
Ot.prp. nr. 95

(2004–2005) 

Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 
om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 

Tilråding fra Finansdepartementet av 13. mai 2005,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Proposisjonens innhold 

Departementet fremmer i proposisjonen her for-
slag til en endring i regnskapsloven. Endringen vil 
innebære at det tas inn en forskriftshjemmel som 
gir departementet adgang til å fastsette utsatt frist 
for når forsinkelsesgebyr påløper ved innlevering 
av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 
sammenlignet med fristene som fremgår av regn
skapsloven. Formålet med forslaget er å motivere 
økt bruk av elektroniske innrapporteringskanaler 
ved innlevering av regnskapsdokumenter til Regn
skapsregisteret. Departementet ønsker å benytte 
forskriftsadgangen til å fastsette en ordning med en 
måneds utsatt frist for når forsinkelsesgebyr pålø
per ved elektronisk innsending av regnskapsdoku
menter gjennom Altinn-portalen. 

2	 Gjeldende rett 

Etter regnskapsloven § 8–2 skal regnskapspliktige 
sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjons
beretning senest innen 1 måned etter at regnskapet 
er fastsatt. 

Etter regnskapsloven § 8–3 skal det, dersom 
regnskap mv. ikke er sendt inn før 1. august i året 
etter regnskapsåret (1. februar for noen typer avvi
kende regnskapsår), ilegges et forsinkelsesgebyr. 

Nærmere regler om forsinkelsesgebyr er fastsatt i 
forskrift av Finansdepartementet. 

3	 Behov for tilretteleggelse for 
elektronisk innrapportering 

Altinn-portalen – som er et verktøy for forenkling 
av rapporteringsplikter til det offentlige – kan i flere 
sammenhenger vise til utstrakt bruk hos de rappor
teringspliktige. Regnskapspliktige har hatt mulig
het til å oppfylle innsendingsplikten til Regnskaps
registeret elektronisk via Altinn siden 2004. Hittil 
har imidlertid bruken av Altinn ved innlevering av 
regnskapsdokumenter vært begrenset. I 2004 ble 
det innsendt om lag 155 000 regnskaper til Regn
skapsregisteret. Ifølge opplysninger fra Brønnøy
sundregistrene skjer om lag kun 5 pst. av alle inn
leveringer til Regnskapsregisteret elektronisk. 
Brønnøysundregistrene har i brev 7. januar 2005 til 
Finansdepartementet tatt til orde for at det bør opp
muntres til at flere regnskapspliktige benytter elek
troniske rapporteringskanaler ved innlevering av 
regnskapsdokumenter til Regnskapsregisteret. Et 
aktuelt tiltak er at innleveringsfristen utsettes med 
inntil en måned for regnskapspliktige som leverer 
regnskapsdokumenter via Altinn. 

Papirbaserte regnskaper fordrer en ressurskre
vende oppfølging i form av manuell registrering i 
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regnskapsdatabasen. Brønnøysundregistrene leg
ger til grunn at elektronisk innlevering av regn
skapsdokumentene vil gi en vesentlig mer effektiv 
registrering i Regnskapsregisteret. En årsak til li
ten bruk av Altinn ved innsending av regnskapsdo
kumenter kan være en opplevd eller reell tilleggs
belastning i tilfelle antageligvis særlig første gang 
portalen skal nyttes til innsending. Ved senere inn
sendinger må det imidlertid antas at bruk av Altinn 
også vil være fordelaktig for de innsendingspliktige 
ved at rapporteringen er enkel og rask. 

4	 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet legger til grunn at fordelene med 
elektronisk innsending av regnskapsdokumentene 
til Regnskapsregisteret bør utnyttes. Departemen
tet deler Brønnøysundregistrenes vurdering av at 
utstrakt bruk av Altinn vil medføre ressursbesparel
ser gjennom enklere saksbehandling, og av at dette 
vil komme Regnskapsregisterets brukere til gode. 
Regnskapspliktige bør derfor oppmuntres til å be
nytte Altinn ved levering av regnskapsdokumente
ne til Regnskapsregisteret. 

