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Høring — forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av

årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret

Vi viser til departementets brev av 18. januar 2012 der vi inviteres til å gi kommentarer til forslag om
å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret. Saken er
behandlet av NARFs fagutvalg.

Forslag om elektronisk innsendingsplikt

NARF stiller seg i utgangspunktet positive til at reglene endres i retning av plikt til elektronisk
innlevering, det er en naturlig utvikling i dagens teknologiske verden. Ikke desto mindre er det i følge
høringsnotatet fortsatt så mange som % som leverer på papir. Etter vårt syn er det en viktig del av
beslutningsgrunnlaget å få fremskaffet nærmere informasjon om gruppen; hvem de er og om det er
spesielle årsaksfaktorer bak valget av innsendingsform o.l. Så vidt vi kan se foreligger ikke det. Vi vil
derfor anmode om at det gjøres en undersøkelse for å bringe klarhet i hvorfor papirandelen fortsatt
er såpass høy. Før noe innføres som plikt må man i hvert fall være helt sikker på at det ikke foreligger
faktiske beskrankninger for muligheten til å sende inn elektronisk. For eksempel var det først i fjor at
Altinn ble tilrettelagt for elektronisk innsending av årsregnskap for ideelle organisasjoner med
aktivitetsbasert oppstillingsplan. For nåsituasjonen reiser vi bl.a. spørsmål ved om indre selskaper
kan være et mulig problemområde med hensyn til elektronisk innsending. For å ta et annet eksempel
er det — slik vi ser det — nødvendigvis heller ikke en praktisk ordning for konsernregnskaper ut fra
hvordan systemene virker i dag.

Oppsummert er vi med andre ord i utgangspunktet enige i at tiden er moden for å kunne innføre
elektronisk innsending som hovedregel. Hovedregelen bør imidlertid følges av en adgang til å kunne
søke om fritak fra å levere elektronisk, kombinert med eventuelle konkrete unntak basert på
informasjon om årsakssammenhenger og/eller faktiske hindringer. Som nevnt er det fortsatt en
relativt stor andel som innleverer dokumentene på papir, og det kan ikke utelukkes at det ligger
konkrete og høyst legitime årsaker til grunn. Disse og andre forhold må det etter vårt syn bringes
klarhet i før det utformes og skjer en regelendring.

En kritisk faktor i forbindelse med elektronisk innsendingsplikt er for øvrig stabiliteten på
innleveringsplattformen. Det siste året har vi dessverre erfart en rekke problemer med
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driftssikkerheten i Altinn, senest med store konsekvenser for innsendingen av terminoppgave for

skattetrekk/arbeidsgiveravgift (6. termin). Dette er ikke akseptabelt, og tilspisser seg ytterligere ved
elektroniske kommunikasjonspålegg. I lys av forslagets avhengighet av at Altinn fungerer optimalt, vil
vi uansett henstille om at reglene legger til rette for å kunne gi generell utsettelse av
forsinkelsesgebyrfristen hvis innleveringsplattformen på kritiske tidspunkt svikter.

Vedrørende fristen for ileggelse av forsinkelsesgebyr

Vi stiller oss bak forslaget om at ordningen med utsatt forsinkelsesgebyrfrist forlenges til å gjelde
inntil det skjer en omlegging med hensyn til pliktig elektronisk innsending. I tillegg vil vi anbefale at
ordningen overlapper med omleggingsåret, for å bringe opp erfaringer og ta høyde for eventuelle

uforutsette problemer/konsekvenser.

Ordningen med utsatt forsinkelsesgebyrfrist har i utgangspunktet vært et stimuleringstiltak for å få

flere til å levere årsregnskapet mv. elektronisk. For en del tilfeller har det samtidig vært en
kjærkommen regel generelt. Autoriserte regnskapsførere utarbeider årsregnskapet til et stort antall
foretak, noe som gjør at fristen frem til generalforsamlingsbehandling av regnskapet (30. juni) for en
andel av porteføljen nødvendigvis blir å utnytte fullt ut. Selv om innsendingsfristen først er en måned
etter (1. august) er perioden imellom hovedtiden for ferieavvikling. I så måte er det uheldig med

rammebetingelser som forringer mulighetene for regnskapsbransjen til å avvikle ferie på lik linje med
andre. Ferietiden reduserer dessuten tilgjengeligheten til kunden, som i sin tur fort skaper
utfordringer med å få på plass de siste formaliteter i tide til innsending. Det typiske er signeringer.

På denne bakgrunn tillater vi oss å anmode om at det vurderes å åpne for en viss lempning av
innsendings-/gebyrfristen på generelt grunnlag, for det spesielle tilfellet som er nevnt over. Til
sammenligning er det for eksempel gitt en slik åpning med hensyn til selvangivelsesfristene, ved at
regnskapsførere og revisorer kan søke om én måneds utsettelse i forhold til alminnelig frist for inntil

10 % av kundemassen.
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