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Frist 31. januar 2023 - Fradrag ved investering i oppstartsselskap 

Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil 1 million kroner årlig for aksjeinnskudd som 
skatteyteren eller dennes personlige aksjeselskap gjør ved nytegning i oppstartsselskap. Fradraget påvirker ikke 
investorens skattemessige inngangsverdi. Oppstartsselskap i denne sammenheng vil si selskaper som:  

• er 6 år eller yngre 
• har færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk  
• har maksimum 40 millioner kroner i balansesum og driftsinntekter  
• har årlig lønnsgrunnlag på minimum 400 000 kroner 
• er et norsk AS, eller tilsvarende EØS-selskap som er skattepliktig til Norge 

Aksjeinnskuddet må utgjøre minst 30 000 kroner for den enkelte, og oppstartsselskapet kan årlig motta maksimalt 5 
millioner kroner i innskudd som gir rett til fradrag. Også andre vilkår og begrensninger gjelder. 

Selskapet må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) innen 
31. januar 2023.  Mer informasjon finnes her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-
og-verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/  

Frist 1. februar 2023 - Opsjoner i oppstartsselskap 

Fra 1. januar 2018 ble det innført en særskilt opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap ("2018-ordningen"). Med 
virkning fra 2022 er 2018-ordningen erstattet av en ny ordning for opsjoner i arbeidsforhold i selskap i oppstarts- og 
vekstfasen ("2022-ordningen").  Etter 2022-ordningen vil verken tildeling eller innløsning av opsjon utløse skatteplikt 
for de ansatte. Beskatning skjer først når aksjene realiseres, da som aksjebeskatning og ikke lønnsbeskatning. 

Selskaper som har tildelt opsjoner etter 2022-ordningen må rapportere dette til Skatteetaten innen 1. februar 2023. 
Det skal rapporteres både om opsjoner som er tildelt og opsjoner som er innløst i 2022. Dette gjelder også ved 
innløsning av opsjoner utstedt i henhold til 2018-ordningen, og som er omfattet av 2022-ordningen. Mer informasjon 
om rapporteringsprosessen finnes her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-
bransjer/tredjepartsopplysninger/bank-finans-og-forsikring/opsjoner-i-oppstartsselskap/rettledning/  

 
 
 
Ved spørsmål er det bare kontakte Selmers skatteavdeling ved: 
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