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Forslag om forlenget frist for å utarbeide årsregnskap for filialer av utenlandske 
banker og livs- og skadeforsikringsforetak 
 
I forbindelse med Finanstilsynets arbeid med innhenting av årsregnskapene for filialer av utenlandske banker 
og livs- og skadeforsikringsforetak har flere av disse foretakene oppgitt at de har problemer med å holde 
fristen 31. mars for utarbeiding av årsregnskap, jf. årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak § 2-1, 
årsregnskapsforskriften for livsforsikringsforetak § 2-1 og årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak 
og finansieringsforetak § 2-1. Dette begrunnes med at det lages fullstendig regnskap for foretaket filialen er 
en del av, før regnskapene for filialene blir utarbeidet og kan sendes til norske myndigheter. 
 
Årsregnskap for filialer av utenlandske foretak er ikke offentlige, jf. regnskapsloven § 8-1annet ledd, men 
det er krav til at årsregnskapet sendes inn til Regnskapsregisteret senest en måned etter fastsetting av 
årsregnskapet. For foretak generelt innebærer det at årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen 
31. juli. Regnskapsregisteret kan kun gjøre filialenes årsregnskap kjent for kontrollmyndigheter og 
myndigheter som utarbeider offentlig statistikk.  Regnskapsregisteret opplyser at det kun er Skatteetaten og 
SSB, i tillegg til Finanstilsynet, som har fått utlevert årsregnskap fra filialer av utenlandske foretak.  
 
Skattedirektoratet opplyser at fristen for å levere skattemelding basert på regnskapet, med bl.a. 
næringsoppgave 4 (bank mv) og 6 og 7 (forsikring), er 31. mai for alle banker og forsikringsforetak. De har 
ingen innvendinger til at fristen for utarbeidelse av årsregnskapet for filialer av utenlandske finansforetak 
forlenges til samme dato. SSB får ikke disse dataene regelmessig, men har ingen innvendinger mot utvidelse 
av fristen. 
 
Finanstilsynet foreslår på bakgrunn av dette å endre fristen for utarbeidelse av årsregnskap for 
filialer av de nevnte utenlandske foretak fra 30. mars til 31. mai i de respektive 
årsregnskapsforskriftene. Etter Finanstilsynets vurdering er høring unødvendig. 
 
Finanstilsynet foreslår følgende forskriftsendringer: 
 
§ 2-1 nytt annet punktum i forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak skal lyde:  
Årsregnskap og årsberetning for filialer av utenlandske foretak skal vedtas innen fem måneder etter 
regnskapsårets slutt. 
 
§ 2-1 nytt annet punktum i forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak skal lyde:  
Årsregnskap og årsberetning for filialer av utenlandske foretak skal vedtas innen fem måneder etter 
regnskapsårets slutt. 
 



FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 2

§ 2-1 nytt annet punktum i forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak skal 
lyde:  
Årsregnskap og årsberetning for filialer av utenlandske foretak skal vedtas innen fem måneder etter 
regnskapsårets slutt. 
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