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Ofte stilte spørsmål

Ka pi tal ned set tel se til 30 000
Kategori: Sel skaps rett

Spørsmål 1: Når kra vet til mi ni mum ak sje ka pi tal nå er satt ned til kr 30 000, vil alle små 
sel ska per kun ne skri ve ak sje ka pi ta len ned til det te be lø pet umid del bart i star ten av 2012? 
Kan man bru ke ba lan sen 31.12.2010 for å vur de re om det er dek ning for bun den egen-
ka pi tal, el ler må regn ska pet for 2011 først full fø res og re vi de res slik at det te kan be nyt tes 
som ut gangs punkt for ka pi tal ned set tel sen?

Spørsmål 2: Kan man al ter na tivt byg ge på en mellombalanse?

Svar 1: Det stem mer at alle ak sje sel ska per i ut gangs punk tet kan set te ned ak sje ka pi ta len 
til kr 30 000 ved et ved tak i ge ne ral for sam lin gen. Ka pi tal ned set tel sen må skje etter  
reg lene i ak sje lo ven ka pit tel 12, noe som inne bæ rer at ka pi tal ned set tel sen ikke kan ved tas 
før års regn ska pet for 2011 er fast satt og ved tatt av ge ne ral for sam lin gen i 2012. Det er ikke 
an led ning til å be nyt te års regn ska pet for 2010 til å fore ta en ka pi tal ned set tel se i 2012.

For å kun ne gjen nom fø re en ka pi tal ned set tel se er det dess uten et krav om at det ikke er 
«ne ga tivt» utbyttegrunnlag i sel ska pet i ba lan sen for sis te regn skaps år. Etter ak sje lo ven 
§ 12–2 (2) skal det være full dek ning for sel ska pets bund ne egen ka pi tal etter ak sje lo ven 
§ 8–1 før s te ledd. Det te inne bæ rer at pos ten «an nen egen ka pi tal» i ba lan sen minst må 
være like stor som sum men av ba lan se ført forsk ning og ut vik ling, good will og net to 
ut satt skat te for del, på ly den de ver di av egne ak sjer, kre ditt og sik ker hets stil lel se etter 
§§ 8–7 til 8–9 (lån til ak sjo næ rer mv.).

Det kan hel ler ikke ved tas ka pi tal ned set tel se med ut be ta ling til ak sjo næ re ne der som det te 
fø rer til at egen ka pi ta len blir la ve re enn det som er for svar lig ut fra ri si koen ved og 
om fan get av virk som he ten. Det må i den sam men heng tas hen syn til fak tis ke og for ven-
te de tap og un der skudd etter 1. ja nu ar 2012. Kra vet i ak sje lo ven § 3–4 om at sel ska pet til 
en hver tid skal ha en egen ka pi tal som er for svar lig ut fra ri si koen ved og om fan get av 
virk som he ten i sel ska pet, gjel der for øv rig helt fra sel ska pet stif tes til det opp lø ses.

Svar 2: I peri oden fra 1. ja nu ar til regn ska pet er fast satt, er det også mu lig å ba se re ka pi tal -
ned set tel sen på en re vi dert mellombalanse. Ba lan se da gen kan ikke lig ge mer enn seks 
må ne der til ba ke i tid, og må være før 31. de sem ber i for ri ge regn skaps år. Mellombalansen 
må ut arbei des og re vi de res etter de sam me reg lene som for års regn skap. Vi an tar at det  
i de fles te til fel le ne vil være mest prak tisk å sør ge for å ved ta års regn ska pet raskt, slik at 
ka pi tal ned set tel sen kan byg ge på det fast sat te års regn ska pet.

Om ofte stilte spørsmål
I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter 
beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller 
anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Bort fall av plik ten til å un der teg ne 
ligningspapirene
Ka te go ri: Re vi sjon

Spørs mål: Må re vi sor un der teg ne på 
næ rings opp ga ve og kon troll opp stil ling for 
2011 selv om sel ska pet vel ger bort re vi sjon 
fra 2012?

Svar: Ja. Re vi sor må un der teg ne næ rings-
opp ga ve og kon troll opp stil ling for 2011 
selv om sel ska pet vel ger bort re vi sjon fra 
2012. Når et ak sje sel skap vel ger bort re vi-
sjon, skjer det med virk ning fra og med 
års regn ska pet for det regn skaps året be slut-
nin gen om fra valg ble re gi strert i Fore taks-
re gis te ret. Det fore gå en de års regn ska pet 
skal re vi de res.

Plik ten for sel ska pet til å sør ge for re vi sors 
un der skrift på næringsoppgaven og kon-
troll opp stil lin gen føl ger re vi sjons plik ten. 
Plik ten for re vi sor til å un der teg ne nærings-
oppgaven og kon troll opp stil lin gen føl ger 
re vi sjons opp dra get. Når re vi sor har re vi dert 
års regn ska pet, skal re vi sor un der teg ne 
næringsoppgaven og kon troll opp stil lin gen 
for sam me peri ode.

Det er vik tig å være klar over at re vi sor 
mis ter ret tig he te ne i Altinn når sel ska pets 
be slut ning om å vel ge bort re vi sjon blir 
re gi strert i Fore taks re gis te ret. Av den 
grunn må næringsoppgaven og kon troll-
opp stil lin gen le ve res på pa pir i de til fel le ne 
fra valg blir re gi strert før selv an gi vel sen er 
le vert. En kan unn gå det te ved å mel de 
fra valg etter at selv an gi vel sen er le vert.

Ka te go ri: Skatt

Spørs mål: Er det et ge ne relt prin sipp at 
skatt yter kan vel ge at et ut byt te ved tatt av 
ge ne ral for sam lin gen i ste det skal be hand les 
skat te mes sig som en til ba ke be ta ling av inn-
be talt ka pi tal?

Svar: Nei, det fore lig ger ikke en ge ne rell 
valg ad gang. Skat te mes sig inn be talt ka pi tal 

kan være inn be talt som ak sje ka pi tal el ler som 
over kurs. I til fel ler der inn be talt ka pi tal ikke 
len ger gjen fin nes på dis se pos te ne, er det 
an tatt at ka pi ta len kan til ba ke be ta les skat te-
fritt ved en utbyttebeslutning. Skatt yte ren/
ak sje eie ren må da set te frem en på stand om 
det te i selv an gi vel sen. Ge ne ral for sam lin gen 
bør vi de re pro to koll fø re at be slut nin gen for 
ak sje eie ren el ler noen av ak sje ei er ne er til ba ke -
be ta ling av inn be talt ka pi tal.

Bak grun nen for at ka pi ta len ikke len ger er 
pos tert som den opp rin ne lig var pos tert,  
er at den kan være satt ned for å dek ke tap 
el ler at den av and re grun ner kan være over-
ført til an nen egen ka pi tal. Vi de re ble man ge 
E-sel ska per stif tet med la ve re inn be talt ka pi-
tal enn hva skatt yte ren/ak sje eie ren had de på 
sine over før te ak sjer. Også i dis se til fel le ne 
kan det fore lig ge en valg ad gang.

Skat te plik tig ut byt te el ler skat te fri til ba ke be ta ling av inn be talt ka pi tal
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