
IInnholdsfortegnelse

© 2014  Mokastet Data AS

Innholdsfortegnelse

1 Innledning 1

................................................................................................................................... 11 Velkommen 

................................................................................................................................... 12 Kontaktinformasjon 

2 Installasjon 2

................................................................................................................................... 21 Starte installasjonsprogram 

................................................................................................................................... 22 Installasjon på frittstående PC eller nettverk 

................................................................................................................................... 23 Installasjon på en frittstående (vanlig) PC 

................................................................................................................................... 24 Installasjon i nettverk 

................................................................................................................................... 35 Installasjon på server 

................................................................................................................................... 36 Installasjon på arbeidsstasjon 

................................................................................................................................... 47 Administratorrettigheter 

................................................................................................................................... 48 Microsoft.NET Framework 

................................................................................................................................... 49 Registrere lisensnøkkel 

3 Aksjeloven 6

................................................................................................................................... 61 Utdrag fra aksjeloven 

4 Starte Total Aksjebok 7

................................................................................................................................... 71 Oppstartsikon 

................................................................................................................................... 72 Oppstart via programgruppe 

5 Integrasjon med Total Årsoppgjør 8

................................................................................................................................... 81 Konvertering av data 

................................................................................................................................... 82 Import fra Total Årsoppgjør 

6 Klientregister 9

................................................................................................................................... 91 Klientsøk 

................................................................................................................................... 92 Sortere klientliste 

................................................................................................................................... 93 Hurtigtast for "Sist brukte klienter" 

................................................................................................................................... 104 Låse klient 

................................................................................................................................... 105 Starte klient 

................................................................................................................................... 106 Opprette ny klient 

................................................................................................................................... 107 Redigere klient 

................................................................................................................................... 118 Slette klient 

................................................................................................................................... 119 Skriv ut klientliste 



Total AksjebokII

© 2014  Mokastet Data AS

................................................................................................................................... 1210 Endre klientregister 

................................................................................................................................... 12Klientregisteroppføring 

................................................................................................................................... 12Bytte klientregister 

................................................................................................................................... 12Legg til klientregister 

................................................................................................................................... 12Endre klientregister 

................................................................................................................................... 12Slette klientregister 

................................................................................................................................... 1311 Innstillinger 

................................................................................................................................... 13Regnskapsfører som standard 

...................................................................................................................................  13Regnskapsførerregister

................................................................................................................................... 13Internett 

...................................................................................................................................  13Proxy (internett/brannmur)

...................................................................................................................................  13Programoppdatering

................................................................................................................................... 13Sortering 

................................................................................................................................... 1412 Sist brukte klienter 

................................................................................................................................... 1413 Sikkerhetskopiering 

................................................................................................................................... 14Filvalg 

................................................................................................................................... 1514 Tilbakekopiering 

................................................................................................................................... 15Tilbakekopieringsvalg 

................................................................................................................................... 1615 Sende klient med e-post 

................................................................................................................................... 17Filvalg e-post 

................................................................................................................................... 1716 Endre Status 

................................................................................................................................... 1717 Endre mappenavn 

................................................................................................................................... 1718 Endre Klientinformasjon 

................................................................................................................................... 1719 Klientegenskaper 

................................................................................................................................... 1720 Sortering av klientliste 

................................................................................................................................... 1821 Hjelp F1 

................................................................................................................................... 1822 Brukerveiledning PDF 

................................................................................................................................... 1823 Support 

................................................................................................................................... 1924 Lisensinformasjon 

................................................................................................................................... 1925 Avslutt program 

7 Hovedbilde 20

................................................................................................................................... 201 Filmeny 

................................................................................................................................... 212 Hjelp 

................................................................................................................................... 213 Hurtigkommandoer 

................................................................................................................................... 214 Lagre data 

................................................................................................................................... 215 Avslutt klient 

8 Selskapsopplysninger 22

................................................................................................................................... 221 Hent fra Brønnøysund 

................................................................................................................................... 222 Organisasjonsnummer 

................................................................................................................................... 223 Navn 

................................................................................................................................... 224 Adresse 

................................................................................................................................... 225 Poststed 



IIIInnholdsfortegnelse

© 2014  Mokastet Data AS

................................................................................................................................... 226 Kommune 

................................................................................................................................... 237 Telefon 

................................................................................................................................... 238 Telefaks 

................................................................................................................................... 239 Inntektsår 

................................................................................................................................... 2310 E-post 

................................................................................................................................... 2311 Stiftelsesdato 

................................................................................................................................... 2312 Vedtektsdato 

................................................................................................................................... 2313 Styreformann 

................................................................................................................................... 2314 Daglig leder 

................................................................................................................................... 2315 Omsetningsbegrensning 

................................................................................................................................... 2416 Pantsettelsesforbud 

................................................................................................................................... 2417 Del av konsern 

................................................................................................................................... 2418 Org. nr. morselskap 

................................................................................................................................... 2419 Historiske RISK-verdier 

................................................................................................................................... 2420 Avsatt utbytte 

................................................................................................................................... 2521 Panteregister 

................................................................................................................................... 25Registrere nytt pant 

................................................................................................................................... 26Rediger pant 

................................................................................................................................... 26Slett pant 

................................................................................................................................... 26Registrere ny panthaver 

................................................................................................................................... 27Rediger panthaver 

................................................................................................................................... 27Slett panthaver 

................................................................................................................................... 2722 Rådighetsbestemmelser 

................................................................................................................................... 2723 Aksjebokfører 

................................................................................................................................... 2724 Regnskapsfører 

................................................................................................................................... 2825 Henvendelse rettes til 

9 Aksjeklasser 29

................................................................................................................................... 291 Aksjeklasseliste 

................................................................................................................................... 292 Opprett/Rediger aksjeklasse 

................................................................................................................................... 30Opprett ny aksjeklasse 

................................................................................................................................... 30Rediger aksjeklasse 

................................................................................................................................... 30Ligningsverdier for aksjeklasse 

................................................................................................................................... 313 Slett aksjeklasse 

10 Aksjonærer 32

................................................................................................................................... 321 Aksjonærliste 

................................................................................................................................... 322 Opprett/Rediger aksjonær 

................................................................................................................................... 32Opprett ny aksjonær 

................................................................................................................................... 33Feltforklaring 

...................................................................................................................................  33Landkodevelger

...................................................................................................................................  33Kontonummer

...................................................................................................................................  33Mellomværende selskap/aksjonær

...................................................................................................................................  33Rolle



Total AksjebokIV

© 2014  Mokastet Data AS

...................................................................................................................................  34Opsjoner og rettigheter

...................................................................................................................................  34Nærstående

...................................................................................................................................  34Omkostninger

................................................................................................................................... 34Rediger aksjonær 

................................................................................................................................... 343 Slett aksjonær 

................................................................................................................................... 344 Detaljer aksjonær 

................................................................................................................................... 355 Eksport/Import aksjonærer 

11 Hendelser 37

................................................................................................................................... 371 Hendelsesliste 

................................................................................................................................... 372 Hendelser med feil (røde) 

................................................................................................................................... 373 Vis hendelser 

................................................................................................................................... 384 Gruppere hendelser 

................................................................................................................................... 385 Opprett ny hendelse 

................................................................................................................................... 386 Filtreringsmulighet i hendelsebildet 

................................................................................................................................... 397 Korrigeringsverdier 

................................................................................................................................... 39Skjermingsgrunnlag 

................................................................................................................................... 40Anskaffelsesverdi 

................................................................................................................................... 408 Selskapshendelser 

................................................................................................................................... 40Endre fordeling på aksjeserier 

................................................................................................................................... 40Tilgangshendelser 

...................................................................................................................................  40Historiske erverv

...................................................................................................................................  41Stiftelse

...................................................................................................................................  42Omdanning til aksjeselskap

...................................................................................................................................  42Nyemisjon

...................................................................................................................................  42Fondsemisjon

...................................................................................................................................  42Konvertering av fordring

...................................................................................................................................  43Konsernintern overføring

...................................................................................................................................  43Splitt

...................................................................................................................................  43Fusjon/Fisjon skattepliktig

...................................................................................................................................  44Fusjon/Fisjon skattefri

...................................................................................................................................  44Sammenslåing/deling av aksjeklasse

................................................................................................................................... 45Avgangshendelser 

...................................................................................................................................  45Innløsning ifm. skattefri f isjon/fusjon

...................................................................................................................................  45Likvidasjon/Partiell likvidasjon

...................................................................................................................................  45Fusjon/Fisjon

...................................................................................................................................  45Fusjon/Fisjon skattefri

...................................................................................................................................  46Spleis

...................................................................................................................................  46Sletting av egen aksjer

...................................................................................................................................  46Sammenslåing/deling av aksjeklasse

................................................................................................................................... 47Andre hendelser 

...................................................................................................................................  47Tilbakebetaling av AK reduksjon pålydende

...................................................................................................................................  47Tilbakebetaling av overkurs

...................................................................................................................................  47Fondsemisjon økning pålydende pr. aksje

...................................................................................................................................  47Nyemisjon økning pålydende pr. aksje

...................................................................................................................................  48Fusjon/Fisjon skattefri økning pålydende pr. aksje

...................................................................................................................................  48Forenklet fusjon etter asl § 13-24

...................................................................................................................................  49Nedsettelse pålydende ifm. utf isjonering

...................................................................................................................................  49Utbytte

...................................................................................................................................  49Nedsettelse pål. dekning tap/overf. fond



VInnholdsfortegnelse

© 2014  Mokastet Data AS

...................................................................................................................................  50Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital

...................................................................................................................................  50Justere pålydende etter likvidasjon

................................................................................................................................... 509 Aksjonærhendelser 

................................................................................................................................... 50En til mange/mange til en 

................................................................................................................................... 50Korrigeringsverdier ved realisasjon 

................................................................................................................................... 51Registrere aksjonærhendelse 

................................................................................................................................... 51Overføring etter overgangsregel E 

................................................................................................................................... 5210 Rediger hendelse 

................................................................................................................................... 5211 Slett hendelse 

................................................................................................................................... 5212 Validering av hendelser 

................................................................................................................................... 53Validering Ny hendelse 

12 Rapporter 54

................................................................................................................................... 541 Skriv ut rapport 

................................................................................................................................... 542 Aksjonærlister 

................................................................................................................................... 553 Detaljrapport for aksjonær 

................................................................................................................................... 564 Aksjebevis 

................................................................................................................................... 565 Sluttseddel 

................................................................................................................................... 576 Utbytterapport 

................................................................................................................................... 587 Transaksjonslister 

................................................................................................................................... 588 Aksjebok 

................................................................................................................................... 599 Pantrapport 

................................................................................................................................... 6010 Skjermingsgrunnlag og -fradrag 

................................................................................................................................... 6011 Aksjonærregisteroppgaven 

................................................................................................................................... 6112 Realisasjonsoversikt 

................................................................................................................................... 6213 Oppgave til aksjonær 

................................................................................................................................... 6314 Aksjeklasseliste 

13 Elektronisk innsendelse 64

................................................................................................................................... 641 Altinn 

................................................................................................................................... 642 Registrere fagsystem 

................................................................................................................................... 643 Starte eksport til Altinn 

................................................................................................................................... 654 Velg skjemaer i forsendelsen 

................................................................................................................................... 655 Angi fagsystemID 

................................................................................................................................... 666 Komplett/ikke komplett forsendelse 

................................................................................................................................... 667 Signere med PIN-koder 

................................................................................................................................... 678 Bekreft signering 

................................................................................................................................... 689 Forhåndsvisning av skjemaer 

................................................................................................................................... 6810 Overføring av data 

................................................................................................................................... 6911 Statusoversikt for forsendelse 

................................................................................................................................... 69Meldingsfelt 

................................................................................................................................... 70Vis detaljer om skjema 

................................................................................................................................... 70Altinn status 



Total AksjebokVI

© 2014  Mokastet Data AS

................................................................................................................................... 7112 Forsendelseskvittering 

................................................................................................................................... 7113 Mer informasjon om Altinn 

................................................................................................................................... 7114 Brukerstøtte Altinn 

Index 72



1Innledning

© 2014  Mokastet Data AS

1 Innledning

1.1 Velkommen

Total Aksjebok er en tilleggsmodul i Total-familien som bygger på de samme prinsippene som de
andre programmene. Med Total Aksjebok kan du føre en komplett aksjebok for alle dine klienter.
Programmets avanserte automatikk, koblet sammen med et oversiktlig og intuitivt brukergrensesnitt
gjør at du på en meget enkel måte kan innfri de lovpålagte krav og rapporteringsplikter som alle
aksjeselskaper har.
 

Total Aksjebok er spesielt tilrettelagt som et selvstendig produkt som kan a jour føres gjennom hele
året.

1.2 Kontaktinformasjon

Ved hjelp at programmets logiske oppbygning, brukerveiledningen og hjepesystemet i Total Hjelp,
håper vi at du får en effektiv arbeidsdag!
 

Står du fortsatt fast etter å ha søkt informasjon i ovenstående hjelpemidler, kontakt oss gjerne på
følgende måter:
 

E-post: total@mokastet.no
Telefon: 69 15 84 00
Telefaks: 69 15 84 01
Post: Mokastet Data AS

St. Mariegt. 96/98
1706 Sarpsborg
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2 Installasjon

2.1 Starte installasjonsprogram

Windows må være aktivt før installasjonsprogrammet startes. Vi anbefaler at du avslutter alle andre
programmer som er aktive før du begynner installasjonen. Installasjonsprogrammet lastes ned enten
fra internett eller startes fra CD.

2.2 Installasjon på frittstående PC eller nettverk

Installasjonsprogrammet er det samme både for frittstående PC og PC'er som er sammenkoblet i
nettverk. Installasjonsprosedyren er derimot litt forskjellig for de to installasjonsmåtene. Du må derfor
ta stilling til hvilken av de to forskjellige installasjonsmetodene som du skal benytte og velge en av
disse videre. Installasjonsmetodene er de samme som for Total Årsoppgjør.

2.3 Installasjon på en frittstående (vanlig) PC

1. Installasjonsprogrammet ønsker deg
velkommen. Installasjonsprogrammet forteller
deg hvilke forutsetninger som skal være
tilstede for at Total for Windows skal kunne
installeres. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en frittstående PC, velger
du i «Vanlig PC».

3. Hvor skal Total installeres. Nå blir du spurt om
hvor du vil installere Total for Windows. Du
angir hvilket diskområde Total skal installeres
på ved å klikke på linjen med riktig
diskbokstav. Ditt valg blir da markert med en
farget linje. Når riktig valg er markert, klikker
du på knappen «Neste» for å starte
installasjonen.

4. Filene installeres. Installasjonsprogrammet
starter nå med å overføre Total for Windows til
din maskin. Etter hvert som filene installeres
vil fremdriftsindikatoren nærme seg 100%.

5. Programgruppe opprettes. Når filoverføringen
er ferdig, vil installasjonsprogrammet opprette
en programgruppe og et ikon, som du bruker
når du skal starte Total.