Departementet mener at de innsendingspliktige 
bør motiveres til å komme over terskelen ved første 
gangs bruk av Altinn til regnskapsinnlevering ved å 
få en måneds utsatt frist for når forsinkelsesgebyr 
påløper. Departementet legger opp til i første om-
gang å utsette fristen ved elektronisk innlevering 
av 2004-regnskapene fra 1. august til 1. september 
2005. Departementet vil evaluere effekten av tilta
ket senest etter en treårsperiode. Departementet vi
ser til at en tilsvarende ordning med differensiert 
leveringsfrist for selvangivelsen for næringsdriven
de i medhold av ligningsloven, ser ut til å ha bidratt 
til å øke bruken av Altinn vesentlig. Differensiering 
av fristen for når forsinkelsesgebyr påløper vil kre
ve endring av regnskapsloven § 8–3. Departemen

tet foreslår på denne bakgrunn en forskriftshjem
mel som gir departementet myndighet til å fastsette 
utsatt frist. Imidlertid bør fristen ikke kunne utset
tes med mer enn en måned i forhold til fristene som 
er angitt i loven. Etter departementets oppfatning 
er det uheldig om årsregnskap mv. kan leveres for 
lenge etter regnskapsårets slutt. 

Det foreslås en bestemmelse som gir departe
mentet myndighet til å bestemme at fristen for når 
forsinkelsesgebyr starter å løpe, kan utsettes med 
inntil en måned. Det vises til forslaget om endring 
av regnskapsloven § 8–3 første ledd fjerde punk-
tum. 

I tillegg foreslår departementet en endring i 
ordlyden i regnskapsloven § 8–3 første ledd annet 
punktum. Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget 
26. april 2005, og er ennå ikke trådt i kraft. I be-
stemmelsen heter det at hvis regnskapsåret avslut
tes mellom 1. januar og 30. juni «er innsendingsfris
ten etter første punktum 1. februar». Bestemmel
sen kan utformes mer hensiktsmessig, da innsen
dingsfristen er regulert i § 8–2 mens § 8–3 omhand
ler tidspunktet for når forsinkelsesgebyr påløper. 
Departementet foreslår at formuleringen erstattes 
med «er fristen etter første punktum 1. februar». 

Departementet legger opp til å sette loven i 
kraft raskt. 

5	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Departementet legger til grunn at forskrifter gitt i 
medhold av forslaget til lovbestemmelse vil kunne 
føre til mindre ressurskrevende saksbehandling 
hos Regnskapsregisteret. Regelverket vil også leg
ge til rette for at regnskapspliktige oppnår gevin
ster ved å ta i bruk rapporteringskanaler som inne
bærer enkel og rask innrapportering. Forslaget in
nebærer ikke nye plikter for de innsendingsplikti
ge. 

Finansdepartementet 

t i l r å r: 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov 
om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). 
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Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. 
(regnskapsloven) i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om 
årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 

I 
I lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. 
(regnskapsloven) gjøres følgende endring: 

§ 8–3 første ledd skal lyde: 
Dersom årsregnskap, årsberetning og revi

sjonsberetning som skal sendes til Regnskapsregis
teret ikke er avsendt før 1. august i året etter regn
skapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsin
kelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt, 
men ikke for mer enn 26 uker. Er regnskapsåret av
sluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, er fristen 

etter første punktum 1. februar. Forsinkelsesgebyr 
ved innsendingsplikt etter § 8–2 annet ledd påløper 
ikke før tidligst en måned etter at det utenlandske 
foretaket skal offentliggjøre årsregnskapet i hen-
hold til reglene for dette i hjemstaten. Departemen
tet kan i forskrift utsette fristene etter første og annet 
punktum med inntil en måned, og gi andre regler 
om forsinkelsesgebyr. 

II 
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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