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Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon 

etter aksjeloven § 7-6 

Vi viser til departementets høringsbrev av 27. august 2021 med forslag om å heve 

terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum for beslutning om å unnlate revisjon etter 

aksjeloven § 7-6. Saken er behandlet av vårt fagutvalg.  

Forslaget innebærer at:  

• Terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner 

• Terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 millioner kroner. Det samme gjelder 

terskelverdien for aksjeinnskudd for selskaper som ikke har fastsatt sitt første 

årsregnskap.  

Regnskap Norge støtter de foreslåtte økningene av terskelverdiene. Forslaget følger opp den 

hensikt som lå til grunn da reguleringen av terskelverdiene ble flyttet fra lov til forskrift, nemlig 

å holde dem i takt med inflasjonsutviklingen (jf. Prop. 112 L (2016-2017) kapittel 7.2.5). I tillegg 

er det foreslått å runde opp til nærmeste million. Dette er etter vårt syn både hensiktsmessig og 

forsvarlig.  

Der det likevel kunne vært vurdert en ytterligere heving er for balansesum. Vi ser en del tilfeller 

der ellers små selskaper med liten risiko og aktivitet blir revisjonspliktig på grunn av dette 

kriteriet alene, og som gir en uforholdsmessig byrde i forhold til revisjonsbehovet.  

Frivillig revisjon for de minste aksjeselskapene gir betydelige økonomiske og administrative 

lettelser, samtidig med at det ikke er dokumentert særlige negative virkninger. Blant selskapene 

som har fravalgt revisjon er det 66 % som får regnskapet sitt ført av ekstern autorisert 
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regnskapsfører. For selskaper med mellom seks og syv millioner i driftsinntekter er andelen 

med regnskapsfører 76 %.1 Autorisasjonsordningen for regnskapsførere er unik for Norge, og er 

med på å holde kvaliteten oppe uavhengig av revisjon.  

 

Med vennlig hilsen, 

Regnskap Norge 

Rune Aale-Hansen 

Adm.dir. 

 Hanne Opsahl 

 Leder Næringspolitikk 

 
1 Kilde: Dun & Bradstreet (Bisnode).  


