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Høring — EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform

Det vises til Justisdepartementets høring ved brev 7. mai 2012. Departementet ønsker å få belyst
konsekvensene av å gjennomføre forslaget i norsk rett, slik det lyder i dag.

Forslaget til forordning legger opp til at en «FE-stiftelse» skal kunne opprettes i et hvilket som
helst EU/E0S-land og anerkjennes som juridisk person på linje med nasjonale stiftelsesformer i
alle de andre landene. FE-stiftelser reguleres av grunnreglene i forordningen og for øvrig av
stiftelsesretten i registreringslandet. Styret i FE-stiftelsen kan beslutte å flytte registreringsland
innen EU/EØS uten å avvikle eller flytte hovedkontor eller stedet for sin hovedvirksomhet. En FE-
stiftelse må være en allmennyttig stiftelse som driver eller skal drive virksomhet i minst to
EU/EØS-land og ha eiendeler tilsvarende minst 25 000 euro.

Vi har vurdert konsekvensene særskilt når det gjelder revisjon og revisors oppgaver i stiftelser.

Etter forordningen skal årsregnskapet til alle FE-stiftelser revideres og være underlagt tilsyn
uansett størrelse, men FE-stiftelser må som nevnt ha eiendeler tilsvarende minst 25 000 euro.
Stiftelsestilsynet har til sammenligning foreslått at stiftelser med bokført egenkapital på inntil
300 000 kan søke seg unntatt fra tilsyn, regnskaps- og revisjonsplikt. Revisorforeningen mener at
stiftelser bør være underlagt tilsyn. Regnskaps- og revisjonsplikt understøtter et effektivt tilsyn.
Da er det etter vårt syn bedre å vurdere en generell størrelsesbegrensning for stiftelser slik det er
foreslått for FE-stiftelser i forordningen.

FE-stiftelser registrert i Norge vil måtte følge bestemmelsene i stiftelsesloven om at revisor skal
uttale seg i revisjonsberetningen om stiftelsen er forvaltet og om utdelinger er foretatt i samsvar
med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Disse bestemmelsene vil imidlertid ikke gjelde
for FE-stiftelser som er registret i et annet EU/E0S-land, selv om hovedkontoret og/eller
hoveddelen av virksomheten er i Norge. Det samme vil gjelde for de øvrige reglene i
stiftelsesloven som setter krav ut over minstekravene i forordningen. For disse gjelder
registreringslandets regler, og tilsyn føres av ansvarlig myndighet i registreringslandet. En FE-
stiftelse kan når som helst flytte registreringsland. I og med at både stiftelseslovgivning og tilsyn
varierer mye EU/E0S-landene imellom, kan det være grunn til å ta opp med EU-kommisjonen om
det bør settes vilkår eller forutsetninger i forordningen for å flytte registreringsland for å motvirke
uønsket «regelhopping».
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