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Høring – forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for 
fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær 
generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-
19 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til midlertidig lov om utsettelse av 

fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv. 

for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 på høring. Høringsforslaget er utarbeidet 

i samarbeid med Finansdepartementet. 

 

Høringsnotatets innhold 

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette 

årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2020. Det samme gjelder fristen for 

å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 og fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr 

etter regnskapsloven § 8-3. 

 

Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for 

aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak. Det vil si 

at fristene i aksjeloven § 5-5 første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og 

samvirkelova § 41 første ledd første punktum utsettes med to måneder for ordinær 

generalforsamling og ordinært årsmøte i 2020. 

 

Det foreslås at loven skal gjelde frem til 31. desember 2020, slik at foretak med avvikende 

regnskapsår også omfattes av forslaget. 
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Side 2 
 

Forslagene om utsettelse av fristene gjelder ikke for regnskapspliktige foretak med 

omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt 

tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. 

 

Høringsfrist 

Vi ber om eventuelle merknader innen tirsdag 19. mai kl. 16:00. Høringsinnspill bes sendt 

postmottak@nfd.dep.no, med cgl@nfd.dep.no i kopi. 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Christian Gløersen 

underdirektør 
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Side 3 
 

Adresseliste 

Departementene 

 

Brønnøysundregistrene 

Finanstilsynet 

Forbrukerrådet 

Regelrådet 

Skatteetaten 

Økokrim 

 

Handelshøyskolen BI 

Norges Handelshøyskole 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Tromsø 

 

Den Norske Advokatforening 

Den norske revisorforening 

Finans Norge 

Hovedorganisasjonen Virke 

KS–Kommunesektorens organisasjon 

Landsorganisasjonen i Norge 

Norsk Landbrukssamvirke 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Oslo Børs ASA 

Regnskap Norge 

Samvirkene 

Verdipapirfondenes forening 

Verdipapirforetakenes forbund 

Verdipapirsentralen ASA 

 

Advokatfirmaet BAHR AS 

Advokatfirmaet Haavind AS 

Advokatfirmaet Schjødt AS 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

Advokatfirmaet Wiersholm AS 

AGP Advokater AS 

Ernst & Young Advokatfirma AS 

KPMG Law Advokatfirma AS 

Wikborg Rein Advokatfirma AS 


	bmkReceiver
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