6. Installasjonen er ferdig. Total for Windows er
nå klar til bruk på din maskin.

2.4 Installasjon i nettverk

Merk! En nettverksinstallasjon av Total består av først en Server-installasjon som kopierer
programfiler til serveren. I tillegg må arbeidsstasjon-installasjon kjøres på hver av de PC-ene som
skal bruke Total.
 

Du skal sitte på en arbeidsstasjon også når du kjører serverinstallasjon. Filene sendes da til
serverens disk-bokstav, f. eks. P:
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2.5 Installasjon på server

1. Installasjonsprogrammet ønsker deg
velkommen. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en nettverksserver, velger
du «Server».

3. Hvor skal Total installeres. Nå blir du spurt
om hvor du vil installere Total for Windows. Du
skal angi hvor den delte server-kopien av Total
skal plasseres. Du angir diskområdet ved å
klikke på linjen med riktig diskbokstav. Ditt
valg blir da markert med en farget linje. Når
riktig valg er markert, klikker du på knappen
«Neste» for å starte installasjonen.

4. Filene installeres. Installasjonsprogrammet
starter nå med å overføre Total for Windows til
din maskin.  Fremdriftsindikatoren viser
fremdriften underveis.

5. Installasjonen er ferdig. Serverinstallasjonen
av Total for Windows er nå ferdig.

6. Starte installasjon for arbeidsstasjon? Når
kopieringen er ferdig, spør
installasjonsprogrammet om du ønsker å
kjøre installasjon for arbeidsstasjon med det
samme. Du får da anledning til å kjøre
installasjon for arbeidsstasjon hvis du ønsker
det.

2.6 Installasjon på arbeidsstasjon

1. Installasjonsprogrammet ønsker deg
velkommen. Installasjonsprogrammet forteller
deg hvilke forutsetninger som skal være tilstede
for at Total for Windows skal kunne installeres.
Klikk på knappen «Neste» for å komme til
neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal installere
Total på en arbeidsstasjon, velger du «Arbeids-
stasjon». Se bildet i avsnittet ovenfor.

3. Hvilke diskområder skal brukes. Det delte
området er diskbokstaven som
serverinstallasjonen av Total er plassert. Den
andre, Privat område, angir brukerens (arbeids-
stasjonens) private harddiskbokstav. Du angir
diskområder ved å klikke på linjen med riktig
diskbokstav. Når begge valgene er riktig
markert, klikker du på knappen «Neste».

4. Filene installeres. Programmet starter nå med å
overføre Total for Windows til din maskin. Filene
overføres fra serveren. Etter hvert som filene
installeres vil fremdriftsindikatoren nærme seg
100%.

5. Installasjonen er ferdig.
Arbeidstasjonsinstallasjonen av Total for
Windows er nå ferdig.
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2.7 Administratorrettigheter

Ved installasjon av Total Aksjebok som "Vanlig PC" og arbeidsstasjonsinstallasjon installerer Total
programkomponenter som trenger administratorrettigheter. Programmet utfører derfor en test om de
nødvendige rettighetene er tilstede. Har ikke innlogget bruker nok rettigheter, må du enten logge på
som en annen bruker eller gi aktiv bruker høyere rettigheter. Administrator-kontoen enten lokalt på
maskinen eller i nettverket har maksimale rettigheter.

2.8 Microsoft.NET Framework

Deler av Total benytter programteknologien .NET Framework (uttales "dot net"). .NET Framework er
et rammeverk/programmiljø utviklet av Microsoft. .NET Framework installeres under installasjon av
"Vanlig PC" og "Arbeidsstasjonsinstallasjon". Installasjonstiden for komponentet varierer, men kan ta
opptil flere minutter avhengig av hvilken Windows-versjon du kjører. Mens .NET Framework installeres
vises et status-vindu som vist nedenfor.

2.9 Registrere lisensnøkkel

For å registrere lisensnøkkel går du på Hjelp | Lisensinformasjon i klientregisteret. Klikk videre på
knappen "Registrer ny lisensnøkkel".  
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Programmet viser da en dialogboks hvor du kan
registrere lisensnøkkelen.

Skriv inn firmanavnet ditt sammen med den
lisensnøkkel du har blitt tildelt. 

Klikk OK og bekreft de innregistrerte
opplysningene.

Programmet viser deg en oversikt over hvilke
programmoduler du har lisens for. Husk at du
enkelt og rimelig kan utvide til nye
programmoduler eller flere brukere, hvis behovet
ditt skulle endre seg.

Klikk OK, og du kommer til klientregisteret.



6 Total Aksjebok

© 2014  Mokastet Data AS

3 Aksjeloven

3.1 Utdrag fra aksjeloven

Aksjeloven krever at alle aksjeselskap fører aksjebok, og setter også konkrete krav til innhold og
oppbygning. Punktene nedenfor er hentet fra aksjeloven:
 

1. Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en
aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres
elektronisk.

2. I aksjeeierboken skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn eller
foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse.

3. For hver aksjeeier skal det angis antall aksjer og nummer på aksjene. Har selskapet flere
aksjeklasser, skal det angis hvilken klasse aksjene tilhører.

4. Selskapet skal oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst ti år.
 

Kravene om at aksjer skal være nummererte og oppbevaring av opplysninger om tidligere aksjonærer
 i 10 år, gjør det tungvint å føre en aksjebok manuelt. Et spesialtilpasset verktøy som Total Aksjebok
gjør det meget enkelt.
 

Se aksjeloven i sin helhet hos Lovdata.

http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-044.html
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4 Starte Total Aksjebok

4.1 Oppstartsikon

Under installasjon opprettes automatisk et eget ikon på skrivebordet for Total xxxx. Når du
dobbelklikker på dette ikonet kommer du inn i klientregisteret i Total. Nede til høyre i bildet vises en
oversikt over Installerte moduler. Marker modulen for "Aksjebok" for å starte dette programmet.

4.2 Oppstart via programgruppe

Total Aksjebok kan også startes ved å gå via programgruppene. Klikk da på Start | Programmer |
Total for Windows | Total xxxx.
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5 Integrasjon med Total Årsoppgjør

5.1 Konvertering av data

Ved første gangs oppstart av ny årsversjon av Total Aksjebok for en klient, vil programmet automatisk
kontrollere om det finnes en aksjebokfil fra tidligere.

Svarer du Ja til å overføre data får du frem en dialog om at importen av data er utført.
Klikk her OK og start deretter opp aktuell klient i klientregisteret.

5.2 Import fra Total Årsoppgjør

Første gang du starter en klient i klientregisteret i Total Aksjebok og det ikke finnes en aksjebokfil fra
tidligere, vil du få spørsmål om du ønsker å importere grunnlagsdata fra fjorårets årsoppgjørsfil.

Svarer du JA til dette vil de aktuelle aksjoæropplysninger og startverdier bli automatisk overført, og du
er klar til å starte registrering av årets hendelser.
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6 Klientregister

Klientregisteret er det første bildet du kommer til når du har startet Total. Det er her du bestemmer
hvilken modul  og klient du ønsker å arbeide med. Total Aksjebok inneholder det samme
klientregisteret som Total Årsoppgjør, men det er kun aksjeselskapene som vises i listen.

6.1 Klientsøk

Har du mange klienter i klientlisten, slik at du ikke øyeblikkelig ser den klienten du ønsker å åpne,
kan du benytte søkefunksjonen  øverst i klienlisten. Plasser feltmarkøren i den kolonne som du
ønsker å søke på. Begynn å  skrive inn de første bokstavene og du vil se at listen reduseres. Alle
klientene som inneholder disse tegnene vises nå i listen.  Avhengig av hvor mange klienter du har
som inneholder akkurat de første bokstavene, vil du snart se aktuell klient i listen.

Ønsker du å benytte et annet søkekriterium enn "Inneholder", kan du klikke på firkanten først i
kolonnen og velge et annet alternativ fra listen som kommer frem.

Søkefeltet kan nullstilles enten ved å klikke på "trakt-symbolet" bakerst i kolonnefeltet, trykke på
Esc-knappen på tastaturet eller trykke på Nullstill-knappen nederst i klientregisteret.

6.2 Sortere klientliste

Klientlisten kan sorteres på enten Klientmappe, Navn, Skattekommune eller Status. Ønsker du å
sortere klientlisten på f.eks. "Skattekommune", klikker du på "pil ned" til høyre i søkefeltet for den
aktuelle kolonnen og velger ønsket kommune fra listen. Klientlisten viser da kun klienter tilhørende i
den aktuelle kommunen.

6.3 Hurtigtast for "Sist brukte klienter"

Listen over ”Sist brukte klienter” er nummerert med 1, 2, 3 osv. Dette betyr at du enkelt ved hjelp av
tastaturet kan starte en klient ved hjelp av hurtigtasten Ctrl + 1 for å starte den sist brukte klienten,
Ctrl + 2 for den nest sist brukte klienten osv.
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6.4 Låse klient

Når man anser seg ferdig med en klient i Total, har man mulighet til å låse klienten mot endringer.
Ved aktivering av denne funksjonen vises et hengelås-symbol til venstre for klientnavnet i stedet for
det ordinære mappe-symbolet. Ved oppstart av en låst klient vil man få beskjed om at data ikke vil
kunne lagres for klienten. Lagre-symbolet vil heller ikke være tilgjengelig inne på klienten. Klienten
lukkes også uten at man får spørsmål om lagring.

6.5 Starte klient

Det er tre måter å starte en klient på i klientregisteret:
 

1. Marker ønsket klient i listen og klikk på Start-knappen.
2. Marker ønsket klient og trykk Enter.
3. Dobbelklikk på ønsket klient i listen.

6.6 Opprette ny klient

1. Velg Opprett klient på menybåndet. 
2. Fyll ut dialogboksen med dine opplysninger på samme måte som vist i dialogboksen under.

Kontroller opplysningene en ekstra gang før du klikker Fullfør. Skal klienten også benyttes i
årsoppgjør kan du klikke på Neste for å registrere flere opplysninger.

3. Klienten er nå ferdig opprettet og klar til bruk i klientlisten.
 

Klienter som opprettes i Total Aksjebok, opprettes automatisk i Total Årsoppgjør.
 

 

Merk! Alle klienter må ha et katalognavn, og dette må være unikt for hver enkelt klient. Har du et
nummersystem på dine klienter i dag, kan du gjerne benytte dette i Total som katalognavn når du
oppretter nye klienter, med et viktig tillegg. Du må ha en bokstav foran nummeret. Vi anbefaler at du
for AS-klienter bruker bokstaven A, for næringsdrivende N og for konsern bokstaven K. AS-klient nr.
101 blir da i følge eksempelet  til A101. Katalognavnet kan ikke være lenger enn 8 posisjoner. Unngå
også å bruk av sær-norske tegn, samt mellomromstasten.
 

Valget for "Opprett kun i klientregister" skal KUN brukes i de tilfellene hvor klientdataene allerede
ligger i en katalog på harddisken fra tidligere. Med dette valget kan det da lages en "oppkobling" til
disse dataene for innhenting her i klientregisteret. Dette valges brukes kun i helt spesielle tilfeller.

6.7 Redigere klient

Du kan endre firmaopplysninger som er registrert i klientlisten også etter at en klient er blitt
opprettet.
 

1. Marker klienten som du ønsker å endre.
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2. Velg på menybåndet Endre | Klientinformasjon.
3. Programmet viser en dialogboks med klientens navn og skattekommune.
4. Endre klientinformasjon til det du ønsker og klikk Endre.
 
 

OBS! Store bokstaver tar større plass i listen enn små bokstaver. Erfaringsmessig er det fordelaktig
å kunne benytte store bokstaver på initialer og selskapstype som AS.

6.8 Slette klient

Du kan slette klienter fra harddisken, enten fordi du ikke lenger skal arbeide med klienten eller du
trenger å "rydde" på harddisken. Når du har slettet en klient, er det i utganspunktet ingen måte å
hente tilbake klienten.
 

1. Marker den eller de klientene som du ønsker å slette. 
2. Velg Slett klient på menybåndet.
3. I dialogen som kommer frem får du spørsmål om du ønsker å slette klienten(e). 

 

Svar du Ja på dette får du opp en ny dialog.

Når man velger å slette en klient i Total, slettes ikke bare årets filer, men hele klientmappen. Dette
betyr at alle dataene for denne klienten blir slettet. Filer for alle år og moduler er fortapt. Ved å
tydeliggjøre meldingene ennå mer, håper vi å unngå at klienter slettes ved en feiltakelse.

6.9 Skriv ut klientliste

Du kan også skrive ut klientlisten. Utskriften startes fra klientregisteret ved å velge på menybåndet: 
Fil | Skriv ut. Her kan du velge mellom "Vanlig klientliste" og "Klientliste med
klientopplysninger". Du kan her også angi ulike sorteringskriterier.
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6.10 Endre klientregister

Total støtter mulighet for å ha tilgang til flere klientregistre. Normalt sett er det tilstrekkelig med kun
et klientregister, men enkelte konfigurasjoner/oppsett kan ha nytte av flere klientregistre.

6.10.1 Klientregisteroppføring

En klientregisteroppføring består av tre elementer. Et beskrivende navn for oppføringen, f.eks ”Server”
eller ”Lokalt”, plassering av klientregisterliste (f.eks. D:\MOKASTET\TOTAL14) og plassering av
klientdata (D:\MOKASTET). Klientregisterlisten er en fil som inneholder en oversikt over alle klienter
som er opprettet i registeret, mens klientdataplasseringen peker på det dataområdet hvor den
enkelte klients datamappe er plassert.

6.10.2 Bytte klientregister

Du ser hvilket klientregister som er aktivt under "Oppsett" på menybåndet. Du kan endre hvilket
klientregister som skal benyttes ved å klikke på kommandoen Klientregisteroppsett. Når du
klikker på dette valget får du frem en dialog som viser de definerte klientregistrene. Marker ønsket
klientregisteroppføring og klikk på knappen OK nederst i dialogen. Klientregisteret som vises endres
til det valgte.

6.10.3 Legg til klientregister

For å legge til en ny klientregisteroppføring, klikker du på kommandoen Klientregisteroppsett på
menybåndet. Du får frem en dialog som viser en oversikt over de klientregistre som er definert. Klikk
på knappen ”Ny” for å legge til en ny oppføring. Skriv inn en beskrivelse som forklarer oppføringen, og
legg til plassering for klientregisterfilen og klientdata. Klikk ”OK” for å opprette.Dersom du har angitt
katalogplasseringer som ikke eksisterer, spør systemet om du ønsker å opprette disse. Når
klientregisteroppføringen er opprettet, fremkommer den i listen. For å aktivere det nye
klientregisteret, markerer du oppføringen i listen før du lukker dialogen.

6.10.4 Endre klientregister

Klikk på kommandoen Klientregisteroppsett for å få frem oversikten over klientregistrene. Marker
klientregisteroppføringen du ønsker å endre og klikk på knappen ”Rediger”. Rediger de aktuelle
verdiene og klikk OK.

6.10.5 Slette klientregister

Klikk på kommandoen Klientregisteroppsett for å få frem oversikten over klientregistrene. Marker
klientregisteroppføringen du ønsker å slette og klikk på knappen Fjern. Programmet spør om du vil
slette oppføringen. Svar Ja eller nei.

