                 
71 Se nærmere om kontinuitetsvilkåret i punkt 3.2.2.2. 
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det overdragende selskap A videreføres på vederlagsaksjene i tråd med prinsippet etter sktl. 

§ 11-7 (2). Aksjonær A vil således fortsatt ha 100 000 som innbetalt kapital på sin 

aksjepost, mens aksjonær B vil ha 1 000 000 som innbetalt kapital bak sine aksjer. 

 

Det vil på denne måten kunne oppstå ulikhet mellom andelen innbetalt kapital på selskaps- 

og aksjonærnivå. 

 

Om regelen er et utslag av et bevisst valg fra lovgiver, er kanskje tvilsomt. Regelen beror 

muligens på en inkurie i loven. Likevel er dette skattelovens regel for skattefrie fisjoner 

med skjevdeling, og må derfor følges av skattyterne hvis ikke fisjonen skal anses som 

skattemessig realisasjon av selskapets innmat og aksjonærenes aksjer. Konklusjonen må 

derfor være at det kan oppstå ulikhet i størrelsene innbetalt kapital på selskaps- og 

aksjonærnivå ved en fisjon. 

 

Når det kan oppstå ulikhet på de to nivåene, kan dette tale for å ikke ta lovgivers uttalelser 

om likhet på de to nivåene til inntekt for at innbetalt kapital på selskapsnivå også er 

tilknyttet aksjen. 

 

I Utv. 2003 s. 604 er det inntatt en bindende forhåndsuttalelse fra Sentralskattekontoret for 

storbedrifter, som gir uttrykk for at innbetalt kapital er tilknyttet aksjen også på 

selskapsnivå. Et selskap skulle foreta en tilbakebetaling av innbetalt kapital som skulle skje 

i forhold til aksjonærenes eierandel i selskapet. For noen av aksjonærene ville 

tilbakebetalingen overstige det de hadde av innbetalt kapital tilknyttet aksjen og ville derfor 

bli klassifisert som utbytte på deres hender. Spørsmålet i saken var om den del av 

utdelingen som måtte anses som utbytte for aksjonærene, også måtte anses for å være en 

utdeling av utbytte for selskapet. En slik forståelse ville få betydning for selskapet ettersom 

det var underlagt rederiskattereglene. Reglene gikk i korthet ut på at rederier innenfor 

skatteregimet ikke var skattepliktige for sin inntekt så lenge kapitalen ble beholdt i 

selskapet, men når opptjente midler ble utdelt til aksjonærene, skulle et tilsvarende 

bruttobeløp inntektsføres i selskapet, jf. sktl. § 8-15 (5). 
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Sentralskattekontoret viste til Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) og konkluderte med at når en 

utdeling av innbetalt kapital overstiger den enkelte aksjes andel av innbetalt kapital, må 

både selskapet og aksjonæren beskattes som ved en utdeling av utbytte.72 

 

Ligningspraksis viser således at skatteposisjonen innbetalt kapital også er en individuell 

skatteposisjon tilknyttet aksjen på selskapsnivå. 

 

Selv om skatteloven åpner for at innbetalt kapital kan bli ulik på selskaps- og aksjonærnivå, 

taler likevel Høyesterettspraksis, lovgivers forutsetninger og senere ligningspraksis for at 

konklusjonen må være at skatteposisjonen innbetalt kapital, er en individuell skatteposisjon 

tilknyttet den enkelte aksje også på selskapsnivå. 

4.2 Korreksjonsinntekt 

Skatteposisjonen innbetalt kapital på selskapsnivå har også betydning for korreksjons-

inntektsreglene. 

 

Reglene for korreksjonsinntekt følger av sktl. § 10-5. Formålet bak korreksjonsinntekts-

reglene er at inntekt som ligger til grunn for en utbytteutdeling skal være beskattet på 

selskapets hånd.73 Når selskap med alminnelig skatteplikt til Norge deler ut ubeskattet 

kapital, må selskapet derfor inntektsføre et tilsvarende bruttobeløp slik at utdelingen anses 

foretatt med beskattede midler, jf. sktl. § 10-5 (1). Korreksjonsinntekt innebærer således at 

inntekten blir tidfestet tidligere enn den ville ha blitt etter de alminnelige tidfestingsreglene, 

jf. sktl. § 14-2. 

 

Bestemmelsen sondrer ikke mellom utdeling til personlige og selskapsaksjonærer. 

Korreksjonsinntekt må derfor beregnes uavhengig av hvem som er mottaker av utdelingen.  

 

                                                 
72 Se også BFU 74/02 og BFU 66/06  
73 Ot.prp.nr.82 1993-1994 s. 8-9 
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Om selskapet har utdelt ubeskattet kapital vurderes ut i fra om selskapet har en såkalt 

”underdekning”. Med ”underdekning” menes at egenkapitalen i henhold til selskapets 

årsbalanse, er lavere enn egenkapitalkravet etter korreksjonsinntektsbestemmelsen, jf. sktl. 

§ 10-5 (2). I tillegg er det krav til hvordan underdekningen har oppstått, jf. sktl. § 10-5 (3). 

Innbetalt kapital kan få betydning for om begge vilkårene er oppfylt. 

4.2.1 Korreksjonsinntektsreglenes vilkår om ”underdekning” 

Etter sktl. § 10-5 (2) skal beregningen av om selskapet har ”underdekning” gjøres ved å 

sammenholde ”egenkapital i henhold til balansen i årsoppgjøret” i selskapet opp mot 

summen av ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” og ”en beregnet egenkapitalandel 

av netto positive midlertidige forskjeller” mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. 

