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Høring – Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning 
om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 3. januar 
2018 nr. 7 om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 på 
alminnelig høring. 
 
Om forslaget 
Granavolden-plattformen pkt. 6.44 fastslår at regjeringen vil heve grensen for revisjonsplikt 
for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører. Dette gjøres som ledd i arbeidet med 
bedre og forutsigbare rammebetingelser for norske foretak, særlig for de små og 
mellomstore bedriftene. 
 
Aksjeloven § 7-6 åpner for at aksjeselskaper kan fravelge revisjon av årsregnskapet dersom 
de faller under bestemte terskelverdier for driftsinntekter, balansesum og årsverk. Disse 
terskelverdiene er i dag fastsatt i forskrift 3. juni 2018 nr. 7 om terskelverdier for beslutning 
om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6. Terskelverdien for antall årsverk står fortsatt i 
aksjeloven § 7-6. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet å heve terskelverdiene i 
forskriften. 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. Terskelverdien for aksjeinnskudd gjelder for 
selskaper som ikke har fastsatt sitt første årsregnskap. 
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Side 2 
 

 
Revisjonsplikten bygger på flere hensyn som skal ivareta en rekke ulike interessenter i 
foretakenes regnskapsrapportering. Enhver heving av terskelverdiene for å kunne fravelge 
revisjon av årsregnskapet må veies opp mot behovet for kontroll for å motarbeide økonomisk 
kriminalitet. Skatteetatens kontrollressurser er begrensede, og revisors kontrolloppgaver er 
en viktig del av den samlede kontrollen. Revisors sentrale oppgaver og ansvar med tanke på 
revisjonspliktiges skatterapportering gjør at dette hensynet til slik kontroll står særlig sterkt i 
Norge. 
 
Departementet legger avgjørende vekt på at det å heve terskelverdiene for driftsinntekter og 
balansesum til henholdsvis syv mill. kroner og 25 mill. kroner ikke vil medføre vesentlige 
endringer i antallet foretak som kan fravelge revisjon. En slik justering er derfor ønskelig ut 
fra hensynet til å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringsdrivende, 
samtidig som kontrollbehovet fortsatt vil være tilstrekkelig ivaretatt. Forskriftsendringen vil 
også innebære en justering av terskelverdiene i tråd med inflasjonen. 
 
Tall fra Brønnøysundregistrene viser at om lag 6 000 flere aksjeselskaper vil kunne fravelge 
revisjon med forslaget enn med gjeldende terskelverdier. Dette vil kunne gi en årlig 
besparelse på om lag 108 millioner kroner for disse selskapene, jf. høringsnotatet kapittel 6.  
 
Høringsfrist 
Høringsfristen er satt til 27. november 2021. Vi ber om at høringsinnspill sendes inn 
elektronisk her: https://www.regjeringen.no/id2867717.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marie Wiersholm (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

Vilde N. O. K. Leikanger 
rådgiver 
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Adresseliste 
Departementene 
 
Brønnøysundregistrene 
Datatilsynet 
Domstolene i Norge 
Finanstilsynet 
Forbrukertilsynet 
Forbrukerrådet 
Konkurransetilsynet 
Norges Bank 
Regelrådet 
Riksrevisjonen 
Skatteetaten 
Statistisk Sentralbyrå 
Tolletaten 
Økokrim 
 
Norges Handelshøyskole 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
Stiftelsen Handelshøyskolen BI 
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Tromsø 
 
AksjeNorge 
Aksjonærforeningen i Norge 
Den Norske Advokatforening 
Den norske Revisorforening 
Eiendom Norge 
Finansforbundet 
Finans Norge 
Hovedorganisasjonen Virke 
KS-kommunesektorens organisasjon 
Landsorganisasjonen i Norge 
Norges Bondelag 
Norges Fiskarlag 
Norsk Industri 
Norsk Kapitalforvalterforening 
Norsk Venturekapitalforening 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Oslo Børs ASA 



 

 

Side 4 
 

Regnskap Norge 
Spekter  
Verdipapirfondenes Forening 
Verdipapirforetakenes Forbund 
Verdipapirsentralen ASA 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
 
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS 
Advokatfirma DLA Piper Norway DA 
Advokatfirmaet BAHR AS 
Advokatfirmaet CLP DA 
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 
Advokatfirmaet Grette AS 
Advokatfirmaet Haavind AS 
Advokatfirmaet Hjort DA 
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 
Advokatfirmaet Schjødt AS 
Advokatfirmaet Selmer AS 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 
Advokatfirmaet Thommessen AS 
Advokatfirmaet Østgård DA 
Advokatfirmaet Wiersholm AS 
AGP Advokater AS 
Arntzen de Besche Advokatfirma AS 
Brækhus Advokatfirma DA 
Deloitte Advokatfirma AS 
Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA 
Kluge Advokatfirma AS 
KPMG Law Advokatfirma AS 
Kvale Advokatfirma DA 
SANDS Advokatfirma DA 
Wikborg Rein Advokatfirma AS 
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