Merk! Det er kun oppføringen som slettes. Klientlistefilen og klientdataene som ligger på de angitte
plasseringene slettes ikke.
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6.11 Innstillinger

6.11.1 Regnskapsfører som standard

Ute i klientregisteret kan du legge inn regnskapsfører som du ønsker å bruke som standard. Dette
gjør du ved å gå på  Fil | Innstillinger | Revisor/Regnskapsfører. Klikk på knappen Endre
for å velge  regnskapsfører fra listen.

Valgt regnskapsfører her lagres som standard og kan hentes inn automatisk innenfra klienten under
Selskapsopplysninger.

Standard Regnskapsfører og Revisor er felles for både Total Årsoppgjør og Total Aksjebok.

6.11.1.1 Regnskapsførerregister

Marker ønsket regnskapsfører i listen. Klikk deretter OK for å velge den markerte regnskapsføreren
som standard.

I dette bildet kan du også Opprette, Redigere og Slette regnskapsførere i listen.

Klikk på knappen Legg til i regnskapsførerregisteret for å opprette en ny regnskapsfører i listen.
Her registrerer du inn de nødvendige selskapsopplysningene for den nye regnskapsføreren. Klikk OK
for å oppdatere regnskapsførerregisteret med den nyopprettede regnskapsføreren.

Marker aktuell regnskapsfører i regnskapsførerregisteret og klikk på knappen Rediger for å endre
tidligere registrerte selskapsopplysninger om regnskapsføreren.
Foreta her nødvendige endringer, og klikk OK for å oppdatere regnskapsførerregisteret med de ny
opplysningene om regnskapsføreren.

Marker aktuell regnskapsfører i regnskapsførerregisteret og klikk på knappen Slett for å fjerne en
regnskapsfører fra listen.
Følgende spørsmål kommer da frem: "Vil du slette den valgte regnskapsføreren fra registeret?" Klikk 
Ja for å bekrefte sletting av regnskapsføreren.

6.11.2 Internett

6.11.2.1 Proxy (internett/brannmur)

I forbindelse med henting av data fra Skatteetaten/Brønnøysund og elektronisk innsendelse til Altinn,
vil man måtte koble seg til internett. 
 

Enkelte brukere vil kunne ha problemer med å koble seg til internett på bakgrunn av brannmur/proxy-
server. Løsningen i dette tilfelle vil kunne være å krysse av for proxy-server i denne dialogen og
registrere inn nødvendige opplysninger knyttet til proxy-serveren. Dialogen finner du under Fil |
Innstillinger.

6.11.2.2 Programoppdatering

Total kan konfigureres til å kontrollere om det er publisert noen nyere versjon av programmene i
bakgrunnen mens du arbeider. Finnes det en nyere utgave, vil du få beskjed om dette. Du kan
aktivere/deaktivere denne egenskapen ved hjelp av haketegnet. Du kan bestemme intervallet for
kontrollen ved å angi antall minutter som skal løpe mellom hver kontroll.

6.11.3 Sortering

Ved å gå på Fil | Innstillinger | Sortering kan du selv bestemme hvordan klientlisten skal
sorteres når du starter klientregisteret. I denne dialogboksen kan du angi hvilken kolonne du ønsker å
sortere på som standard. Ønsker du en annen sortering når du står i klientregisteret, kan du klikke
på de forskjellige kolonneoverskriftene.
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6.12 Sist brukte klienter

Under "Sist brukte klienter" i  klientregisteret vises en oversikt over de de 10 klientene du arbeidet
med sist. Du har mulighet til å nullstille denne listen ved å klikke på kommandoen Nullstill 'sist
brukte' på menybåndet.

6.13 Sikkerhetskopiering

For å sikkerhetskopiere en eller flere klienter, markerer du klienten(e) i listen og velger 
Sikkerhetskopier på menybåndet. Marker de aktuelle klienter i listen, og skriv inn ønsket
plassering for lagring og navn på sikkerhetskopi. Du kan også velge lagringsplass og angi navn på
sikkerhetskopi ved å klikke på knappen Bla igjennom.

Klikk Utfør for å sette i gang kopieringsprosessen. Hvis sikkerhetskopiering har vært vellykket får du
opp en dialog med meldingen "Sikkerhetskopiering fullført".

Sikkerhetskopifilene blir komprimert i størrelse til et eget format som vi har kalt "twdbackup".

6.13.1 Filvalg

Det kan være tilfeller hvor man ikke ønsker å ta sikkerhetskopi av alle filene som ligger i
klientmappen. For å begrense antall filer som skal kopieres, klikker du på knappen med tre prikker
(filvalg) til høyre for aktuell klient. Du vil da få opp en oversikt over de forskjellige modulene. Klikk på
+ - tegnet foran de ulike moduler for å se hvilke filer de inneholder.

Alle filer er i utgangspunktet markert for sikkerhetskopiering. Du må derfor fjerne haketegnet på de
filene du ikke ønsker skal være med på kopien. Klikk OK for å bekrefte valgene.
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6.14 Tilbakekopiering

For å tilbakekopiere en eller flere klienter velger du Tilbakekopiering på menybåndet. I dialogen
som kommer frem klikker du på "Bla igjennom" for å finne frem til hvor du har sikkerhetskopien
liggende på disken.

Ønsker du å legge tilbake kopien i et annet klientregister enn det som nå benyttes, må du velge
aktuelt klientregister i nedtrekkslisten.

Når du har hentet inn sikkerhetskopien, vises en oversikt over alle klientmappene som kopien
inneholder med både kildemappe (fra) og målmappe (til). Fjern haketegnet foran de mappene som
ikke ønskes tilbakekopiert.

Klikk på Utfør for å starte tilbakekopieringsrutinen.

6.14.1 Tilbakekopieringsvalg

Det kan være tilfeller hvor man ikke ønsker å kopiere tilbake alle filene som ligger i sikkerhetskopien.
For å begrense antall filer som skal kopieres, klikker du på knappen med tre prikker (filvalg) til høyre
for aktuell klient. Du vil da få opp en oversikt over de forskjellige modulene. Klikk på + - tegnet foran
de ulike moduler for å se hvilke filer de inneholder.

Alle filer er i utgangspunktet markert for tilbakekopiering. Du må derfor fjerne haketegnet på de filene
du ikke ønsker å tilbakekopiere.

Ønsker du en annen målmappe for tilbakekopieringen, kan du endre dette nederst i dialogen. 

Klikk OK for å bekrefte valgene.
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6.15 Sende klient med e-post

Marker de(n) aktuelle klienten(e) i klientregisteret som ønskes sendt med e-post. Velg på
menybåndet Send på e-post.

I dialogen som kommer frem fyller du ut nødvendige opplysninger for både mottaker og avsender som
vist nedenfor. Nederst i dialogen vises en oversikt over de valgte klientmappene.

Klikk på Send for å starte oversendelsesprosessen.

Når forsendelsesrutinen er ferdig får du opp melding om at "E-post er nå sendt". Du vil også
automatisk motta en kopi av e-posten som du har sendt.
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6.15.1 Filvalg e-post

Det kan være tilfeller hvor man ikke ønsker å sende over alle filene som ligger i klientmappen. For å
begrense antall filer som skal sendes, klikker du på knappen med tre prikker (filvalg) til høyre for
aktuell klient. Du vil da få opp en oversikt over de forskjellige modulene. Klikk på + - tegnet foran de
ulike moduler for å se hvilke filer de inneholder.

Alle filer er i utgangspunktet markert for oversendelse. Du må derfor fjerne haketegnet på de filene du
ikke ønsker skal være med i forsendelsen. Klikk OK for å bekrefte valgene.

6.16 Endre Status

I klientregisteret finnes det en egen kolonne for Status. I denne kolonne kan man legge inn
forskjellige statusmeldinger for de enkelte klientene.

Velg på menybåndet Klient | Endre | Status for å hente frem dialogen for statusmeldinger. Klikk
på knappen Legg til for å definere en statusmelding. Her legger du inn statuskode og
statusbeskrivelse, f.eks. "Ferdig med årsoppgjøret" o.l.

Du kan når som helst hente frem redigerings-dialogen for statuskodene, og der bestemme hvilke
tekster du vil ha på de forskjellige kodene.

6.17 Endre mappenavn

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å endre katalognavnet på en klient, kan du gjøre dette under 
Klient | Endre | Katalognavn. I dialogboksen som kommer opp skriver du inn det nye
katalognavnet. Klikk videre på Endre-knappen for å fullføre endringen.

6.18 Endre Klientinformasjon

1. Du kan endre firmaopplysninger som er
registrert i klientlisten også etter at en
klient er blitt opprettet.

2. Marker klienten som du ønsker å endre.
3. Velg Klient | Endre | Klientinformasjon på

menybåndet.
4. Programmet viser en dialogboks med

klientens navn og skattekommune.
5. Endre klientinformasjon til det du ønsker

og klikk OK.

OBS! Store bokstaver tar større plass i listen enn små bokstaver. Erfaringsmessig er det fordelaktig
å kunne benytte store bokstaver på initialer og selskapstype som AS.

6.19 Klientegenskaper

Klientegenskaper finner du på menybåndet under Klient | Egenskaper. I dette bildet får du en
oversikt over mappinformasjon (Katalognavn, Tidspunkt for opprettelse/endring, Antall filer, Samlet
størrelse) og navnene på de forskjellige filene.

6.20 Sortering av klientliste

Du kan selv bestemme hvordan klientlisten skal sorteres når du starter klientregisteret. Dette valget
finner du ved å gå på Fil | Innstillinger | Sortering eller Oppsett | Innstilinger |
Sortering på menybåndet. I dialogboksen kan du angi hvilken kolonne du ønsker å sortere på som
standard. Hvis du ønsker annen sortering når du er i klientregisteret, kan du klikke på de forskjellige
kolonneoverskriftene.
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6.21 Hjelp F1

Total Aksjebok inneholder et omfattende hjelpesystem. Samme hvor du er i systemet kan du trykke
F1 eller klikke på Hjelp for å få hjelp om akkurat det feltet du står i. Hjelpesystemet gir deg også
muligheten til å se hele innholdsfortegnelsen, samt å søke etter spesielle ord og uttrykk som du lurer
på.

6.22 Brukerveiledning PDF

I Total Aksjebok har du muligheten til å se hele brukerveiledningen på skjerm i PDF-format. Ved hjelp
av Adobe Acrobats innebygde søkefunksjonalitet som du finner under  Rediger | Søk (Ctrl + F),
vil du enkelt kunne finne frem til det du søker etter. Hele innholdsfortegnelsen er også tilgjengelig i
bildet for navigasjon.
 

For de som ønsker å ha en brukerveiledning tilgjengelig i papirutgave, kan skrive ut denne PDF-filen
ved å gå på Fil | Skriv ut.

6.23 Support

Når du er inne i en klient og det er noe du lurer på, kan du enkelt sende oss en supporthenvendelse
innenfra systemet. Velg på menybåndet Hjelp | Brukerstøttehenvendelse eller klikk på
"Brukerstøtte" oppe i høyre hjørne.Du vil da få opp en dialog som vist nedenfor.

Her fyller du ut tilsvarende opplysninger som du vanligvis gjør når du skal sende en e-post. Det er
også lagt inn noen formateringsmuligheter av teksten i meldingfeltet. Har du huket av for "Legg med
klientfil", blir klientfilen automatisk sendt med i forsendelsen direkte til vår supportavdeling.

Når forsendelsesrutinen  er ferdig får du opp en melding om at "E-post er nå sendt". Du vil
automatisk få en kvittering på e-post om at Mokastet Data AS har mottatt den. Denne e-posten vil
også inneholde en kopi av supporthenvendelsen som du har sent.
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6.24 Lisensinformasjon

Første gang du starter Total må du registrere en lisensnøkkel. Dette gjør du ved å gå på Hjelp |
Lisensinformasjon og Registrer ny lisensnøkkel. Her skriver du inn Firmanavn og Lisensnøkkel.
Klikk deretter OK. Kontroller videre om antall lisenser og installerte moduler stemmer overens med
dine ønsker. Er lisensinformasjonen som forventet, klikk OK for å komme tilbake til klientregisteret.
 

Registrering av ny lisensnøkkel må også foretas ved endring av antall lisenser eller programmoduler.

6.25 Avslutt program

Etter endt arbeide med Total Aksjebok går du på Fil | Avslutt klient for å lukke programmet.
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7 Hovedbilde

Programmet er inndelt i forskjellige seksjoner, som du kan velge blant under hovedmenyen.
 

 

Selskapsopplysninger inneholder generelle opplysninger om selskapet som aksjeboken gjelder for.
 

Aksjeklasser inneholder opplysninger om de aksjeklassene som selskapets aksjekapital består av.
 

Aksjonærer inneholder informasjon om aksjonærene i selskapet.
 

Hendelser inneholder alle hendelser som skjer for selskapet eller mellom aksjonærer.
 

Rapporter inneholder alle de forskjellige rapportene du kan produsere i systemet. Du finner også
aksjonærregisteroppgaven her.

7.1 Filmeny

Programmenyen inneholder blant annet
kommando for å lagre klientdataene. Ønsker du å
kjøre utskrifter kan du også starte
utskriftsfunksjonen i aksjeboken her. Når du vil
avslutte klient/program velger du Avslutt nederst 
på menyen.
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7.2 Hjelp

Når du står fast eller trenger mer informasjon om
en egenskap eller et registreringsfelt i aksjeboken,
er hjelpen bare et tastetrykk unna.

Du kan hente frem hjelpesystemet enten ved å
trykke på funksjonstast F1, eller velge Hjelp blant
kategorivalgene. Under Hjelp finner du en
innholdsfortegnelse og søkeregister. Du finner
også informasjon om hvordan de mest vanlige
oppgavene i aksjeboken utføres.

Brukerveiledningen er også tilgjengelig i pdf-format
og kan hentes frem på skjermen via Adobe
Acrobat.

Trenger du ytterligere informasjon etter å ha lest
informasjonen i hjelpefilen kan du selvfølgelig ta
kontakt med oss. 
 

Klikk på kommandoen Brukerstøtte ved 
oversendelse "e-post" direkte fra programmet .

7.3 Hurtigkommandoer

Denne verktøylinjen gir deg hurtigtilgang til kommandoer i systemet. 

Disketten sørger for at dataene lagres i programmet.
Hustet (hjem) tar deg tilbake til hovedbildet.
Altinn-symbolet starter veiviseren for elektronisk innsendelse til Altinn.
Skriveren gir direkte tilgang til utskriftsbildet.