4.2.1.1 Kort om netto positive midlertidige forskjeller 

”En beregnet egenkapitalandel av netto positive midlertidige forskjeller” må bestemmes 

etter en nærmere utregning, jf. sktl. § 10-5 (2). 

 

Bakgrunnen for at selskapet har mulighet til å utdele ikke-beskattet kapital, ligger i at det er 

forskjell mellom regnskapsregler og skatteregler.74 Dette kan resultere i forskjellige verdier 

i selskapets finansregnskap og skatteregnskap, såkalte ”midlertidig forskjeller”.75 Når 

forskjellen er ”positiv”, det vil si at de skattemessige verdiene i regnskapet er høyere enn 

de regnskapsmessige, kan dette gi grunnlag for at ubeskattede verdier i selskapet kan 

utdeles til aksjonærene. 

 

En midlertidig positiv forskjell kan for eksempel oppstå i forbindelse med avskrivninger av 

varige driftsmidler som forringes. Etter rskl. § 5-3 (2) skal varige driftsmidler avskrives 

etter en ”fornuftig avskrivingsplan”, i praksis er det vanlig er at man foretar lineære 

avskrivninger; det vil si at man fordeler gjenstandens inngangsverdi på antatt levetid.76 

                                                 
74 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 272 og 273. 
75 Kinserdal (2005) s. 80. 
76 Kinserdal (2005) s. 70 
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Etter skattelovens regler benyttes såkalte degressive avskrivningssatser. Avskrivningene er 

størst i begynnelsen, men så avtar de etter hvert som gjenstanden blir nedskrevet. Retten til 

avskrivninger følger av sktl. § 6-10 (1) som henviser videre til sktl. § 14-41 (1) c. 

 

Sett at A kjøper en lastebil som skal benyttes i A’s virksomhet. Lastebilen kostet 100 000 og har en 

antatt levetid på 10 år. Etter regnskapsloven vil A kunne avskrive 10 000 på lastebilen hvert år. Etter 

sktl. § 14-43 (1) c, er den årlige avskrivningssatsen for lastebiler 20 %. Dette innebærer at lastebilens 

skattemessige verdi vil etter år 1 være 80 000, mens etter finansregnskapet vil lastebilen være verdt 

90 000. Det foreligger således en skattemessig positiv midlertidig forskjell på 10 000. I år 9 vil 

lastebilens skattemessige verdi være 13 400, mens lastebilen vil etter regnskapsloven være verdt 10 

000. I år 9 vil det altså foreligge en negativ midlertidig forskjell på 3 400. 

 

Finansregnskapet kan altså gi grunnlag for et utbytte, når overskuddet egentlig er et resultat 

av utsatt beskatning på grunn av gunstige skattemessige avskrivningsregler. 

 

Fra den positive midlertidige forskjellen skal det gjøres et fradrag for en ”beregnet 

skatteforpliktelse som knytter seg til differansen”, jf. sktl. § 10-5 (2) 3 pkt, slik at man 

kommer frem til en netto positiv midlertidig forskjell.77 

4.2.1.2 Korreksjonsinntektsreglenes begrep; ”innbetalt aksjekapital, herunder 

overkurs” 

Ved vurderingen av om selskapet har underdekning må også størrelsen ”innbetalt 

aksjekapital, herunder overkurs” kartlegges. 

 

Spørsmålet er hva som omfattes som innbetalt kapital i korreksjonsinntektsregelen. 

 

Etter en normalspråklig forståelse av ordlyden i sktl. § 10-5 (2) må aksjekapital og overkurs 

være innbetalt av aksjonærene. Fondsemittert aksjekapital etter asl. §§ 10-20 flg. faller 

således utenfor. Videre tilsier en språklig forståelse av bestemmelsen at kapitalen må ha 

                                                 
77 Det følger av sktl. § 10-5 (2) 4 pkt. at skattesatsen er tilsvarende som for alminnelig inntekt, det vil si 28 %, 

jf. Stortingets skattevedtak § 3-3. 
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fulgt de formelle og materielle selskapsrettslige reglene for kapitalinnskudd ved stiftelse 

eller kapitalforhøyelse, jf. asl §§ 2-1 flg. og asl. §§ 10-1 flg. Imidlertid viste uttalelsene i 

Rt. 1949 s. 296 (Virik) at det ikke er et vilkår for at midler skal anses som innbetalt kapital 

at de er postert i selskapet som aksjekapital og overkurs.78  

 

Spørsmålet i det følgende er derfor om ”skatteskyggen”; nedsatt aksjekapital som senere er 

opptjent, omfattes av korreksjonsinntektsbestemmelsens begrep ”innbetalt aksjekapital, 

herunder overkurs”. (Se Figur 3.) 

 

 

                                                 
78 Se punkt 2.3. 
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En normalspråklig forståelse av bestemmelsen tilsier at kapitalen ikke lenger kan anses 

som aksjekapital og overkurs i selskapet når den har blitt selskapsrettslig nedsatt. 

 

Uttalelsen i Rt. 1949 s. 296 (Virik) er knyttet til forståelsen av begrepet i utbytte-

bestemmelsen i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. Når to likelydende begrep benyttes i den samme 

loven, kan dette tale for at meningsinnholdet bør være likt.79 På den annen side er 

korreksjonsinntektsregelen en nyvinning i norsk skatterett. Bestemmelsen ble vedtatt ved 

lov av 18. nov. 1994 nr. 60. Høyesterett vurderte neppe muligheten av at størrelsen 

”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” senere kunne få betydning for om selskapet 

kunne anses å ha utdelt ubeskattede midler. Dette kan tale for å ikke tillegge dommen så 

mye vekt ved fastleggelsen av korreksjonsinntektsbestemmelsens innhold. 

