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Høring - Gjennomføring av digitaliseringsdirektivet
Revisor og Revisorforeningen er en viktig bidragsyter i arbeidet for et seriøst norsk
næringsliv og en pådriver i digitaliseringen. Vi mener at oppfølging og implementering av EUdirektivet om digitale verktøy og prosesser bør prioriteres høyt. I den sammenheng er
Revisorforeningen også opptatt av at slike digitale prosesser har tilstrekkelige
sikkerhetsmekanismer for å sikre mot misbruk og svik.

Elektronisk stiftelse og registrering
Digitaliseringsdirektivet (direktiv 2019/1151/EU) innebærer at det skal fastsettes regler om
elektronisk stiftelse og registeringer av selskaper, herunder NUF. Dette er det i stor grad
allerede åpnet for i norsk rett ved at aksjeselskaper kan stiftes elektronisk og andre
foretaksformer som omfattes av direktivet kan registreres elektronisk. Det er usikkert om
det er behov for elektronisk stiftelse av andre foretaksformer og vi er enige i at dette i så fall
kan reguleres i forskrift på et senere tidspunkt.
Det er viktig å ha trygge mekanismer for å motvirke misbruk og svik. Når det gjelder kontroll
av utenlandske personers identitet, kontroll av deres rettslige handleevne og om disse
eventuelt vil være frakjent retten til å ha tillitsverv, forstår vi høringen slik at dette er forhold
departementet vil komme tilbake til i senere høringer. Dette forutsetter bl.a. at arbeidet
med felles europeisk eID fullføres.

Frist for registrering
Tiden det tar å registrere et selskap har vært et stort problem i praksis, og vi støtter forslaget
om å lovfeste behandlingstiden. Behovet for korte og klare frister gjør seg gjeldene på flere
områder enn ved stiftelse, og vi mener lovfestede frister bør gjennomføres på langt flere
områder, bl.a. kapitalendringer, fusjoner, fisjoner og oppløsning. Vi opplever i praksis at
mange prosesser forskyves over to inntektsår eller stopper opp pga. behandlingstiden i
Foretaksregisteret.
Etter direktivet skal det settes en frist på fem virkedager for registering av foretak som er
stiftet helektronisk. Departementet foreslår at dette kun skal gjelde selskaper stiftet av
fysiske personer. For foretak som stiftes elektronisk av juridiske personer (et morselskap),
skal fristen være ti dager. Dette er samme frist som foreslås der selskapet stiftes ved
papirdokument. Vi forstår ikke denne begrensningen. Fristen bør være den samme ved
helelektronisk stiftelse, uavhengig av om stifter er fysisk eller juridisk person.

Innskudd i utenlandsk valuta
For å legge til rette for etablering av selskaper på tvers av EØS, foreslås det en endring i
bestemmelsene om mottatt aksjeinnskudd i aksjeloven § 2-18, § 10-9 og § 10-13, slik at
aksjeinnskudd i euro også kan bekreftes av finansforetak i EØS, eventuelt advokat eller
autorisert regnskapsfører.
I dag regnes aksjeinnskudd i utenlandsk valuta som aksjeinnskudd med andre eiendeler enn
penger (tingsinnskudd), med krav om en særskilt redegjørelse etter aksjeloven § 2-6 som må
bekreftes av revisor. Departementet foreslår ingen endringer i kravet til redegjørelse i
aksjeloven § 2-6. Dette mener vi er uheldig. En forutsetning for forslaget må være at
aksjeinnskudd i euro, og ev. også i andre valutaer, kan regnes som kontantinnskudd uten
krav til redegjørelse etter § 2-6. Hvis forslaget blir gjennomført, bør reglene gjelde
tilsvarende for allmennaksjeselskaper.
Departementet ber om innspill på om det bør tillates å angi aksjekapitalen i andre valutaer
enn i norske kroner. Dette ble vurdert av aksjelovutvalget i NOU 2016:22, som mente at slik
loven tolkes i dag fremstår den som tilstrekkelig fleksibel, og det ikke er behov for en slik
utvidelse. Vi mener som utgangspunkt at det er mest naturlig at aksjekapitalen i norske
aksjeselskaper angis i norske kroner. Det kan imidlertid også være gode grunner for å åpne
for at selskapet kan angi aksjekapitalen i selskapets regnskapsvaluta. Etter regnskapsloven
§ 3-4 skal regnskapsvaluta for årsregnskapet være norske kroner eller den valuta
virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta).

Gebyr
Etter digitaliseringsdirektivet skal gebyrer være transparente, fastsettes på en ikkediskriminerende måte og ikke overstige kostnadene. Departementet foreslår å forskriftsfeste
prinsippet. Spørsmålet om fastsetting av gebyrer er tidligere sendt på høring, og vi viser til
vårt høringssvar 9. juli 2021 der vi bl.a. påpekte at det fortsatt er overprising av enkelte
gebyrer. Vi påpekte også at Brønnøysundregistrenes regnskap er utarbeidet på en slik måte
at er vanskelig å etterprøve om og hvor mye de enkelte gebyrene er overpriset.

Filialer
Departementet vurderer det slik at direktivets krav til elektronisk registrering og endring av
norske filialer av utenlandske foretak, enten er oppfylt eller vil bli oppfylt ved senere
forskriftsendringer. Dette gjelder også kontroll av signaturen og rettslig handleevne uten
krav til fysisk oppmøte. Vi er enig i at dette forutsetter at arbeidet med felles europeisk eID
fullføres.

Vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Side 2 av 3

Karen Kvalevåg

Kai Morten Hagen

Adm. direktør

Fagdirektør

Side 3 av 3