7.4 Lagre data

Det er du som bruker som bestemmer når klientdataene skal lagres på harddisken. Programmet
lagrer da samtlige klientdata. Du kan lagre klientdata på to forskjellige måter:
 

1. Velg  Fil | Lagre.
2. Klikk på lagringssybolet (disketten) på hurtigmenyen.

7.5 Avslutt klient

Når du er ferdig med å arbeide med en klient i Total, avslutter du klientfilen ved å velge Filmeny |
Avslutt klient. Du får da opp en dialog med spørsmål om du ønsker å lagre klientens data før du
avslutter. Svarer du Ja lagres klientdataene på nytt og programmet returnerer til klientregisteret.
Svarer du Nei returnerer programmet til klientregisteret uten å lagre.
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8 Selskapsopplysninger

Seksjonen for selskapsopplysninger inneholder informasjon om bl.a. selskapets navn og adresse,
daglig leder, styreformann og register for historiske historiske RISK-verdier.
 

8.1 Hent fra Brønnøysund

Har du ønske om at systemet automatisk skal hente opplysninger som er registrert om ditt firma i
Brønnøysundregistrene, klikker du på linken Hent fra Brønnøysund. Total Aksjebok kobler seg da
opp mot Brønnøysundregistrenes internettsider og henter ut tilgjengelig informasjon for automatisk
utfylling av selskapsopplysningene. Ved å benytte denne egenskapen får du også kontrollert om de
opplysningene som er registrert om firmaet er korrekte.

8.2 Organisasjonsnummer

Her legger du inn selskapets organisasjonsnummer.

8.3 Navn

Her legger du selskapets navn.

8.4 Adresse

Her legger du inn selskapets gateadresse.

8.5 Poststed

Her legger du inn selskapets poststed.

8.6 Kommune

Her legger du inn selskapets kommunenummer og skattekommune.
 

Bak feltet for kommune, er det en spesifikasjonsknapp for underdialog. Når du klikker på den, får du
opp en oversikt over landets fylker. Velg aktuelt fylke og deretter aktuell kommune. Når du klikker 
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OK, får du korrekt kommunenr. og -navn inn i feltet. 

8.7 Telefon

Her legger du inn selskapets telefonnummer.

8.8 Telefaks

Her legger du inn selskapets telefaksnummer.

8.9 Inntektsår

I feltet for inntektsår fremkommer som standard årstall "2014" i årsversjonen 2014.

For selskap som skal avvikles i løpet av 2015 kan man i listen for inntektsår velge "2015 (Avvikling)"
for innsendelse av aksjonærregisteroppgave 2015.

Innsendelse av ordinære aksjonærregisteroppgaver 2015 må vente til ny versjon av Total Aksjebok
2015 foreligger.

8.10 E-post

Her legger du inn selskapets e-post adresse.

8.11 Stiftelsesdato

Her angir du stifelsesdatoen for selskapet. Når du huker av for dette feltet får du i utgangspunktet
tilgang til dagens dato. Datoen kan endres enten ved å registrere inn ny dato rett i feltet eller klikke
på pilen bak for å hente frem en kalendervelger. 

8.12 Vedtektsdato

Her angir du datoen for når vedtektene er fastsatt for selskapet. Når du huker av for dette feltet får du
i utgangspunktet tilgang til dagens dato. Datoen kan endres enten ved å registrere inn ny dato rett i
feltet eller klikke på pilen bak for å hente frem en kalendervelger. 

8.13 Styreformann

Her legger du inn navnet på selskapets styreformann.

8.14 Daglig leder

Her legger du inn navnet på daglig leder for selskapet.

8.15 Omsetningsbegrensning

Aksjeloven sier at aksjer kan skifte eier ved overdragelse og på annen måte for så vidt annet ikke er
bestemt i lov, selskapets vedtekter eller avtale mellom aksjeeierne.
 

Er det vedtatt en begrensning av eierskifte for aksjene i hht aksjeloven for selskapet skal du krysse
av for punktet om omsetningsbegrensning.
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8.16 Pantsettelsesforbud

Ifølge aksjeloven kan aksjer pantsettes når annet ikke er fastsatt i vedtektene.

Fremgår det av vedtektene for selskapet at aksjene ikke kan pantsettes, krysser du for punktet om
Pantsettelsesforbud.

8.17 Del av konsern

Kryss av for dette punktet dersom selskapet er en del av et konsernselskap.

8.18 Org. nr. morselskap

Dersom selskapet er en del av et konsernselskap, legger du inn morselskapets
organisasjonsnummer i dette feltet.

8.19 Historiske RISK-verdier

Du henter frem RISK-registeret ved å klikke på knappen Hist. RISK-verdier / Avsatt utbytte. Her fyller
du ut endring i aksjenes inngangsverdi i selskapets respektive inntektsår.
 

 

RISK-beløpene fastsettes av Skattedirektoratet og er tilgjengelige på Skatteetatens internettsider.
Ved å klikke på knappen Hent fra Skatteetaten vil programmet automatisk hente ut de historiske
RISK-beløpene for selskapet på Skatteetatens internettsider og fylle dem ut her i RISK-registeret.
 

Klikk OK eller Avbryt for å komme tilbake til selskapsopplysningene.

8.20 Avsatt utbytte

Avsatt utbytte henter du frem ved å klikke på knappen Hist. RISK-verdier / Avsatt utbytte og fanen for
Avsatt utbytte. Her fyller du ut Avsatt utbytte og Fordelt utbytte for de respektive år.
 

I denne dialogen har du også muligheten til å hente ut Avsatt utbytte automatisk fra Total Årsoppgjør.
Velg da ønsket år i listen og klikk på Hent-knappen.
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8.21 Panteregister

Panteregisteret får du frem ved å klikke på Panteregister-knappen under Selskapsopplysninger.
Dette registeret gir deg en enkel oversikt over alle panteforhold knyttet til aksjonærer, aksjenummer
og panthavere.

8.21.1 Registrere nytt pant

Når du har panteregisteret fremme på skjermen klikke du på + - knappen til høyre i bildet, for å
registrere et nytt pant. I dialogen som da kommer frem må du først velge panthaver. Hvis det ikke
ligger noen panthaver i listen, må du opprette panthaver  først. Videre må du ha på plass
opplysninger om Tidspunkt, Aksjonær, Aksjeklasse, Aksjeserie, Beløp og til slutt angi prioritet.

26
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Det er mulig å legge inn flere pant på samme aksjeserie, men pantene må da ha ulikt prioritetsnivå. 
 

8.21.2 Rediger pant

Når du har panteregisteret fremme på skjermen klikker du på blyant-knappen til høyre i bildet, for å
redigere opplysninger om et pant som er registrert tidligere.

8.21.3 Slett pant

Når du har panteregisteret fremme på skjermen klikker du på X-knappen til høyre i bildet, for å slette
opplysninger om et pant som er registrert tidligere. Du får videre spørsmål om du er sikker på at du
ønser å slette dette pantet. Svar Ja hvis du ønsker å fullføre operasjonen eller Nei for å avbryte
operasjonen.

8.21.4 Registrere ny panthaver

Når du står i dialogen Registrer nytt pant må du klikke på + - knappen til høyre i bildet, for å
registrere en ny panthaver. I dialogen som da kommer frem registrerer du inn nødvendige
opplysninger for den aktuelle panthaver.
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8.21.5 Rediger panthaver

Når du står i dialogen Registrer nytt pant må du klikke på Blyant-knappen til høyre i bildet, for å
redigere opplysninger om en panthaver som er registrert tidligere.

8.21.6 Slett panthaver

Når du står i dialogen Registrer nytt pant må du klikke på X-knappen til høyre i bildet, for å slette
opplysninger om en panthaver som er registrert tidligere.
 

Forsøker du å slette en panthaver som innehar et eller flere pant, vil du få beskjed om at aktive pant
må fjernes før panthaver kan slettes fra listen.

8.22 Rådighetsbestemmelser

I tilfeller hvor det er knyttet ulike begrensninger til selve råderetten over aksjene i et selskap, kan man
registrere inn disse begrensningene i dialogen for Rådighetsbestemmelser. Man står fritt til selv å
bestemme hva man ønsker å skrive inn her.

Du får tilgang til denne dialogen ved å klikke på knappen "Rådighetsbestemmelser" under
Selskapsopplysninger.

Opplysningene registrert i denne dialogen fremkommer nederst på Aksjebok-rapporten.

8.23 Aksjebokfører

Når du huker av for "Selskapet fører selv", hentes opplysningene for selskapet inn automatisk.

Er regnskapsfører også aksjebokfører kan du hente inn opplysninger om regnskapsfører fra
registeret.

8.24 Regnskapsfører

Her registrerer du inn opplysninger som navn, adresse osv. om regnskapsfører for selskapet. Ønsker
du i stedet å hente regnskapsfører fra registeret eller benytte standard regnskapsfører som du
tidligere har registrert inn ute i klientregisteret, kan du klikke på de aktuelle knappene.
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8.25 Henvendelse rettes til

I forbindelse med aksjonærregisteroppgaven må det oppgis kontaktperson for evt. henvendelser.

I kontaktfeltet kan du velge mellom Aksjebokfører, Regnskapsfører eller Selskapet.
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9 Aksjeklasser

Seksjonen for akskjeklasser inneholder en liste over alle aksjeklassene med opplysninger om antall
aksjer, pålydende, aksjekapital, andel i %, Innbetalt aksjekapital og innbetalt overkurs.
 

Menybåndet for aksjeklasser inneholder følgende kommandoer: Ny, Rediger og Slett.
 

9.1 Aksjeklasseliste

Aksjeklasselisten inneholder en oversiktlig liste over de ulike aksjeklassene med tilhørende
aksjeopplysninger. Denne aksjeklasselisten blir automatisk oppdatert på bakgrunn av de hendelser
som er registrert for selskapet under seksjonen for Hendelser. Det er også her foretatt en summering
av de enkelte aksjeopplysningene i listen.

9.2 Opprett/Rediger aksjeklasse

Det er i dialogen Registrer ny aksjek lasse hvor du både oppretter ny aksjeklasse og redigerer
allerede eksisterende aksjeklasser.
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9.2.1 Opprett ny aksjeklasse

Et selskaps aksjer må identifiseres gjennom aksjeklasser eller ISIN.
 

 

Klikk på pilen i feltet for Aksjeklasse og få tilgang på de forhåndsdefinerte aksjeklassetypene i
nedtrekkslisten.
 

ISIN er en forkortelse for "International Securities Identification Numbering System", som er en
internasjonal standard. ISIN består av 12 karakterer, der de 2 første karakterene er en landkode.
Norske verdipapirer har landkode NO. De neste 9 karakterene er den lokale identifikasjonen av
verdipapiret. Den siste karakteren er et kontrollsiffer.
De færreste selskap har en slik ISIN identifikasjon, og nyttiggjør seg i stedet aksjeklassenavn som
f.eks. "Klasse A", "Klasse B", osv.

9.2.2 Rediger aksjeklasse

Du kan når som helst gjøre endringer i forbindelse med allerede innlagt aksjeklasseinformasjon.
Marker da ønsket aksjeklasse i listen og klikk på Rediger på menybåndet. Foreta så videre
nødvendige endringer.

9.2.3 Ligningsverdier for aksjeklasse

I dialogen hvor du oppretter og redigerer ny aksjeklasse, finner du også en knapp for Ligningsverdier
for aksjek lasse. Når du klikker på denne knappen vises kolonner for Opprinnelig, Korrigering og til
slutt Korrigert. Opprinngelig ligningsverdi hentes fra foregående årsoppgjør. Korrigeringer av
ligningsverdi i forbindelse med transaksjoner (f.eks. splitt/spleis) i løpet av året beregner Total
Aksjebok helt automatisk.
 

Ved innbetalt/utbetalt aksjekapital benyttes neste års ligningsverdi eller 0, avhengig om den er kjent
eller ikke.
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9.3 Slett aksjeklasse

Ønsker du slette en aksjeklasse i listen, kan du gjøre dette ved å klikke på Slett på menybåndet.
Dialogen som da kommer opp vises med følgende melding "Hvis du sletter den valge aksjeklassen,
vil alle hendelser som er registrert for denne aksjeklassen også bli slettet." Svar Ja om du fortsatt
ønsker å slette valgt aksjeklasse eller Nei for å avbryte prosessen.
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10 Aksjonærer

Seksjonen for aksjonærer inneholder en liste over alle aksjonærene i selskapet med opplysninger om
fødselsnr/org.nr, navn, adresse, landkode, kontonummer, eierandel i % og antall aksjer.
 

Menybåndet  for aksjonærer inneholder følgende kommandoer: Ny, Rediger og Slett.

10.1 Aksjonærliste

Etter hvert som aksjonærene opprettes med tilhørende aksjonæropplysninger blir de lagt til i
aksjonærlisten.

10.2 Opprett/Rediger aksjonær

Det er i dialogen Registrer ny aksjonær hvor du både oppretter nye aksjonærer og redigerer
informasjon om eksisterende aksjonærer.

10.2.1 Opprett ny aksjonær

Klikk på kommandoen Ny på menybåndet for å legge til en ny aksjonær i aksjonærlisten. I dialogen
som kommer frem registrerer du inn opplysninger om F.nr/Org.nr., Navn, Adresse, osv. for
aksjonæren. Klikk OK for å fullføre registreringen eller Avbryt for å gå tilbake til aksjonærlisten.
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10.2.2 Feltforklaring

10.2.2.1 Landkodevelger

Landkode (Nor) Norge er valgt som standard, ettersom de fleste aksjonærer er norske.

Ved opprettelse av en utenlandsk aksjonær, klikker du på knappen med tre prikker for å velge annen
landkode.

Du kan finne frem til aktuelt land på to forskjellige måter:

1. Plasser feltmarkøren i land-feltet og skriv inn de første bokstavene i landet du søker etter.
Utvalgslisten vil bli kortere, jo flere bokstaver du skriver inn.

2. Bla deg opp eller ned i listen ved hjelp av rullegardinen.

Når riktig land er markert i listen klikker du OK for å sette inn ny landkode i registreringsbildet. 

10.2.2.2 Kontonummer

Feltet for registrering av bankkontonummer er knyttet til Utbytterapporten. I forbindelse med
utbetaling av utbytte vil Utbytterapporten påført aksjonærenes kontonummer være et godt
dokumentasjongrunnlag for regnskapet. 

10.2.2.3 Mellomværende selskap/aksjonær

Her fyller du opplysninger knyttet til gjeld og tilgodehavene mellom selskap og aksjonærer, samt
summen av realsisasjonskostnader for året.
 

Innregistrerte verdier i disse feltene fremkommer på rapporten "Oppgave til aksjonær". Beløpene skal
registreres som positive tall.

10.2.2.4 Rolle

Her fyller du ut hvilken rolle aksjonæren har i selskapet.

Opplysninger registrert her vil bli benyttet for å generere noter i Total Notesenter.
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10.2.2.5 Opsjoner og rettigheter

Her fyller du ut nødvendige opplysninger for opsjoner/rettigheter som aksjonæren har i selskapet.

Opplysninger registrert her vil bli benyttet for å generere noter i Total Notesenter.

10.2.2.6 Nærstående

Her fyller du ut opplysninger om nærstående personer og selskaper hvor aksjonæren har
bestemmende innflytelse.

Opplysninger registrert her vil bli benyttet for å generere noter i Total Notesenter.