 

Om begrepet ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” ble det i forarbeidene til 

korreksjonsinntektsbestemmelsen uttalt at:80 

 

”Som innbetalt aksjekapital regnes bare aksjekapital som er i behold i selskapet, 

dvs. at aksjekapital som senere er nedskrevet (…), og som senere enten er anvendt 

til dekning av tap eller er tilbakebetalt til aksjonærene, ikke regnes med ved 

vurdering av om det foreligger underbalanse.” 

 

Uttalelsen taler for at det bare er den innbetalte kapitalen som befinner seg på selskapets 

post for aksjekapital som skal inngå i beregningen. På den måten vil nedskrevet 

aksjekapital som senere er opptjent og som derfor ikke lenger er å anse som formell 

aksjekapital, falle utenfor begrepet. I samme Ot.prp. på side 13, utdyper departementet sitt 

syn nærmere: 

 

                                                 
79 Såkalt kontekstuell tolkingsmetode. 
80 Ot.prp.nr 82 (1993-1994) side 11 og 12 
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”Dersom selskapet har nedskrevet aksjekapitalen som tapt, men senere forhøyer 

aksjekapitalen uten nytegning, vil kapitalforhøyelsen regnes som « innbetalt 

aksjekapital » i forhold til selskapsskatteloven så lenge den ligger innenfor den 

opprinnelig innbetalte kapital. I den mellomliggende perioden må imidlertid 

størrelsen « innbetalt aksjekapital » ved beregning av grunnlaget for 

korreksjonsskatt forholde seg til den delen av kapitalen som er i behold.” (Min 

understrekning.) 

 

Således må det være klart at når nedsettelsesbeløpet i sin helhet blir opptjent og 

fondsemittert, skal beløpet medregnes i korreksjonsinntektsberegningen. Utover dette 

utgangspunkt, er uttalelsen ganske uklar i forhold til hvilket beløp som skal legges til grunn 

ved underdekningsberegningen. Uttalelsen kan på den ene siden forstås dit hen at det er den 

kapitalen som til enhver tid er i behold som aksjekapital som skal medregnes.81 På den 

annen side kan uttalelsen antakelig også forstås slik at all opptjent kapital innenfor 

nedsettelsesbeløpet som er i behold i selskapet må medregnes, uavhengig av egenkapital-

seksjonen hvor beløpet er postert. 

 

Sett at AS A nedsetter aksjekapitalen med 100 000 som i sin helhet er innbetalt, uten å tilbakebetale 

beløpet til aksjonærene. Året etter viser resultatregnskapet at selskapet har opptjent 50 000. Hvis 

man legger den første forståelsen til grunn skal ikke beløpet medregnes som innbetalt kapital, siden 

det ikke har blitt foretatt en fondsemisjon; beløpet vil ikke være i behold som aksjekapital. Hvis man 

legger den andre forståelsen til grunn skal beløpet medregnes ettersom kapitalen nå er opptjent og 

derfor i behold i selskapet. 

 

I det tidligere omtalte høringsnotatet fra 1998 om endring av reglene ved skattefri fusjon og 

fisjon, ble det uttalt av Finansdepartementet at størrelsen innbetalt kapital skal være like 

stor på aksjonær- og selskapsnivå.82 Dette kan tale for at innbetalt kapital må beregnes på 

samme måte for selskapet som for aksjonærene. Når selskapet senere opptjener kapital, vil 

                                                 
81 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 275 
82 Høringsnotat av 21.10.1998 
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aksjonæren gjenvinne posisjonen. Hvis ikke selskapet gjør det, vil det oppstå ulikhet 

mellom andelen innbetalt aksjekapital og overkurs for selskapet og aksjonæren. 

 

Formålet med regelen om at ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” er med i 

beregningen av om selskapet har underdekning, er for å unngå at aksjonærene kan ta ut 

ubeskattet kapital tilsvarende beløpet av innbetalt aksjekapital og overkurs.83 Hvis ikke 

innbetalt kapital skal medregnes etter hvert som den opptjenes, vil formålet bak regelen 

ikke bli oppfylt. Aksjonærene vil i et slikt tilfelle kunne ta ut ubeskattet kapital tilsvarende 

det opptjente nedsettelsesbeløpet. I tillegg kan det også lede til omgåelser ved at selskapet 

nedsetter aksjekapitalen med avsetning til fond, jf. asl. § 12-1 (1) nr 3., for å minske aksje-

kapitalens størrelse, slik at underdekningen i selskapet blir mindre. 

 

I Rettledningen til selvangivelsen for aksjeselskaper uttales det at:84 

 

”Har selskapet nedskrevet aksjekapital, herunder overkurs, som tapt, men senere 

forhøyet aksjekapitalen uten nytegning, vil kapitalforhøyelsen regnes som innbetalt 

aksjekapital så lenge den ligger innenfor den opprinnelige innbetalte aksjekapital. I 

mellomliggende periode regnes innbetalt aksjekapital til den delen som er i 

behold.” 

