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Det vises til Nærings- og handelsdepartementets høring av forslag til forenkling av
underskriftskrav ved elektronisk innsending til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
ved brev 8. juli 2009.

Generell støtte
Revisorforeningen støtter intensjonen med forslagene om å gjøre det enklere i
praksis å sende meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret elektronisk og
derved bidra til at de fleste velger elektronisk innsending via Altinn.

Elektronisk dele erin
Vi støtter spesielt løsningen med adgang til å delegere retten til å "underskrive"
elektroniske meldinger. Vi er enig i at det ikke settes særskilte begrensninger til hvem
underskriftsretten kan delegeres til.

Ut fra hensynet til klare ansvarsforhold, støtter vi, slik det er foreslått i forskriftene til
foretaksregisterloven, at bare styreleder, daglig leder og (i enkeltpersonforetak)
innehaver, skal kunne delegere underskriftsretten. Etter forslaget til forskrifter til
enhetsregisterloven, skal kontaktpersoner etter enhetsregisterloven § 8 første ledd
kunne foreta delegasjon. Det inkluderer styret, signaturberettiget og forretningsfører.
Vi mener at samme begrensning som i forskriften til foretaksregisterloven bør gjelde
her.

Elektronisk underskrift av meldin er til Foretaksre isteret
Ved melding på papir må samtlige styremedlemmer underskrive melding til
Foretaksregisteret. Forslaget til forskrifter innebærer at elektronisk melding kan
underskrives av hvert enkelt styremedlem for seg. Vi mener adgangen til å
underskrive elektronisk kun bør utvides til styreleder, daglig leder og
signaturberettiget. Hvis en ønsker at andre styremedlemmer skal underskrive, bør i
tilfelle adgangen til å delegere benyttes.

Skriftli erklærin om meldin er til Enhetsre isteret
Vi støtter at (det samlede) styret og signaturberettiget skal kunne gi skriftlig erklæring
etter enhetsregisterloven § 8 første ledd, men vi mener at denne adgangen forsvarlig
kan utvides slik at styreleder kan avgi skriftlig erklæring alene. Styreleder bør i alle
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tilfeller kunne gi erklæringen (underskrive) alene når erklæringen blir gitt elektronisk.
Det er ikke åpnet for det i forslaget til forskrifter til enhetsregisterloven slik som i
forskriftene til foretaksregisterloven.

Det er for øvrig ikke god sammenheng i begrepsbruken mellom "skriftlig erklæring" i
enhetsregisterloven § 8 første ledd og "underskriftskravene" i forslaget til syvende
ledd.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad
Adm. direktør
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