10.2.2.7 Omkostninger

Her legger du inn summen av alle omkostninger som aksjonæren har hatt i forbindelse med
realisasjoner av aksjer i løpet av året.

10.2.3 Rediger aksjonær

Du kan til en hver tid gå inn å endre opplysninger som allerede er lagt inn på aksjonæren. Marker da
først ønsket aksjonær i listen og klikk på Rediger på menybåndet. Dialogen for
aksjonæropplysningene blir da tilgjengelig, slik at du kan foreta de nødvendige endringer. Klikk OK
for å fullføre registreringen eller Avbryt for å gå tilbake til aksjonærlisten.

10.3 Slett aksjonær

Hvis en aksjonær ikke lenger har tilknytning til selskapet kan han fjernes fra aksjonærlisten. Marker
da først ønsket klient og klikk på valget Slett på menybåndet. Du vil få melding om at valgt aksjonær
ikke kan slettes hvis aksjonæren fortsatt har aksjer. I dette tilfelle må aksjene videreformidles før du
igjen kan slette aksjonæren.
 

 

Ved sletting av aksjonærer som ikke har noen hendelser registrert, vil du få spørsmål om du er sikker
på at du ønsker å slette aksjonæren Ja eller Nei.
 

Aksjonærer som har blitt nullstilt i selskapet vil bli grået ut i aksjonærlisten og kan ikke slettes.
Dette skyldes den 10 årige opplysningplikten.

10.4 Detaljer aksjonær

Du har mulighet til å kontrollere status for hver enkelt aksjonær i aksjonærlisten. Marker først ønsket
aksjonær i listen og klikk på Detaljer på menybåndet. Dialogen som da kommer frem viser mer
detaljert informasjon om aksjonæren.
 

Fanen for Aksjonærinformasjon inneholder ordinære aksjonæropplysninger, samt en oversikt over
aksjeserier og totalt antall aksjer innenfor hver aksjeserie.
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Fanen for Transaksjoner inneholder en oversiktlig liste over alle hendelsene som aksjonæren har vært
delaktig i.
 

10.5 Eksport/Import aksjonærer

Har du ønske om å få ut en liste over aksjonærer til bruk i f.eks i Excel/Word kan du gjøre dette ved
å velge  Fil | Eksporter | Aksjonærdata. Du har også mulighet til å importere en tilsvarende fil
ved å velge Fil | Importer | Aksjonærdata.

Filformatet som eksporteres er en tab-separert ascii-fil. Filer som skal importeres må også ha dette
formatet.

Du velger selv hvilke feltopplysninger du ønsker å ta. Marker aktuelt felt og klikk på pil >. Slik gjør du
til du har fått over alle opplysningene. Du kan også endre rekkefølgen på opplysningene, ved å
benytte knappene Opp og Ned.

I dialogen har du også mulighet til å angi valg for "Eksporter bare aktive aksjonærer" eller "Status pr.
en gitt dato". 

Skriv inn ønsket plassering av filen og filnavn eller Velg ... (Bla igjennom).

Klikk OK for å starte eksport-/importrutinen. Du vil deretter få frem meldingen "Eksport av x-antall
aksjonærer utført".
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11 Hendelser

Seksjonen for hendelser inneholder en liste over alle hendelser som har skjedd i selskapet med
opplysninger om tidspunkt, fødselsnr/org.nr, navn, adresse, aksjeklasse, hendelsestype og
beskrivelse av hendelsen.
 

 

Menybåndet for hendelser inneholder følgende kommandoer: Ny selskapshendelse, Ny
aksjonærhendelse, Rediger og Slett.

11.1 Hendelsesliste

I hendelseslisten får du en oversikt over alle hendelser som har blitt foretatt i selskapet. Dette
innbefatter både aksjonærhendelser og selskapshendelser.
 

Når du klikker på en hendelse i listen, vil alle hendelsene knyttet til samme tidspunkt bli markert. På
denne måten vil du raskt kunne få en samlet oversikt over alle transaksjonene som har inngått i
denne hendelsen.  

11.2 Hendelser med feil (røde)

Hendelser som inneholder feil er markert med rødt i hendelseslisten. Hvis en hendelse er markert
rød, vil også de etterfølgende hendelser være røde selv om de nødvendigvis ikke inneholder feil. Når
du skal feilsøke/korrigere en rød hendelse må du alltid markere første røde hendelse i listen før du
klikker på Rediger  på menybåndet.

11.3 Vis hendelser

Under "Vis hendelser" i  hendelseslisten har du mulighet til å velge mellom 3 forskjellige
visningsalternativer i listen.
 

Alle - viser alle hendelser som har skjedd for både selskap og aksjonærer
Selskapshendelser - viser kun hendelser som har skjedd for selskapet
Aksjonærhendelser - viser kun hendelser sm har skjedd for aksjonærene 
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11.4 Gruppere hendelser

De forskjellige hendelsene i listen kan grupperes etter Tidspunkt, Fødselsnr./Org.nr., Navn,
Aksjeklasse, Hendelse. Måten du gjør dette på er å dra ønsket kolonneoverskrift til feltet "Dra en
kolonne hit for å gruppere". Har du f.eks. gruppert på navn, vil listen vise aksjonæren og selskapets
navn, samt hvor mange hendelser som den enkelte har. Når du klikker på + - tegnet foran ønsket
navnet, får du opp en spesifisert liste over alle hendelsene for den/det aktuelle aksjonær/selskap.
 

 

For å komme tilbake til den opprinngelige hendelseslisten, drar du kolonneoverskriften igjen ned på
det hvite feltet.

11.5 Opprett ny hendelse

De forskjellige hendelsestypene er delt inn i to kategorier:

Selskapshendelser
Aksjonærhendelser

Klikk på Ny selskapshendelse eller Ny aksjonærhendelse for å opprette ønsket hendelse. 

11.6 Filtreringsmulighet i hendelsebildet

I registreringbildet for hendelser er det mulighet for å søke etter navn på aksjonærer i listen. Plasser
feltmarkøren i feltet for "Navnefilter" og begynn å skrive inn aksjonærens navn. Den første aksjonæren
som inneholder det aktuelle søkekriteriet vil bli markert i listen. 

Hvis man ønsker at listen skal bestå av kun aktive aksjonærer, kan man krysse for punktet "Vis kun
aktive aksjonærer".
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11.7 Korrigeringsverdier

Ved registrering av selskapshendelser kan det være aktuelt å overstyre noen verdier.

Slike overstyringsfelt er laget for:
Skjermingsgrunnlag
Anskaffelsesverdi

11.7.1 Skjermingsgrunnlag

Ved utregning av skjermingsgrunnlaget for en aksjonær finnes det unntak fra hovedregelen. Det har
derfor blitt laget et eget felt for overstyring av skjermingsgrunnlaget, når dette skal være noe annet
enn det programmet har beregnet.

Denne dialogen er tilgjengelig ved registrering av nye selskapshendelser hvor skjermingsgrunnlag er
aktuelt. Klikk på knappen med tre prikker (...) til høyre for aksjonæren for å hente frem dialogen.
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11.7.2 Anskaffelsesverdi

I tilfeller hvor anskaffelsesverdien på aksjene skal være noe annet enn det programmet har beregnet
på bakgrunn av antall, pålydende og overkurs, kan denne verdien korrigeres i feltet nedenfor.

Denne dialogen er tilgjengelig ved registrering av nye selskapshendelser hvor anskaffelsesverdi er
aktuelt. Klikk på knappen med tre prikker (...) til høyre for aksjonæren for å hente frem dialogen.

11.8 Selskapshendelser

Selskapshendelsene er delt inn 3 ulike kategorier:
 

Tilgangshendelse
Avgangshendelse
Andre hendelser

 

Hvordan du registrerer de forskjellige hendelsestypene er nærmere beskrevet under hver av
kategoriene for selskapshendelser. 

11.8.1 Endre fordeling på aksjeserier

Systemet kan ikke automatisk fordele aksjer på aksjeserier ved splitt/spleis dersom ikke antallet
aksjer går opp. For å registrere hvilke aksjeserier som skal ha hvor mange aksjer i tilgang/avgang må
det angis i reelt fordelt kolonnen. 

Kolonnen for automatisk fordelt viser et beregnet antall aksjer som den aksjeserien skal ha. I forhold
til dette tallet kan aksjeantallet justeres opp/ned med en aksje, for at avrundingen skal bli korrekt. 

På bunnen av dialogen vises hele tiden hvor mange aksjer som er fordelt og hvor mange som skal
fordeles på aksjeseriene. Dialogen godkjenner ikke fordelingen før alle aksjene er fordelt på
aksjeserier.

11.8.2 Tilgangshendelser

11.8.2.1 Historiske erverv

Fungerer som en av tre starthendelser. Benyttes ved registrering av startverdier hvis selskapet
stiftelsestidspunkt er før 01.01.2014 og man ikke har ønske om å registrere full historikk. Verdiene
som registreres her er beholdninger pr. 31.12 i året før man ønsker å begynne å føre aksjebok.
Hendelsen benyttes også av systemet ved nedlasting av preutfylte data fra Altinn.



41Hendelser

© 2014  Mokastet Data AS

Selskap:
Pålydende pr. aksje
Total innbetalt aksjekapital 
Totalt fondsemitert aksjekapital 
Antall aksjer og Total innbetalt overkurs fremkommer automatisk på bakgrunn av opplysninger
registrert for aksjonærer.

Aksjonærer:
Marker først ønsket aksjonær øverst i dialogen.
Klikk på knappen "Legg til" og start deretter registrering av hendelsesopplysninger (Tidspunkt,
hendelsestype, antall osv.) for den aktuelle aksjonær.

Transaksjoner:
Her vises en historisk oversikt over alle transaksjoner som har skjedd i selskapet.

Aksjebok:
Oversikt over både nåværende og utgåtte aksjonærer og deres aksjeinnehav. Evt. korrigeringer som
foretas under fanen for Aksjonærer vil automatisk få effekt i seksjonen for Aktive aksjeinnehav.

11.8.2.2 Stiftelse

Fungerer som en av tre starthendelser. Benyttes ved registrering av aksjebok fra selskapets stiftelse,
hvis selskapet ikke er en omdanning fra annen selskapstype (som er en egen starthendelse).
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Det totale antall aksjer som utstedes ved stiftelsen. 
Pålydende: Pålydende pr. aksje.
Overkurs: Samlet total overkurs. Hvis det er innbetalt 100,- pr. aksje og det er utstedt 1.000 aksjer,
skal summen 100.000,- registreres her.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær. Alle aksjonærer som
eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan man trykke på knappen
med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved stiftelse
Anskaffelsesverdi: Sum anskaffelsesverdi for det spesifiserte antallet inkludert eventuell overkurs.
Det er sum-beløpet og ikke anskaffelsesverdi pr. aksje som skal registreres. Anskaffelsesverdi som
er høyere enn antall aksjer ganger pålydende tolkes av systemet som overkurs.
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11.8.2.3 Omdanning til aksjeselskap

Fungerer på tilsvarende måte som Stiftelse og benyttes i de tilfeller hvor selskapsdannelsen skjer ved
omdannelse av selskapstype.
 

11.8.2.4 Nyemisjon

Benyttes ved nyemisjon hvor det utstedes nye aksjer (Nyemisjon kun ved økning av pålydende pr.
aksje er egen hendelse under kategorien "Andre"). 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Antall nye aksjer som skal utstedes ved nyemisjonen. 
Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Overkurs: Samlet total overkurs. Hvis det er innbetalt 100,- pr. aksje og det er utstedt 1.000 aksjer,
skal summen 100.000,- registreres her.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær. Alle aksjonærer som
eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan man trykke på knappen
med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved emisjonen.
Anskaffelsesverdi: Sum anskaffelsesverdi for det spesifiserte antallet inkludert eventuell overkurs.
Det er sum-beløpet og ikke anskaffelsesverdi pr. aksje som skal registreres. Anskaffelsesverdi som
er høyere enn antall aksjer ganger pålydende tolkes av systemet som overkurs.

11.8.2.5 Fondsemisjon

Benyttes ved fondsemisjon hvor det utstedes nye aksjer  (Fondsemisjon kun ved økning av
pålydende pr. aksje er egen hendelse under kategorien "Andre"). 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer utstedt: Antall nye aksjer som skal utstedes ved fondsemisjonen. 
Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Fondsemitert AK: Samlet fondsemitert aksjekapital. (Beregnes av systemet).
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær. Alle aksjonærer som
eksisterer listes opp med aksjebeholdning på hendelsestidspunktet.  Ved fondsemisjon skal de nye
aksjene fordeles på aksjonærene i forhold til aksjeseriene som de har. Systemet forsøker å gjøre
dette automatisk, men kan få avrundingsproblemer avhengig av antall aksjer som utstedes. For å
korrigere fordelingen, kan du klikke på spesifikasjonsknappen (tre prikker …) bak den enkelte
aksjonær.
 

For hver aksjonær angis:
Aksjebeholdning: Viser antall aksjer aksjonæren har fra tidligere på hendelsestidspunktet
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved emisjonen (beregnes i hovedsak automatisk
av systemet). Dette antallet kan korrigeres ved å benytte spesifikasjonsknappen som nevnt ovenfor.

11.8.2.6 Konvertering av fordring

Benyttes hvis det utstedes nye aksjer i forbindelse med en konvertering av fordring. 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Antall nye aksjer som skal utstedes ved fordringskonverteringen. 
Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Overkurs: Samlet total overkurs. Hvis det er innbetalt 100,- pr. aksje og det er utstedt 1.000 aksjer,
skal summen 100.000,- registreres her.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
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omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved emisjonen.
Anskaffelsesverdi: Sum anskaffelsesverdi for det spesifiserte antallet inkludert eventuell overkurs.
Det er sum-beløpet og ikke anskaffelsesverdi pr. aksje som skal registreres. Anskaffelsesverdi som
er høyere enn antall aksjer ganger pålydende tolkes av systemet som overkurs.

11.8.2.7 Konsernintern overføring

Benyttes ved konsernintern overføring hvor det utstedes nye aksjer. 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Antall nye aksjer som skal utstedes ved overføringen. 
Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Overkurs: Samlet total overkurs. Hvis det er innbetalt 100,- pr. aksje og det er utstedt 1.000 aksjer,
skal summen 100.000,- registreres her.
Herav ikke innb. AK: Normalt tolkes hele aksjekapitaløkningen for denne hendelsen som innbetalt
aksjekapital. Dersom en del av kapitalen ikke er innbetalt, registreres andelen som ikke er innbetalt
her. Det er totalbeløpet og ikke beløp pr. aksje som skal registreres.
Overdr. Selskap org: Oppgi det overdragende selskaps organisasjonsnummer.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær. Alle aksjonærer som
eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan man trykke på knappen
med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved emisjonen.
Anskaffelsesverdi: Sum anskaffelsesverdi for det spesifiserte antallet inkludert eventuell overkurs.
Det er sum-beløpet og ikke anskaffelsesverdi pr. aksje som skal registreres. Anskaffelsesverdi som
er høyere enn antall aksjer ganger pålydende tolkes av systemet som overkurs.