 

Det kan således virke som at det bare er den aksjekapital som er i behold som aksjekapital 

og overkurs, det skal tas hensyn til ved underdekningsberegningen, ettersom innbetalt 

kapital på andre kapitalposter i selskapet ikke omtales. Dette er i så fall i tråd med en av 

måtene man kan tolke Finansdepartementets uttalelse. På denne måten vil det være en 

forutsetning at det foretas en fondsemisjon før det opptjente nedsettingsbeløpet skal bli tatt 

hensyn til ved underdekningsberegningen. Om rettledningen kan tillegges den samme 

rettskildevekt som ligningspraksis, er derimot tvilsomt. Imidlertid kan kanskje 

                                                 
83 Ot.prp.nr.82 1993-1994 side 12 og Innst.O.nr.71 1993-1994 punkt 2.3 
84 RF-2016B (post 301) s. 3 og 4 
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rettledningen gi en indikasjon på hvordan spørsmålet vil bli behandlet i ligningspraksis 

dersom spørsmålet blir satt på spissen. 

 

For selskapet vil det kunne være vanskelig å finne størrelsen innbetalt kapital når selskapet 

har foretatt kapitalforhøyelser, fusjoner og fisjoner.85 Enklere vil det ikke bli hvis selskapet 

i tillegg skal holde rede på hvor mye kapital som er opptjent innenfor et tidligere ned-

settelsesbeløp. 

 

Ettersom bestemmelsens ordlyd, forarbeider samt effektivitetshensyn tilsier at det bare er 

innbetalt kapital postert som aksjekapital og overkurs som skal medregnes, må antakelig 

konklusjonen være at ”skatteskyggen”; nedsatt aksjekapital som senere er opptjent, ikke 

omfattes av korreksjonsinntektsbestemmelsens begrep ”innbetalt aksjekapital, herunder 

overkurs”. (Altså Figur 2.) 

 

Når innbetalt kapital, summert med selskapets netto midlertidig positive forskjell, er større 

enn egenkapitalen i henhold til årsbalansen, har selskapet underdekning og selskapet er i en 

posisjon som kan medføre korreksjonsinntekt. 

4.2.2 Korreksjonsinntektsregelens vilkår om en relevant utdeling 

Det er som nevnt ikke tilstrekkelig at selskapet har underdekning for at korreksjonsinntekt 

skal inntektsføres. Det skal bare beregnes korreksjonsinntekt i den utstrekning 

underdekningen har oppstått som en følge av en relevant utdeling, jf. sktl. § 10-5 (3). 

 

Med relevant utdeling menes foreslått utbytteutdeling, ytt konsernbidrag, utdeling av 

ekstraordinært utbytte eller innløsning av enkelt aksjer med tilbakebetaling av kapital som 

overskrider den innbetalte kapitalen. Hvis selskapet har besluttet en av de nevnte 

utdelingsformene, skal et bruttobeløp som tilsvarer underdekningen som oppstod ved 

utdelingen inntektsføres av selskapet som alminnelig inntekt, jf. sktl. § 10-5 (4). Det utdelte 

beløp anses med andre ord for å være et nettobeløp etter skatt for selskapet.  

                                                 
85 Bedrift, selskap og skatt (2006) s. 275. 
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En antitetisk tolkning av ordlyden tilsier således at tilbakebetaling av innbetalt kapital ikke 

utløser korreksjonsinntekt. Selv om ikke ordlyden i bestemmelsen hadde unntatt tilbake-

betaling av innbetalt kapital, måtte resultatet likevel blitt det samme. Dette følger av at 

innbetaling av aksjekapital og overkurs til selskapet ikke anses som inntekt på selskapets 

hånd.86 Innbetalt kapital vil derfor måtte anses som beskattet kapital. 

 

I en situasjon hvor selskapet har underdekning, kan det derfor være aktuelt å tilbakebetale 

innbetalt kapital fremfor å utdele utbytte, slik at selskapet unngår korreksjonsinntekt. 

 

Her vil imidlertid regelen om at innbetalt kapital er tilknyttet aksjen på selskapsnivå, lede 

til at utdelingen anses som utbytte for det beløp som overstiger den enkelte aksjens andel 

av innbetalt kapital. Hvis selskapet har underdekning, må det således beregnes en 

korreksjonsinntekt på et bruttobeløp av det som overstiger tilbakebetalingen av innbetalt 

kapital. Reglene om korreksjonsinntekt innebærer derfor at selskapet har en egeninteresse i 

å ha oversikt over hva som er innbetalt kapital per aksje, slik at selskapet kan kartlegge om 

en utdeling vil lede til korreksjonsinntekt. 

4.3 Selskapets ansvar for betaling av kildeskatt 

Skatteposisjonen innbetalt kapital på selskapsnivå har også betydning for reglene om 

kildeskatt.  

 

Når en skattyter har inntekt i en annen stat enn der vedkommende er bosatt, er det et 

spørsmål om hvilken stat som har beskatningsretten til inntekten – den staten hvor 

skattyteren er bosatt, eller den staten hvor inntektskilden befinner seg. Med kildeskatt 

menes at staten hvor inntektskilden befinner seg, har rett til å beskatte skattyteren.87  

 

                                                 
86 Jf. Rt. 1917 s. 627 (Tromsø Privatbank) 
87 Zimmer (2003) s. 54. 
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Utenlandske aksjonærer må betale kildeskatt på utdelinger fra norske aksjeselskaper, jf. 

sktl. § 2-3 (1) c, jf. § 10-13. Utbytteskattereglene blir således relativt like uavhengig av om 

aksjonæren er bosatt i Norge eller utlandet. Imidlertid er det en forskjell i betalingen av 

skatt på utbytte. 

