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Høring av rapporten Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 16.06.2010 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Flere steder problematiserer og drøfter rapporten kapitalkravet for aksjeselskaper.
Kapitalkravet omtales blant annet som en hovedutiordring for den som vil etablere
virksomhet i form av aksjeselskap. På side 56 i rapporten er det uttalt:

'Når det gjelder kapitalkravet til AS så oppleves det som for dyrt for mange etablerere både å
skaffe kapitalen, men også å binde opp et så stort beløp. (...) For eksempel viser
tilbakemeldingene fra etablerere innen tjenesterådgivning, der behovet for produksjonsutstyr
er meget lavt og der det derfor ikke er aktuelt å møte kapitalkravet gjennom gjenstander, at det
anses som dyrt å binde 100.000,- kroner i kapital. Flere av intervjuobjektene oppgir også at sett i
forhold til en bruttoomsetning på kanskje 500.000,- kroner så oppleves et kapitalkrav på
100.000,- kroner som meget høyt.'

Uttalelsene i rapporten synes å bygge på en forutsetning om at aksjekapitalen ikke er
tilgjengelig for selskapet, men må holdes adskilt fra selskapets øvrige midler. Dette er
ikke riktig. Så snart aksjekapitalen er innbetalt slik at selskapet kan registreres og
virksomheten komme i gang, vil disse midlene kunne benyttes i virksomheten, likevel
innenfor de rammene aksjeloven stiller opp. Det innebærer for eksempel at selskapets
eier ikke kan ta pengene ut igjen i strid med utbyttereglene. Etter Justisdepartementets
syn gjør dette aksjekapitalkravet noe mindre tyngende enn det som synes forutsatt i
rapporten.
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Justisdepartementet viser for øvrig til det arbeidet som er satt i gang når det gjelder
forenklinger i aksjeloven, selv om dette forenklingsarbeidet i hovedsak vil omhandle
andre forhold enn de som er fremhevet i rapporten.
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