11.8.2.8 Splitt

Benyttes når det utstedes nye aksjer ved splitt. 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall nye aksjer: Antall nye aksjer som skal utstedes ved splitten. 
Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende etter splitt: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen etter hendelsestidspunktet (Beregnes av
systemet).
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær. Alle aksjonærer som
eksisterer listes opp med aksjebeholdning på hendelsestidspunktet.  Ved splitt skal de nye aksjene
fordeles på aksjonærene i forhold til aksjeseriene som de har. Systemet forsøker å gjøre dette
automatisk, men kan få avrundingsproblemer avhengig av antall aksjer som utstedes. For å korrigere
fordelingen, kan du klikke på spesifikasjonsknappen (tre prikker …) bak den enkelte aksjonær.
 

For hver aksjonær angis:
Aksjebeholdning: Viser antall aksjer aksjonæren har fra tidligere på hendelsestidspunktet.
Beregnet fordeling: Antall aksjer som aksjonæren er beregnet tildelt ved splitten.
Reell fordeling: Hvis den beregnede fordelingen ikke passer, kan dette antallet korrigeres ved å
benytte spesifikasjonsknappen som nevnt ovenfor.

11.8.2.9 Fusjon/Fisjon skattepliktig

Fordi de to hendelsene fungerer på samme måte omhandles de her i fellesskap. Disse hendelsene
benyttes når selskapet har hendelsen som en tilgangshendelse.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Antall nye aksjer som skal utstedes ved hendelsen. 
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Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Overkurs: Samlet total overkurs. Hvis det er innbetalt 100,- pr. aksje og det er utstedt 1.000 aksjer,
skal summen 100.000,- registreres her.
Herav ikke innb. AK: Normalt tolkes hele aksjekapitaløkningen for denne hendelsen som innbetalt
aksjekapital. Dersom en del av kapitalen ikke er innbetalt, registreres andelen som ikke er innbetalt
her. Det er totalbeløpet og ikke beløp pr. aksje som skal registreres.
Ant. egne aksjer overf: Hvis det benyttes egne aksjer som vederlag, skal antall aksjer oppgis her.
Overdr. Selskaps org: Overdragende selskaps organisasjonsnummer
Overt. Selskaps org: Overtakende selskaps organisasjonsnummer
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved fisjon/fusjonen.
Anskaffelsesverdi: Sum anskaffelsesverdi for det spesifiserte antallet inkludert eventuell overkurs.
Det er sum-beløpet og ikke anskaffelsesverdi pr. aksje som skal registreres. Anskaffelsesverdi som
er høyere enn antall aksjer ganger pålydende tolkes av systemet som overkurs.

11.8.2.10 Fusjon/Fisjon skattefri

Fordi de to hendelsene fungerer på samme måte omhandles de her i fellesskap. Disse hendelsene
benyttes når selskapet har hendelsen som en tilgangshendelse.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall utstedt: Antall nye aksjer som skal utstedes ved hendelsen. 
Antall etter: Antall aksjer etter at hendelsen er utført (Beregnes av systemet)
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Herav innbetalt: Normalt tolkes hele aksjekapitaløkningen for denne hendelsen som ikke innbetalt
aksjekapital, dvs. fondsemitert. Dersom en del av kapitalen likevel er innbetalt, registreres andelen
som er innbetalt her. Det er totalbeløpet og ikke beløp pr. aksje som skal registreres.
Ant. egne aksjer overf: Hvis det benyttes egne aksjer som vederlag, skal antall aksjer oppgis her.
Overdr. Selskaps org: Overdragende selskaps organisasjonsnummer
Overt. Selskaps org: Overtakende selskaps organisasjonsnummer
Innløste aksjer pålydende: Pålydende pr. aksje for de aksjene (som eventuelt) er innløst i forbindelse
med hendelsen.
Innløste aksjer antall: Antall aksjer (som eventuelt) er innløst i forbindelse med hendelsen.
Innløste aksjer type: Aksjetype eller ISIN (som eventuelt) er blitt innløst.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall fordelt: Antall aksjer som aksjonæren tildeles ved fisjon/fusjon.
Startverdi RISK: Dersom det i forbindelse med fisjon/fusjon innlemmes aksjer med eksisterende
RISK, angis startverdien her.

11.8.2.11 Sammenslåing/deling av aksjeklasse

Hendelse for registrering av aksjeoverføring mellom to aksjeklasser.
Total Aksjebok oppretter automatisk tilsvarende hendelser i begge aksjeklasser.

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Det totale antall aksjer som utstedes skal overføres.
Aksjek lasse: Aksjeklassen det skal overføres aksjer fra.

På aksjonærsiden registreres:
Antall aksjer: Antall aksjer som aksjonæren skal overføre fra den andre aksjeklassen.
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11.8.3 Avgangshendelser

11.8.3.1 Innløsning ifm. skattefri fisjon/fusjon

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall: Antall aksjer som innløses. 
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Vederlag: Samlet vederlagssum for hendelsen. Hvis man innløser 100 aksjer og får 2.000,- kr. pr.
aksje, registrerer du 200.000,- i dette feltet.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall aksjer i avgang: Antall aksjer som aksjonæren innløser ved fisjon/fusjon.
Vederlag: Samlet vederlag som aksjonæren får for aksjene som innløses. Systemet kommer med
forslagsverdi basert på samlet vederlag for transaksjonen, men dette kan overstyres individuelt for
den enkelte aksjonær.

11.8.3.2 Likvidasjon/Partiell likvidasjon

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall: Antall aksjer som likvideres. 
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Vederlag: Samlet vederlagssum for hendelsen. Hvis selskapet innløser 100 aksjer og får 2.000,- kr.
pr. aksje, registrerer du 200.000,- i dette feltet.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall aksjer i avgang: Antall aksjer som aksjonæren innløser ved likvidasjonen.
Vederlag: Samlet vederlag som aksjonæren får for aksjene som likvideres. Systemet kommer med
forslagsverdi basert på samlet vederlag for transaksjonen, men dette kan overstyres individuelt for
den enkelte aksjonær.

11.8.3.3 Fusjon/Fisjon

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall: Antall aksjer i avgang i forbindelse med fusjon/fisjonen. 
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Vederlag: Samlet vederlagssum for hendelsen. Hvis selskapet innløser 100 aksjer og får 2.000,- kr.
pr. aksje, registrerer du 200.000,- i dette feltet.
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall aksjer i avgang: Antall aksjer som aksjonæren innløser.
Vederlag: Samlet vederlag som aksjonæren får for aksjene som likvideres. Systemet kommer med
forslagsverdi basert på samlet vederlag for transaksjonen, men dette kan overstyres individuelt for
den enkelte aksjonær.

11.8.3.4 Fusjon/Fisjon skattefri

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall: Antall aksjer i avgang i forbindelse med fusjon/fisjon. 
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Overtagende selskap: Organisasjonsnummeret til overtagende selskap.
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Aksjek lasse/ISIN: Aksjeklasse som aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, antall: Antall aksjer aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, pål: Pålydende pr. aksje
Morselskap: (Dersom morselskap er involvert i transaksjonen)
Overt. morselskap: Organisasjonsnummeret til morselskapet
Aksjek lasse/ISIN: Aksjeklasse som aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, antall: Antall aksjer aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, pål: Pålydende pr. aksje
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær som hendelsen
omhandler. Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere
aksjonærer, kan man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Antall aksjer i avgang: Antall aksjer som aksjonæren avgir.

11.8.3.5 Spleis

Benyttes når aksjer slås sammen ved spleis. 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer i avgang: Antall aksjer som slettes ved spleisen. 
Pålydende etter spleis: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen etter hendelsestidspunktet (Beregnes
av systemet).
 

På aksjonærsiden skal de angitte verdiene fordeles på den enkelte aksjonær. Alle aksjonærer som
eksisterer listes opp med aksjebeholdning på hendelsestidspunktet.  Ved spleis skal aksjene
"samles inn" fra aksjonærene i forhold til aksjeseriene som de har. Systemet forsøker å gjøre dette
automatisk, men kan få avrundingsproblemer avhengig av antall aksjer som spleises. For å korrigere
fordelingen, kan du klikke på spesifikasjonsknappen (tre prikker …) bak den enkelte aksjonær.
 

For hver aksjonær angis:
Aksjebeholdning: Viser antall aksjer aksjonæren har fra tidligere på hendelsestidspunktet.
Beregnet fordeling: Antall aksjer som aksjonæren er beregnet redusert ved spleisen.
Reell fordeling: Hvis den beregnede fordelingen ikke passer, kan dette antallet korrigeres ved å
benytte spesifikasjonsknappen som nevnt ovenfor.

11.8.3.6 Sletting av egen aksjer

Hendelsen benyttes når aksjer som selskapet eier i sitt eget selskap skal slettes.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer i avgang: Antall aksjer som slettes. 
Pålydende: Pålydende pr. aksje for aksjeklassen ved hendelsestidspunktet (Beregnes av systemet).
Vederlag: Samlet vederlag (sum, og ikke pr. aksje) ved slettingen.

11.8.3.7 Sammenslåing/deling av aksjeklasse

Hendelse for registrering av aksjeoverføring mellom to aksjeklasser.
Total Aksjebok oppretter automatisk tilsvarende hendelser i begge aksjeklasser.

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Antall aksjer: Det totale antall aksjer som utstedes skal overføres.
Aksjek lasse: Aksjeklassen det skal overføres aksjer til.

På aksjonærsiden registreres:
Antall aksjer: Antall aksjer som aksjonæren skal overføre til den andre aksjeklassen.
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11.8.4 Andre hendelser

11.8.4.1 Tilbakebetaling av AK reduksjon pålydende

Hendelsen benyttes når aksjekapital tilbakebetales til aksjonærer ved at pålydende pr. aksje
reduseres, mens antall aksjer forblir det samme.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Nedsettelse av AK: Totalt beløp som tilbakebetales til aksjonærene
Reduksjon pålydende: Viser hvor stor reduksjonen i pålydende blir pr. aksje ved gjennomføring av
hendelsen (Beregnes av systemet).
Ny pålydende: Viser pålydende verdi pr. aksje etter gjennomføring av hendelsen (Beregnes av
systemet).
 

På aksjonærsiden fordeles de angitte verdiene på den enkelte aksjonær som hendelsen omhandler.
Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan
man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær vises:
Aksjebeholdning: Antall aksjer aksjonæren har ved hendelsestidspunktet
Tilbakeb. Innb AK: Viser hvor stort beløp av den innbetalte aksjekapitalen som aksjonæren mottar. 
Tilbakeb. Fem AK: Viser hvor stort beløp av den fondsemiterte aksjekapitalen som aksjonæren
mottar. Basert på regler for tilbakebetaling, vil den fondsemiterte aksjekapitalen (normalt
skattepliktig) bli benyttet først ved tilbakebetaling, deretter innbetalt aksjekapital.

11.8.4.2 Tilbakebetaling av overkurs

Benyttes ved tilbakebetaling av innbetalt overkurs til aksjonærene. Innbetalt overkurs kan variere fra
aksjonær til aksjonær. Systemet kan derfor ikke komme med forslagsverdier for den enkelte
aksjonær, men må registreres av brukeren selv.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Neds. av innb. overkurs: Totalt beløp som tilbakebetales til aksjonærene
 

På aksjonærsiden fordeles de angitte verdiene på den enkelte aksjonær som hendelsen omhandler.
Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan
man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten.
 

For hver aksjonær angis:
Tilbakebetalt beløp: Beløpet som aksjonæren mottar av tidligere innbetalt overkurs.

11.8.4.3 Fondsemisjon økning pålydende pr. aksje

Benyttes når aksjekapitalen økes ved fondsemisjon ved å øke pålydende pr. aksje, mens antall
aksjer forblir det samme som tidligere.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Forhøyelse av AK: Totalt beløp som aksjekapitalen økes med
Økning pålydende: Viser hvor stor økningen i pålydende blir pr. aksje ved gjennomføring av hendelsen
(Beregnes av systemet).
Ny pålydende: Viser pålydende verdi pr. aksje etter gjennomføring av hendelsen (Beregnes av
systemet).
 

Siden det er pålydende pr aksje som økes, påvirker denne hendelsen alle aksjonærer likt, og det er
derfor ikke behov for noen fordeling på aksjonærnivå.

11.8.4.4 Nyemisjon økning pålydende pr. aksje

Benyttes når aksjekapitalen økes ved nyemisjon ved å øke pålydende pr. aksje, mens antall aksjer
forblir det samme som tidligere.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Forhøyelse av AK: Totalt beløp som aksjekapitalen økes med
Forh. av overkurs: Totalt beløp som innbetales som overkurs i tillegg til forhøyelsen av
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aksjekapitalen.
Økning pålydende: Viser hvor stor økningen i pålydende blir pr. aksje ved gjennomføring av hendelsen
(Beregnes av systemet).
Ny pålydende: Viser pålydende verdi pr. aksje etter gjennomføring av hendelsen (Beregnes av
systemet).
 

På aksjonærsiden fordeles de angitte verdiene på den enkelte aksjonær som hendelsen omhandler.
Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan
man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten. 
 

For hver aksjonær vises:
Aksjebeholdning: Antall aksjer aksjonæren har ved hendelsestidspunktet
Innbetalt AK: Viser hvor stort beløp av den innbetalte aksjekapitalen som aksjonæren har innbetalt
(beregnes automatisk av systemet). 
Innbetalt overkurs: Angir hvor mye hver enkelt aksjonær har innbetalt i overkurs. Dette beløpet kan
variere fra aksjonær til aksjonær og kan ikke beregnes av systemet. Eventuell overkurs som
registreres her, fordeles jevnt over alle aksjer som aksjonæren har i sin besittelse.

11.8.4.5 Fusjon/Fisjon skattefri økning pålydende pr. aksje

Benyttes når aksjekapitalen økes ved fusjon (skattefri) ved å øke pålydende pr. aksje, mens antall
aksjer forblir det samme som tidligere.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Forhøyelse av AK: Totalt beløp som aksjekapitalen økes med
Forh. av overkurs: Totalt beløp som innbetales som overkurs i tillegg til forhøyelsen av
aksjekapitalen.
Økning pålydende: Viser hvor stor økningen i pålydende blir pr. aksje ved gjennomføring av hendelsen
(Beregnes av systemet).
Ny pålydende: Viser pålydende verdi pr. aksje etter gjennomføring av hendelsen (Beregnes av
systemet).
Overdragende selskaps org.nr: Organisasjonsnummer til overdragende selskap
Aksjeklasse/ISIN: Aksjeklasse som aksjonærene mottar som erstatning.

På aksjonærsiden fordeles de angitte verdiene på den enkelte aksjonær som hendelsen omhandler.
Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan
man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten. 
 

For hver aksjonær vises:
Aksjebeholdning: Antall aksjer aksjonæren har ved hendelsestidspunktet
Innbetalt AK: Viser hvor stort beløp av den innbetalte aksjekapitalen som aksjonæren har innbetalt
(beregnes automatisk av systemet). 
Innbetalt overkurs: Angir hvor mye hver enkelt aksjonær har innbetalt i overkurs. Dette beløpet kan
variere fra aksjonær til aksjonær og kan ikke beregnes av systemet. Eventuell overkurs som
registreres her, fordeles jevnt over alle aksjer som aksjonæren har i sin besittelse.