 

Aksjonærer bosatt i Norge betaler selv skatt på utbytte jf. sktl. § 5-1 og sktbtl. § 13, slik at 

utbyttet utdeles som et bruttobeløp til aksjonæren.88 Når utbyttet utdeles til utenlandske 

aksjonærer er det derimot selskapet og ikke den enkelte utenlandske aksjonær som er 

ansvarlig for utbytteskatten, jf. sktl. § 10-13 (1). Videre følger det av sktbtl. § 5A (1) at 

selskapet plikter å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektsskatt av utbytte til 

utenlandske aksjonærer. Bestemmelsen i skattebetalingsloven innebærer således at det 

beløp som blir utbetalt til den utenlandske aksjonæren, er et nettobeløp. Bakgrunnen for 

regelen om forskuddstrekk er at dette anses for å være den mest hensiktsmessige metoden 

for skattemyndighetene.89 

 

Ettersom utbytteskattebestemmelsen, sktl. § 10-11, ikke sondrer mellom norske og 

utenlandske aksjonærer – bestemmelsen benytter bare det generelle begrepet ”aksjonær” – 

må bestemmelsen gjelde uavhengig av hvor aksjonæren er hjemmehørende. Således må 

unntaket for tilbakebetaling av innbetalt kapital etter sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. også få 

anvendelse overfor utenlandske aksjonærer. Selskapet kan derfor klassifisere utdelinger 

som tilbakebetaling av innbetalt kapital i forbindelse med en selskapsrettslig utbytte-

utdeling.90 

 

Ettersom innbetalt kapital anses for å være tilknyttet den enkelte aksje, kan selskapets 

valgfrihet skape en vanskelig situasjon ved beregningen av kildeskatt. 

 

                                                 
88 Skattebetalingsloven 
89 Jf. Ot.prp.nr.60 (1982-1983) s. 2 
90 Jf. Utv. 2006 s. 752 



 

 55 

Når aksjonæren ikke har et tilstrekkelig beløp med innbetalt kapital tilknyttet aksjene, skal 

kildeskatt beregnes og forskuddstrekk må foretas, jf. sktl. § 10-13 (1) jf. sktbtl. § 5A. Har 

derimot den utenlandske aksjonæren tilstrekkelig med innbetalt kapital fordelt på sin 

aksjepost, vil utdelingen betraktes som tilbakebetaling av innbetalt kapital, og den vil da 

være skattefri, jf. sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. 

 

Som jeg vil komme tilbake til, vil det ikke alltid være enkelt for selskapet å finne ut av hvor 

mye innbetalt kapital som er knyttet til hver enkelt aksje. Spørsmålet er derfor om det 

utdelende selskap må tilbakeholde kildeskatt ved en utdeling av innbetalt kapital, når 

selskapet ikke vet hvor mye innbetalt kapital som er tilknyttet den enkelte aksje. 

 

Ordlyden i sktl. § 10-11 (2) tilsier at skattefrihet kun er aktuelt når det er innbetalt kapital 

som utdeles. Den hviler på en forutsetning om at aksjonærene og for så vidt selskapet må 

ha klart for seg at det er innbetalt kapital som blir utdelt, ellers anses utdelingen som 

utbetaling av utbytte som kan være skattepliktig. 

 

I og for seg kunne selskapene beregnet kildeskatt av hele utdelingen, og så heller få det 

overskytende tilbake når det ble klart hvordan utdelingen ble klassifisert på aksjonærenes 

hender. Men det tilstås ikke renter av refundert kildeskatt ved tilbakebetaling av for mye 

betalt kildeskatt.91 For aksjonærer som mottar store utbytter, kan en mangel på renter bety 

at store beløp går tapt. Aksjeselskapet vil derfor av hensyn til aksjonærene antakelig ønske 

å holde tilbake minst mulig kildeskatt. 

 

På den annen side vil selskapet kunne pådra seg tilleggsskatt hvis det oppgir til lignings-

myndighetene at for lite utbytte er blitt utdelt, jf. lignl. § 10-2.92 

 

                                                 
91 Ot.prp.nr.1 2004-2005, punkt 6.5.11.3 
92 Ligningsloven. Se Utv. 2004 s. 1126 hvor det fremstår som at selskapets ansvar for betaling av kildeskatt 

nærmest er et objektivt ansvar. 
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Selskapet kommer derfor i en vanskelig situasjon ved at selskapets ledelse kan oppleve 

misnøye fra aksjonærene ved å holde tilbake kildeskatt når klassifiseringen av utdelingen er 

uklar, samtidig med at selskapet kan risikere tilleggsskatt hvis selskapet ikke holder tilbake 

den tilstrekkelige kildeskatten. 

 

Selv om reglene kan være vanskelig å etterleve, er ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. klar, 

konklusjonen må derfor være at selskapet må holde tilbake kildeskatt når det foreligger tvil 

om hvordan utdelingen skal klassifiseres på de enkelte aksjene. 
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5 Er det mulighet for gjennomsnittsbetraktninger av skatteposisjonen 

innbetalt kapital? 

Skatteposisjonen innbetalt kapital er først og fremst aktuell i de perioder hvor utbytte er 

skattpliktig. Aksjonærene vil kunne spare skatt tilsvarende skattesatsen på utbytteutdelinger 

ved å få tilbakebetalt innbetalt kapital fremfor å få utbetalt utbytte. 

 

Siden utbytte ikke alltid har vært skattepliktig, har det heller ikke alltid vært like aktuelt for 

aksjonærene å holde oversikt over skatteposisjonen innbetalt kapital. Prinsippet fra Rt. 