11.8.4.6 Forenklet fusjon etter asl § 13-24

Har to aksjeselskaper samme eier, som eier samtlige aksjer i selskapene, kan disse vedta en
fusjonsplan som går ut på at det ene selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet
skal overføres til det andre selskapet uten vederlag.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Ny pålydende: Viser pålydende verdi pr. aksje etter gjennomføring av hendelsen (Beregnes av
systemet).
Overdragende selskaps org.nr: Organisasjonsnummer til overdragende selskap
Aksjeklasse/ISIN: Aksjeklasse som aksjonærene mottar som erstatning.

På aksjonærsiden fordeles de angitte verdiene på den enkelte aksjonær som hendelsen omhandler.
Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan
man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten. 
 

For hver aksjonær vises:
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Aksjebeholdning: Antall aksjer aksjonæren har ved hendelsestidspunktet

11.8.4.7 Nedsettelse pålydende ifm. utfisjonering

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Nedsettelse av AK: Totalt beløp som aksjekapitalen nedsettes med 
Reduksjon pålydende: Angir hvor mye pålydende pr. aksje blir redusert for aksjeklassen ved
hendelsen (Beregnes av systemet).
Ny pålydende: Ny pålydende pr. aksje for aksjeklassen etter hendelsen (Beregnes av systemet).
Overtagende selskap: Organisasjonsnummeret til overtagende selskap.
Aksjek lasse/ISIN: Aksjeklasse som aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, antall: Antall aksjer aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, pål: Pålydende pr. aksje
Morselskap: (Dersom morselskap er involvert i transaksjonen)
Overt. morselskap: Organisasjonsnummeret til morselskapet
Aksjek lasse/ISIN: Aksjeklasse som aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, antall: Antall aksjer aksjonærene mottar som erstatning
Vederl.aksjer, pål: Pålydende pr. aksje
 

Siden aksjefordelingen er den samme (det er kun pålydende pr. aksje som blir mindre), påvirker
denne hendelsen alle aksjonærer likt. Det er derfor ikke noe behov for noen fordeling på den enkelte
aksjonær for denne hendelsen.

11.8.4.8 Utbytte

Benyttes ved utbetaling av utbytte til aksjonærene. 
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Totalt utbyttebeløp: Totalt beløp som skal betales ut til aksjonærene. Skal det utbetales kr. 100,- pr.
aksje i utbytte og det finnes 1000 aksjer i aksjeklassen, skal beløpet 100.000,- registreres her.
 

På aksjonærsiden fordeles de angitte verdiene på den enkelte aksjonær som hendelsen omhandler.
Alle aksjonærer som eksisterer listes opp. Har du behov for å opprette ytterligere aksjonærer, kan
man trykke på knappen med plusstegn til høyre for aksjonærlisten. 
 

For hver aksjonær vises:
Aksjebeholdning: Antall aksjer aksjonæren har ved hendelsestidspunktet
Utdelt utbytte: Viser hvor stort beløp av utbyttet som aksjonæren skal motta. Systemet kommer med
forslagsverdi som kan overstyres ved eventuell skjevdeling av utbytte. Eventuell skjevdeling
hensyntas ved beregning av inngangsverdi ved en fremtidig realisasjon av aksjene.
Kildeskatt %: Angir hvor stor andel av utbyttet som skal betales i kildeskatt. Feltet gjelder kun for
aksjonærer som bor i utlandet. Angis i prosent og systemet beregner automatisk rett skattebeløp.
Kildeskatt landkode: Viser hvilken landkode kildeskatten er knyttet til. Landkoden vises kun hvis
aksjonæren har en annen landkode enn NOR (Norge). Det er landkoden som er registrert på
aksjonæren når hendelsen registreres som benyttes.

11.8.4.9 Nedsettelse pål. dekning tap/overf. fond

Benyttes ved nedsettelse av innbetalt og fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende til
dekning av tap og/eller overføring til fond.
 

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Nedsettelse av AK: Totalt innbetalt beløp som aksjekapitalen nedsettes med.
Nedsettelse av f.em. AK: Totalt fondsemittert beløp som aksjekapitalen nedsettes med.
Reduksjon pålydende pr. aksje: Viser hvor stor reduksjonen i pålydende blir pr. aksje ved
gjennomføring av hendelsen (Beregnes av systemet).
Ny pålydende: Viser pålydende pr. aksje etter gjennomføringen av hendelsen (Beregnes av
systemet.)
 

Siden hendelsen justerer pålydende pr. aksje, vil alle aksjonærer bli påvirket av hendelsen.
Eierforholdet mellom aksjonærene forblir det samme som før hendelsen.
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11.8.4.10 Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital

Hendelse for å registrere en endring i tilbakebetaling av tidligere innbetalt aksjekapital eller overkurs.
Denne hendelsen fremkommer kun som egen post på aksjonærens oppgave. Aksjekapital og
overkurs korrigeres automatisk på forsiden av selskapsoppgaven.

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Tilbakebetalt AK: Korrigering av innbetalt aksjekapital for selskapet.
Tilbakebetalt overkurs: Korrigering av innbetalt overkurs for selskapet som helhet.

På aksjonærsiden registreres:
Innbetalt overkurs: Viser hvor mye den enkelte aksjonær har betalt i overkurs.
Tilbakebetalt overkurs: Angi aktuelt beløp for overkurs som skal tilbakebetales.

11.8.4.11 Justere pålydende etter likvidasjon

Denne verdien fremkommer ikke direkte som hendelse i aksjonærregisteroppgaven, men brukes for å
justere pålydende etter en likvidasjonshendelse. En slik justering må foretas i forkant av en eventuell
nyemisjon som ny starthendelse.

På selskapssiden registreres:
Tidspunkt: Tidspunktet for hendelsen.
Ny pålydende: Erstatter gammel verdi for pålydende

11.9 Aksjonærhendelser

Aksjonærhendelser kan beskrives som hendelser mellom aksjonærer, og som på den måten ikke
involverer selskapet. Selskapshendelser påvirker både selskap og dets aksjonærer på en eller annen
måte.
 

Alle hendelsestypene for aksjonærhendelser fungerer over samme lest og beskrives derfor samlet. Et
viktig prinsipp knyttet til aksjonærhendelser er at alle parter (for eksempel kjøper og selger) i
hendelsen registreres samtidig i det samme bildet.

11.9.1 En til mange/mange til en

Et element som er med på å bestemme om du skal velge tilgang eller avgangshendelse, er om du
har en ”en-til-mange” eller ”mange-til-en” hendelse.
 

Et par eksempel på slike situasjoner og hva du da skal velge:
 

En aksjonær som selger sine aksjer til tre andre aksjonærer er et eksempel på en ”en-til-mange”
hendelse. Siden det er en som selger og aksjene hans skal fordeles, skal du velge en
avgangshendelse, og fordele aksjene som selges på kjøpere på høyre side.
 

En aksjonær kjøper aksjer av tre andre aksjonærer er et eksempel på en ”mange-til-en” hendelse.
Siden det er en kjøper, velger du tilgangshendelse. Angi hvor mange aksjer som kjøpes og samlet
kjøpesum, og angi hvilke aksjonærer som selger og til hvilken pris.
 

Ved ”En-til-en” hendelser hvor det er en kjøper og en selger, er det likegyldig om du velger tilgangs-
eller avgangshendelse.

11.9.2 Korrigeringsverdier ved realisasjon

Når aksjer realiseres vil Total Aksjebok forsøke å beregne korrekt gevinst/tap basert på registrerte
opplysninger. Både inngangsverdi og RISK-verdier blir justert basert på hendelser som registreres i
aksjeboken. 
 

Dersom det er spesielle forutsetninger som aksjeboken ikke klarer å fange opp automatisk, kan du
knytte korrigeringsverdier til den enkelte aksjeserie som realiseres.
 

Dette gjøres enten ved å klikke på knappen ”Registrer korreksjonsverdier” hvis det er en
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avgangshendelse, eller klikke på spesifikasjonsknappen (tre prikker …) bak selgerne på høyre side
hvis det er en tilgangshendelse som registreres.
 

Beregning av korrekte verdier ved realisasjon er komplekst og vi anbefaler derfor at du kontrollerer de
automatiske verdiene Total Aksjebok har kommet frem til nøye.

11.9.3 Registrere aksjonærhendelse

Når du skal registrere en ny aksjonærhendelse er det viktig av du følger prosedyren beskrevet
nedenfor:
 

1. Angi først hvilken kategori som hendelsen skal gjelde for.
2. Velg deretter type hendelse og aksjeklasse, samt hvilken aksjonær hendelsen berører.
3. Registrer videre tidspunkt, antall og anskaffelsesverdi/vederlag totalt.
4. Fordel til slutt antall aksjer realisert/anskaffet på de aktuelle aksjonærer.
 

Ved tilgang av aksjer kan du klikke på knappen med prikker for aktuell aksjonær, for å registrere
korreksjonsverdier for aksjeserier.
Ved avgang av aksjer kan du klikke på knappen Registrer korrigeringsverdier for å foreta korrigeringer.
Huk av for ønsket korrigering for å få tilgang til feltet.
 

 

Har du behov for å legge til en ny aksjonær, kan du gjøre dette her ved å klikke på knappen med + -
tegnet.
 

Klikk OK for å bekrefte registreringen eller Avbryt for å returnere til hendelseslisten.

11.9.4 Overføring etter overgangsregel E

Tilgangshendelse for registrering av aksjeoverføring mellom to aksjonærer i forbindelse med
overgangsregel E. Denne hendelsen brukes når et holdingselskap skal motta aksjer som en
personlig aksjonær har i et annet selskap, etter overgangsregel E. Aksjonæren på mottakssiden vil
være holdingselskapet, mens den avgivende aksjonæren vil være en personlig aksjonær.

På tilførende aksjonærs side (venstre) registreres:
Antall aksjer: Antall aksjer som skal overføres til selskapsaksjonæren.

På avgivende aksjonærs side (høyre) registreres:
Antall: Antall aksjer som skal overføres fra den personlige aksjonæren.

Avgangshendelse for registrering av aksjeoverføring mellom to aksjonærer i forbindelse med
overgangsregel E. Denne hendelsen brukes når en personlig aksjonær skal overføre aksjer han/hun
har i et selskap, til et annet holdingselskap, etter overgangsregel E. Aksjonæren på avgangssiden vil
være en personlig aksjonær, mens den mottakende aksjonæren vil være et holdingselskap.
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På avgivende aksjonærs side (venstre) registreres:
Antall aksjer: Antall aksjer som skal overføres til selskapsaksjonæren.

På mottakende aksjonærs side (høyre) registreres:
Antall: Antall aksjer som skal overføres fra den personlige aksjonæren.

11.10 Rediger hendelse

Du kan redigere en selskaps- eller aksjonærhendelse på følgende måter:
 

1. Marker ønsket hendelse  i listen og klikk på Rediger på menybåndet.
2. Høyreklikk på markert hendelse i listen og velg Rediger.
3. Dobbeltklikk på markert hendelse i listen.
 

Foreta videre de ønskede endringene i registeringsbildet som kommer frem. Klikk OK for å bekrefte
eller Avbryt for å returnere til hendelseslisten.
 

11.11 Slett hendelse

Du kan slette en selskaps- eller aksjonærhendelse på følgende måter:
 

1. Marker ønsket hendelse  i listen og klikk på Slett på menybåndet.
2. Høyreklikk på markert hendelse i listen og velg Slett hendelse.
 

I dialogen som da komme frem får du spørsmål om du ønsker å slette hendelsen. Svar Ja for å
bekrefte eller Nei for å avbryte operasjonen.
 

11.12 Validering av hendelser

I forbindelse med oppretting/redigering av hendelser og import av grunnlagsdata er det programert inn
en rekke valideringerskriterier for å unngå fremtidige feilsituasjoner. Valideringsmeldingene som
fremkommer er røde og gir en god beskrivelse av hva som er galt.
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11.12.1 Validering Ny hendelse

Når du er ferdig med å registrere inn opplysninger i dialogen og klikker OK, kan du få opp en rød
valideringsmelding øverst til høyre. Eksempelet nedenfor viser en valideringsmelding ved opprettese
av en selskapshendelse.
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12 Rapporter

I rapportbildet finner du en oversikt over alle rapportene som er tilgjengelige i Total Aksjebok. Når du
klikker på en rapport vil det komme opp ulike valgmuligheter for den aktuelle rapport i bildet til høyre.
På bakgrunn av de valg som du foretar i dette bildet har du dermed muligheten til å tilpasse dine
rapporter etter eget behov.
Du kan definere din egen utskriftsrekkefølgen på de forskjellige rapportene ved å klikke på knappen
med 3 prikker bak <Klikk-rekkefølge>.

12.1 Skriv ut rapport

I forbindelse med utskrift av rapport har du tre valgmuligheter. Generer rapport til:
 

Skjerm - rapporten vises i et eget forhåndsvisningsvidu, hvor du har valgmuligheter for zoom,
sidevisning, utskrift og lukk.
Skriver - rapporten skrives ut til aktuell skriver i utskriftsdialogen.
PDF - rapporten skrives til en PDF-fil som kan åpnes via Acrobat.
E-post - rapporten genereres til PDF-fil som vedlegg til E-post
 

Klikk først på ønsket symbol og deretter på knappen Generer rapport.
 

Du kan også definere skriver i dette bildet ved å klikke på knappen med prikkene under Detaljer for
skriver.

12.2 Aksjonærlister

Mulighet for å skrive ut aksjonæroversikter, med forskjellig detaljgrad og aksjonærutvalg.
Utskriftsinnstillingene er som følger:
 

Type: Topp 3, Topp 5 ,Topp 10 eller Topp 20
Sorteringskolonne: F.nr./Org.nr, Navn eller Eierandel
Aksjeklasse: Alle eller spesifikk aksjeklasse
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12.3 Detaljrapport for aksjonær

Detaljrapporten gir et godt oversiktsbilde over aksjonærene. De forskjellige utskriftsinntillingene er
nærmere beskrevet nedenfor.
 

Velg ønsket aksjonær i listen.
Angi pr. dato for opplysningene i rapporten.
Huk evt. av for valgene Ta med transaksjoner/aksjeserier.
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12.4 Aksjebevis

Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette.
Meldingen skal dateres og angis det som er innført om aksjeeieren og dennes aksjeinnehav. Blir det
som er innført endret, skal aksjeeieren ha melding om dette.
 

Aksjebevis er å betrakte som en kvittering på hva som er ført inn i aksjeeierboken. Den har ingen
juridisk betydning utover dette, i motsetning til de gamle aksjebrevene etter aksjeloven av 1976.
 

Under utskriftsinnstillinger kan du velge mellom Aksjonærer og Hendelser.
 