1957 s. 1239 (Benestad) om at innbetalt kapital er en individuell skatteposisjon tilknyttet 

den enkelte aksje, kan derfor være vanskelig å etterleve i praksis. 

 

I små aksjeselskaper med få aksjonærer, vil som regel prinsippet kunne følges, ettersom de 

ofte kjenner selskapets forhistorie, herunder hvem som tegnet seg for aksjer og når 

aksjetegningen skjedde.  

 

I store børsnoterte selskaper med flere tusen aksjonærer, kan regelen derimot være 

vanskeligere å etterleve. De som kjøper aksjer over børs, kan ha store vanskeligheter med å 

finne ut av når aksjene ble utstedt og hvor mye kapital som ble innbetalt, ettersom aksjens 

andel av innbetalt kapital ikke registreres i verdipapirregisteret.93 Aksjonærer som derimot 

har ervervet aksjen ved en emisjon, vil likevel ha klart for seg hva de betalte inn ved 

emisjonen og følgelig aksjens andel av innbetalt kapital. 

 

                                                 
93 Aksjer i børsnoterte selskaper skal registreres i verdipapirregisteret, jf. verdipapirregisterloven § 2-2 (1) 

nr. 1.  
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Spørsmålet er derfor om det er mulig å foreta en gjennomsnittsbetraktning av skatte-

posisjonen innebetalt kapital på samtlige aksjer i selskapet, når det ikke er mulig å finne 

aksjenes andel av innbetalt kapital? 

 

Sett at det er 10 000 000 aksjer i ASA A. Selskapet har 500 000 000 i innbetalt kapital. Det har 

skjedd en rekke fusjoner og emisjoner i selskapet, slik at selskapet ikke lenger har oversikt over hvor 

stor andel innbetalt kapital som er tilknyttet hver og en enkelt aksje. Spørsmålet er da om man kan se 

det slik at 500 000 000 kan fordeles på det totale antall aksjer, slik at hver aksje anses for å ha en 

innbetalt kapital på 50. 

 

Ordlyden i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. er generell og utelukker for så vidt ikke at gjennomsnitts-

betraktninger kan aksepteres. Imidlertid tilsier dommen i Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) at 

innbetalt kapital er strengt tilknyttet den enkelte aksje, noe som utelukker gjennomsnitts-

betraktninger. 

 

I de tilfeller hvor verken selskapet eller aksjonærene kjenner til de bakenforliggende 

forhold som vil være en forutsetning for å få kapitalen tilbakebetalt, vil kapitalen kunne bli 

innlåst i selskapet i strid med forutsetningen i sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. Dette taler for at 

gjennomsnittsbetraktninger må kunne aksepteres, ellers blir regelen i sktl. § 10-11 (2) 2 

pkt. illusorisk. 

 

Dette vil på den annen side lede til at de aksjonærene som har lav innbetalt kapital på sine 

aksjer (typisk stifterne av selskapet), oppnår en skattefordel av at andre aksjonærer (som 

har kommet til senere i forbindelse med en emisjon) har foretatt et høyere kapitalinnskudd 

på sine aksjer. De førstnevnte aksjonærene vil på denne måten kunne bli tilført verdier fra 

de sistnevnte aksjonærene. 

 

Ved å akseptere en gjennomsnittbetraktning av innbetalt kapital på samtlige aksjer, vil også 

skatteposisjoner kunne overføres mellom ulike skattesubjekter. I teori og praksis er 
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utgangspunktet at skatteposisjoner ikke kan overføres mellom ulike skattesubjekter uten 

særskilte holdepunkter. Zimmer uttaler at:94 

 

”Begrepet skatteposisjon refererer seg til en bestemt skattyters stilling i forhold til 

en bestemt skatteregel på et gitt tidspunkt.” 

 

En del skatteplanlegging går nettopp ut på å overføre skatteposisjoner mellom skatte-

subjekter. Typisk vil dette kunne være aktuelt ved ulike transaksjoner som skal gi skattyters 

barn forskudd på arv. Fra rettspraksis finnes det flere eksempler på at skattyter har foretatt 

seg disposisjoner i et forsøk på å overføre skatteposisjoner. Disposisjonene har blitt rammet 

av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.95 

 

I juridisk teori tas det til orde for at en gjennomsnittsberegning av skatteposisjonen 

innbetalt kapital må kunne tillates. Gjems-Onstad uttaler blant annet at:96  

 

”Ved børsnoterte aksjer kan det være praktisk umulig å følge opp Høyesteretts 

forutsetninger om identifisering av overkurs tilknyttet den enkelte aksje. (…) 

Imidlertid må antakelig individuell identifisering gjennomføres der det er praktisk 

mulig”.97 

 

Gjems-Onstad taler således for at utjevning av skatteposisjonen innbetalt kapital kan 

aksepteres, men bare når det ikke er mulig å finne aksjens andel av innbetalt kapital. I 

Karnovs kommentarer til skatteloven § 10-11 (note 747) uttales det at: 

 

                                                 
94 Zimmer (2005) s. 103 og 104 
95 Se for eksempel Rt. 1961 s. 1195 og 1963 s. 478 
96 Gjems-Onstad (2003) s. 543 
97 Regelen vil være den samme for aksjekapital som for overkurs. 
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”Der den individuelle aksje ikke lar seg identifisere gjennom flere eierledd, f.eks. 

fordi den er omsatt over børs, må gjennomsnittsberegninger av innbetalt 

aksjekapital og overkurs godtas.” 