Aksjonærer: Marker den/de ønskede aksjonær(er) eller kryss av for "Ta med alle aksjonærer"
eller " Kun aktive aksjonærer".
Hendelser:  Velg først hendelsestype. Marker deretter de(n) ønskede hendelse(r) eller kryss av for
"Ta med alle hendelser".

12.5 Sluttseddel

I forbindelse med hendelsene kjøp og salg er det mulig å generere sluttsedler for alle involverte
aksjonærer.

Ulike utskriftsinnstillinger:

Ta med alle hendelser
Signatur
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12.6 Utbytterapport

Inneholder dokumentasjon på en utbyttehendelse, med korrekt fordelte beløp på den enkelte
aksjonær. I Total Aksjebok har du mulighet til å registrere aksjonærenes bankkontonummer, og
dermed vil denne rapporten passe meget godt som dokumentasjon i regnskapet i forbindelse med
utbetaling av utbytte.
 

Marker ønsket utbyttehendelse under Utskriftsinnstillinger.



58 Total Aksjebok

© 2014  Mokastet Data AS

12.7 Transaksjonslister

Utskrift av de ulie hendelser som er skjedd i selskapet. Under Utskriftsinnstillingene har du følgende
valg:
 

Type: Selskapshendelse eller Aksjonærhendelse.
Aksjeklasse: Alle aksjeklasser eller spesifikk aksjeklasse.
Fra/Til: Spesifisering av tidsrom.

 

12.8 Aksjebok

Aksjebok-rapporten inneholder en oversikt over aksjonærene sotert alfabetisk på navn. Andre
opplysninger som fremkommer på rapporten vises på bildet nedenfor. 
 

Under Utskriftsinnstillingene har du følgende valg:
Aksjeklasse: En bestemt aksjeklasse eller alle aksjeklasser
Ta med alle aksjeposter eller Ta kun med aktive aksjeposter
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12.9 Pantrapport

Pantrapporten inneholder en oversikt over alle aksjeserier, aksjonærer og panthavere som er knyttet
opp mot panteforhold i selskapet.
 

Under Utskriftsinnstillingene har du følgende valg:
Aksjonærer: Utskrift for en eller flere aksjonærer
Panthavere: Utskrift for en eller flere panthavere
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12.10 Skjermingsgrunnlag og -fradrag

Denne rapporten gir en meget god oversikt over skjermingsgrunnlagene og de årlige -fradragene for
den enkelte aksjonær.

Skjermingsgrunnlaget beregnes pr aksje og er som hovedregel lik aksjens kostpris + RISK, samt
utgifter som har direkte sammenheng med ervervet, for eksempel meglerutgifter. 

I tre tilfeller vil skjermingsgrunnlaget kunne avvike fra ovenstående hovedregel:
Overgangsregel for aksjer anskaffet før 1.1.2006.
Bruk av alternative inngangsverdier fastsatt pr 1. januar 1992 for aksjer eiet pr 1. januar 1989.
Verdsettelse av aksjer i tilfellene arv og gaveoverføring.

Skjermingsrenten for nytt skjermingsgrunnlag blir først kjent i januar.

Under utskriftsinnstillinger kan du velge å:
Markere en/flere aksjonærer i listen eller "Ta med alle aksjonærer"

12.11 Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) skal leveres av alle norske aksje-/allmennaksjeselskaper.
 

Opplysningene i denne oppgaven danner grunnlag for Årsoppgave for aksjonærene.
 

På bakgrunn av opplysninger og hendelser som ligger i Total Aksjebok blir aksjonærregisteroppgaven
helt automatisk utfylt.
 

Aksjonærregisteroppgaven i Total Aksjebok kan rapporteres inn elektronisk via Altinn-portalen. Les
mer om hvordan du sender inn oppgaven under Elektronisk innsendelse .

Rettledningen til RF-1086 finner ved å gå på Hjelp | Rettledning RF-1086.
 

64
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12.12 Realisasjonsoversikt

Denne rapporten viser en en oversikt over alle realisasjoner som har blitt foretatt for aksjonærene
gjennom året.

Dersom man krysser av for "Spesifiser korrigeringer" vil evt. korrigeringer bli spesifisert under de
aktuelle postene i rapporten.
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12.13 Oppgave til aksjonær

"Oppgave til aksjonær" angir nødvendig informasjon for utfylling av verdier i aksjonærens
selvangivelse. I oppgaven vil det fremkomme aksjebeholdning, ligningsverdier, eventuelt utbytte og
RISK-verdier.
 

I de tilfellene hvor det finnes gjelds- eller fordringsposter mellom selskap og aksjonær, vil dette også
fremkomme av oppgaven.
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12.14 Aksjeklasseliste

Rapporten aksjeklasseliste gir en oversikt over alle aksjeklassene som et selskap har med tilhørende
opplysninger.
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13 Elektronisk innsendelse

Muligheten for elektronisk innsendelse av Aksjonærregisteroppgaven (RF1086) er også til stede i
Total Aksjebok. Selve innsendelsesprosedyren er den samme som innen fra Total Årsoppgjør. Les
evt. nærmere om prosedyren i brukerveiledningen til Total Årsoppgjør.

13.1 Altinn

Planlagt åpning av Altinn for innsendelse av Aksjonærregisteroppgaven 2014 er 8. desember 2014.
Fra denne datoen vil det også være mulig å importere preutfylt aksjonærinformasjon fra Altinn.

13.2 Registrere fagsystem

Før du kan starte innsendelse av aksjonærregisteroppgaven må du gjøre noen forberedende grep.
 

Av sikkerhetshensyn må du først definere hvilke(t) fagsystem (f.eks. Total) som skal ha tillatelse til å
sende inn data for dine klienter/selskap.
 

Registreringsprosessen gjøres på Altinn-portalen. Under registreringsprosessen blir fagsystem-
programmet tildelt en fagsystemID i tillegg til et passord som du selv bestemmer.
 

Ved innsendelse av aksjonærregisteroppgaven fra Total Aksjebok må angi den fagsystemID som du
har fått tildelt ved registrering av fagsystem, samt det passordet du benyttet i den forbindelse.
 

Du kan definere fagsystem for et enkelt foretak/klient eller for alle på en gang. Du kan lese mer om
hvordan du registrerer fagsystem på http://www.altinn.no

13.3 Starte eksport til Altinn

Du starter eksportrutinen ved å velge Elektronisk  innsendelse fra filmenyen eller hurtigmenyen. Total
Aksjebok starter da opp veiviseren som veileder deg gjennom de nødvendige trinnene for å fullføre
eksporten av aksjonærregisteroppgaven.

Her velger du hvilket hovedskjema og aksjeklasse som du ønsker å sende inn. For selskaper med
flere aksjeklasser, må du sende inn aksjonærregisteroppgaver for hver enkelt aksjeklasse i separate
forsendelser.
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13.4 Velg skjemaer i forsendelsen

I dette bilder velger du hvilke skjemaer som skal være med i forsendelsen. Ønsker du at alle
aksjonærene skal medfølge forsendelsen, klikker du på knappen Marker alle.
 

 

13.5 Angi fagsystemID

Du må nå angi fagsystemID og passord som du tidligere har blitt tildelt på Altinn-portalen. Første
gang får du beskjed om å angi standard fagsystemID og passord. 
 

Ved senere innsendelser vil Total benytte verdiene fra første innsendelse, slik at du slipper å huske
verdiene fra gang til gang.

Du kan velge mellom om å bruke "Standard" eller "Egendefinert". Har du behov for å endre standard
fagsystemID og passord, kan du klikke på knappen "Endre standard".
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13.6 Komplett/ikke komplett forsendelse

Vi anbefaler at du som hovedregel sender inn komplette forsendelser. Når en forsendelse sendes
som komplett blir de innsendte dataene validert og kontrollert ved innsendelse. Dette vil medføre at
eventuelle feil/mangler i forsendelsen blir avdekket på et tidlig stadium.

Setter man kryss for signering, velger veiviseren et ”signeringsspor” og viser deg andre nødvendige
registreringsdialoger. Fjerner man krysset for signering, vil forsendelse fungere som tidligere år, og
den endelige signeringen må da foretas på portalen etter innsendelse.
 

Sendes en forsendelse inn som ikke komplett, blir det kun utført en "lett" kontroll av dataene.
Eventuelle feil i forsendelsen vil da først bli avdekket i det videre arbeidet på Altinn-portalen. Vi
anbefaler derfor at man kun i spesielle tilfeller sender inn forsendelser som ikke er komplette.
 

Ved innsendelse av ikke komplette forsendelser, kan man også åpne for at innsendte data kan
endres i Altinn-portalen før signering og videre levering til etaten. Ved komplett innsendelse vil det
ikke være mulig å endre innsendte data på Altinn-portalen. Eventuelle endringer må da gjøres i Total
Aksjebok for så å sende inn en ny forsendelse med de korrigerte dataene.
 

13.7 Signere med PIN-koder

Signeringen foretas med PIN-koder, på tilsvarende måte som ved innlogging på altinn-portalen. 

I denne dialogen må du oppgi fødselsnummeret til den personen som skal signere forsendelsen. I
tillegg må altinn-passordet oppgis. Altinn-passord er det passordet man benytter når man logger seg
på altinn-portalen og ikke fagsystempassordet.

PIN-koder for signering kan enten hentes fra SMS sendt til mobiltelefon eller kodeark mottatt fra
Altinn. Kontroller at prikken står på ønsket sted.

Når fødselsnummer og passord er skrevet inn, klikker du på ”Be om PIN-kode”.
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I den nedre delen av skjermbildet vil Total vise hvilket telefonnummer PIN-koden er sendt til. Benyttes
kodeark vil systemet fortelle deg hvilken PIN-kode fra kodearket som skal benyttes.

Registrer inn PIN-koden (fra mobiltelefon eller kodeark) og klikk på knappen ”Neste”.

Deretter presenteres du for en ”signeringstekst”. Signeringsteksten er bestemt av mottakeren av
forsendelsen, for eksempel Aksjonærregisteret eller Skattedirektoratet.

13.8 Bekreft signering

Dersom du har ønske om å se forsendelsen du er i ferd med å sende inn, kan du gjøre dette ved å
klikke på knappen ”Forhåndsvis innsendelse”. Det er valgfritt om du vil gjøre dette før du fortsetter
innsendelsen.

Ønsker du IKKE å signere forsendelsen, må du avbryte og sende inn på nytt med et annet
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innsendelsesalternativ.

Påse at det er huket av for ”Bekreft signering” og klikk ”Neste”.

13.9 Forhåndsvisning av skjemaer

Dersom du velger å forhåndsvise, får du frem et skjermbilde som vist nedenfor. Når du er ferdig med
forhåndsvisningen, må du klikke på knappen ”Lukk” på verktøylinjen for å komme videre.

13.10 Overføring av data

Total Aksjebok starter så oversendelsen av ligningsskjemaene til Altinn-portalen. Overføringen gjøres
via Internett. Dersom du ikke har automatisk tilkobling til Internett, vil Total spørre deg om du vil koble
til Internett. Mens overføringen pågår, vises en aktivitetsindikator på skjermen.

Når forsendelsen er sendt til Altinn og Total har fått en initiell kvittering tilbake, vises en dialog for å
fortelle deg om at overleveringen har gått bra. Klikk OK for å gå videre til statusoversikten.
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13.11 Statusoversikt for forsendelse

Når forsendelsen er sendt til Altinn vil programmet ta deg til statusdialogen. Den viser en liste over de
skjemaene som forsendelsen består av, samt kolonner som indikerer hvor i prosessen et skjema
befinner seg. Kolonnen "Overført" betyr at skjemaene er mottatt av Altinn, men at de ennå ikke er
ferdig behandlet på portalen.
 

Ved innsendelse havner skjemaene først i Altinn's mottak. Deretter behandles/kontrolleres
skjemaene, før de havner på "Portal".
 

13.11.1 Meldingsfelt

I løpet av innsendelsesprosessen vil det kunne fremkomme ulike meldinger til høyre for skjemaene i
statusoversikten.
 

Er ikke ferdig behandlet av Altinn ennå
Melding fremkommer når dataene har blitt overført til Altinn, men hvor de ennå ikke har blitt behandlet
på portalen.
 

Klar til signering av klient på Altinn-portalen
Melding fremkommer når dataene har blitt overført og behandlet på Altinn-portalen.
 

Inneholder feil, klikk her og se i meldingsfeltet
Melding fremkommer når det er noe galt med skjemaer eller ved selve innsendelsen. Skjemaer som
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inneholder feil vil bli markert med rødt. For å se hva som er galt med et skjema må du klikke på
meldingen til høyre for det aktuelle skjemaet. Selve feilmeldingen vises i melsingsfeltet nederst til
venstre i dialogen.
 

Signert og sendt til Arkiv/Etat
Meldingen fremkommer når den aktuelle saken har blitt signert på Altinn-portalen og videre overført til
Arkiv.

13.11.2 Vis detaljer om skjema

Når du marker markerer et skjema og klikker på knappen for Vis detaljer om et skjema, kommer det
frem en dialog med detaljinformasjon om det aktuelle skjemaet. Meldingsfeltet i denne dialogen er
det samme som ute i statusdialogen. I tillegg fremkommer også referanser knyttet til skjemaet.
 

Total: Beskriver RF-skjema nummer
Overføring: Unik identifikator for skjema ved overføring
Portal: Tildelt referanse på Altinn-portalen
Arkiv: Tildelt referanse ved signering av skjema
 

13.11.3 Altinn status

Nederst til høyre i statusoversikten finner du statusinformasjon vedrørende Altinn-portalen.
 

Antall skjemaer i kø: Angir hvor stor belastningen er på Altinn-portalen. Verdien som fremkommer
angir ikke hvilket nr. man har i køen. 
 

Prosesseringstid: Anslår tiden til enten liten, mellomstor, stor eller om det er noe feil ved Altinn-
portalen. 
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13.12 Forsendelseskvittering

Har du satt kryss for signering og forsendelsen aksepteres av Altinn, får du følgende melding.

Som dialogen viser er forsendelsen akseptert av Altinn og signert/levert. Ingen ytterligere trinn er
nødvendig. Vi anbefaler at du skriver ut en kvittering fra Total som viser informasjon om
innsendelsen. 

Kvitteringen viser når forsendelsen ble sendt inn og innholdet i forsendelsen. I tillegg til denne
informasjonen, vises også en arkivreferanse fra Altinn. Dette er arkivreferansen du vil finne igjen under
innsendte skjema for klienten.

13.13 Mer informasjon om Altinn

Dersom du ønsker mer informasjon om Altinn oppfordrer vi deg til å besøke internett-sidene http://
www.altinn.no. Der finnes det informasjon om arbeidsgang og annen informasjon.

13.14 Brukerstøtte Altinn

Dersom du har behov for støtte i forbindelse med igangkjøring eller bruk av Altinn-portalen er det blitt
opprettet en egen brukerstøtte-tjeneste for dette. Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål på 
http://www.altinn.no, kan du benytte enten e-post support@altinn.no  eller telefon 75 00 60 00.

http://www.altinn.no
http://www.altinn.no
http://www.altinn.no
mailto:support@altinn.no
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