 

I Karnov vises det bare til at effektivitetshensyn tilsier at gjennomsnittsberegninger bør 

kunne aksepteres, men det kan virke som om dette er et tilstrekkelig hensyn, ettersom det er 

indikasjoner som tyder på at slik utjevning tillates i praksis.98  

 

At man kan foreta en gjennomsnittsbetraktning når det ikke er mulig å kartlegge hva hver 

enkelt aksje har tilknyttet som innbetalt kapital, vil innebære at aksjonærer i selskaper som 

ikke har oversikt over aksjens andel innbetalt kapital, kommer i en skattemessig gunstigere 

stilling enn aksjonærer i selskaper som har kontroll med skatteposisjonen på hver aksje. 

Hvis det aksepteres en gjennomsnittsbetraktning, kan hele utdelingen betraktes som 

tilbakebetaling av innbetalt kapital uten at noen del av utdelingen også anses som utbytte. 

At aksjonærer i selskaper som følger Høyesteretts forutsetninger skal komme i en dårligere 

skattemessig stilling enn selskaper som ikke gjør det, taler generelt i mot å akseptere 

gjennomsnittsbetraktninger. 

 

En annen form for gjennomsnittsbetraktning, kan være å se aksjonærens totale andel av 

innbetalt kapital tilknyttet aksjonærens samlede aksjepost i selskapet, slik som et av 

tolkingsresultatene fra Benestad-dommen muligens kunne tilsi.99 På denne måten vil man 

unngå at skatteposisjonen innbetalt kapital flyttes mellom subjektene. En slik løsning vil 

særlig få betydning der hvor det bare er én aksjonær i selskapet. Aksjonæren kan da 

klassifisere hele utdelingen som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Gjennomføringen vil 

på denne måten kunne bli effektiv både for aksjonær og selskap. 

 

På den annen side vil ikke en slik form for utjevning forenkle prosessen med å kartlegge 

aksjenes andel av innbetalt kapital når det er flere aksjonærer i selskapet, ettersom hver 
                                                 
98 Heffermehl (2002) s. 168 
99 Dommen er behandlet i punkt 3.1 
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aksjonærs totale andel av innbetalt kapital tilknyttet de ulike aksjene fortsatt må finnes. En 

slik gjennomsnittsbetraktning vil bare gjøre det enklere for aksjonærene å få det samlede 

beløp av innbetalt kapital ut av selskapet, uten at deler av utdelingen også vil anses som 

utbytte.100 

 

Dette kan belyses med et eksempel. Sett at aksjonær A har 3 aksjer i selskap B. På aksje 1 er det 100 

000 i innbetalt kapital, på aksje 2 er det 150 000, mens på aksje 3 er det 350 000, totalt 600 000 i 

innbetalt kapital. 

 

Hvis man tillater en gjennomsnittsbetraktning på den enkelte aksjonærs hånd, vil A kunne få utbetalt 

totalt 600 000 som innbetalt kapital i en og samme transaksjon, forutsatt at aksjeselskapet fortsatt har 

en tilstrekkelig aksjekapital, jf. asl. § 3-1 jf. § 3-4. Hvis det ikke tillates en gjennomsnittsbetraktning 

ved utdelingen av 200 000 på hver aksje, vil 100 000 bli ansett som utbytte på aksje 1, 50 000 som 

utbytte på aksje 2, mens på aksje 3 vil man fortsatt ha en rest på 150 000 som innbetalt kapital. 

 

Ettersom aksjeloven har en del bestemmelser som tar sikte på å begrense aksjonærenes 

muligheter for å ta penger ut av selskapet, kan opptjening av en viss kapital være en 

forutsetning for at midler kan utdeles til aksjonærene.101 Når selskapet opptjener den 

tilstrekkelige kapital, kan det hende at selskapet i stedet utbetaler innbetalt kapital. 

Tilbakebetalingen vil i dette tilfellet kunne betraktes som et ”substitutt” for utbytte, som 

muligens kan anses som en omgåelse av utbyttereglene. Dette til tross for at utgangspunktet 

er at aksjonærene kan ta ut innbetalt kapital skattefritt, jf. sktl. § 10-11 (2) 2 pkt. Det er 

heller tvilsomt at Finansdepartementet skulle velge en løsning som muligens åpner for at 

skattytere kan omgå utbyttebestemmelsen. 

 

Å tillate en slik form for gjennomsnittsbetraktning, vil også kunne lede til skattemessige 

motiverte oppkjøp hvor aksjer med mye innbetalt aksjekapital vil være mer lukrative enn 

andre. Skattereglene vil på den måten kunne påvirke skattyters disposisjoner ved at 

                                                 
100 Tjølsen tar til orde for en slik løsning, Tjølsen (2006). 
101 Se asl. §§ 3-1, 3-4 og 8-1 (2). 
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aksjonærene handler aksjer utelukkende på grunn av de skattemessige fordelene. 

Samfunnsøkonomisk anses slike virkninger for å være uheldig.102 

 

Sett at aksjonær A i tillegg kjøper en fjerde aksje i selskapet fordi den har en innbetalt kapital på 

400 000. De 400 000 kan da fordeles på aksjonærens 4 aksjer slik at det kan utdeles 100 000 per 

aksje som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. 

 

Selv om sterke reelle hensyn tilsier at det bør tillates en gjennomsnittsbetraktning av 

selskapets innbetalte kapital når det ikke er mulig å finne ut av den enkelte aksjes innbetalte 

kapital, må likevel prinsippet fra Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) få avgjørende vekt. En regel 

som aksepterer gjennomsnittbetraktninger av innbetalt kapital på samtlige aksjer eller på 

den enkelte aksjonærs hånd, må derfor komme fra lovgiver. 

 

Konklusjonen må være at det ikke kan foretas gjennomsnittsbetraktninger av skatte-

posisjonen innbetalt kapital på samtlige aksjer i selskapet. 

                                                 
102 Zimmer (2005) s. 33 
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6 Avslutning 

Fordi det foreligger uklarhet omkring tolkningen av begrepet ”innbetalt aksjekapital, 

herunder overkurs” både på aksjonær- og selskapsnivå, oppstår det flere spørsmål ved 

tilbakebetaling til aksjonærene. 

 

For det første er det usikkert hvordan regelen om at innbetalt kapital er en individuell 

skatteposisjon på den enkelte aksje, skal praktiseres. 

 

Etter dagens rettstilstand kan det være vanskelig både for aksjonærene og selskapet å 

vurdere om en utdeling vil utløse utbytteskatt, kildeskatt og/eller korreksjonsinntekt. I 

tillegg kan innbetalt kapital bli innlåst i selskapet når selskapet ikke har oversikt over hvor 

stor andel innbetalt kapital som knytter seg til hvilke aksjer. Hensynet til den praktiske 

gjennomføringen, kan derfor tilsi at gjennomsnittsbetraktninger av skatteposisjonen 

innbetalt kapital bør tillates. 

 

Alternativt kan ligningsmyndighetene utarbeide et elektronisk register, hvor det er mulig å 

registrere hver og en aksjes andel av innbetalt kapital, slik at aksjonærene og selskapet til 

enhver tid har klart for seg hvor mye innbetalt kapital som er tilknyttet aksjen. Ettersom det 

er opprettet et aksjonærregister hvor aksjens inngangsverdi og skjermingsgrunnlag skal 

registreres, kan det være en mulighet å utvide registeret til å også omfatte registrering av 

innbetalt kapital.103 

 

For det annet er det ikke klart hva som omfattes som innbetalt kapital i korreksjonsinntekts-

bestemmelsen. 

                                                 
103 Finansdepartementet har gitt uttrykk for at det bør innføres nye rutiner, jf. Høringsnotat 22.10.1998, 

punkt 2.3.6 
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Med innføringen av aksjonærmodellen er det imidlertid et spørsmål om korreksjons-

inntektsreglene lenger bør ha betydning, ettersom utbytte uansett beskattes på personlige 

aksjonærers hender.104 På den annen side er det ikke skatteplikt på utdelinger som ikke 

overstiger skjermingsfradraget, samt for utbytte til selskapsaksjonærer som er underlagt 

fritaksmetoden. Korreksjonsinntekt kan derfor muligens fortsatt ha en visjon, men med et 

snevrere anvendelsesområde. Begrepets innhold bør derfor gjøres klarere, slik at regelen 

blir mer forutberegnelig for skattyterne. 

 

Reglene om innbetalt kapital på aksjonærnivå kan også lede til tilpasninger som kan 

begrense aksjonærmodellens anvendelsesområde. 

 

Da det ble klart at aksjonærmodellen skulle innføres, var det mange aksjonærer som tok ut 

store utbytter og skjøt dette tilbake i selskapet som innbetalt kapital. Mange aksjonærer har 

derfor i dag en stor andel innbetalt kapital tilknyttet sine aksjer. Dette kan tilsi at det vil ta 

flere år før aksjonærmodellen fungerer som forutsatt. Lovgiver bør derfor vurdere reglene 

for tilbakebetaling av innbetalt kapital.105 

 

En ny regel må i så fall ivareta hensynet til aksjonærene. Kapital som har blitt skutt inn i 

selskapet, må som ved andre former for investeringer, kunne tas ut. 

 

En prioritetsrekkefølge som for tilbakebetaling av aksjekapital (jf. sktl. § 10-11 (5)) ved 

alle former for tilbakebetaling av innbetalt kapital, kan muligens bidra til at 

aksjonærmodellens anvendelsesområde bli mer i tråd med lovgivers intensjon. 

 

                                                 
104 Jf. Ot.prp.nr. 1 (2004-2005) s. 46. 
105 Etter Ot.prp.nr.1 (2004-2005) s. 37, skulle RISK-reglene i noen grad demme opp for denne tilpasningen 

ettersom aksjenes RISK-beløp ble redusert ved utdelingen med påfølgende lavere skjermingsgrunnlag når 

aksjonærmodellen ble innført. 
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Jeg tviler imidlertid på at lovgiver kan gi noen strengere regel, for eksempel i form av at 

alle utdelinger fra selskapet skal anses som utbytte. En slik løsning vil demme opp for de 

fleste tilpasninger, men en slik regel ivaretar ikke hensynet til at aksjonærene bør kunne få 

tilbake det investerte beløp. Det følger av lang og fast rettspraksis samt lovgivers uttalelser, 

at tilbakebetaling av innbetalt kapital ikke er inntekt, og derfor heller ikke skattepliktig når 

den betales tilbake.106 En slik løsning vil derfor neppe være forenelig med forbudet mot å 

gi lover tilbakevirkende kraft, jf. Grl. § 97.107

                                                 
106 Se blant annet Rt. 1949 s. 296 (Virik), Rt. 1957 s. 1239 (Benestad) og Ot.prp.nr.1 (2004-2005) s. 37. 
107 Grunnloven 
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