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Høring – Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale
verktøy og prosesser i selskapsretten (digitaliseringsdirektivet)
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i
aksjeloven, enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og regnskapsloven for å gjennomføre
deler av digitaliseringsdirektivet i norsk rett, på alminnelig høring.
Om forslaget
Digitaliseringsdirektivet tar sikte på å fjerne hindre ved stiftelse og registrering av selskaper
med begrenset ansvar (tilsvarende aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter norsk
rett). Det samme gjelder for filialer av slike selskaper som registreres i en annen EØS-stat.
I høringsforslaget er det tatt inn forslag til endringer i foretaksregisterloven for å gi forskrifter
om offentliggjøring av informasjon og veiledning knyttet til stiftelse og registrering av
aksjeselskaper. Videre foreslås det en ny hjemmel i foretaksregisterloven for å kunne gi
nærmere regler om bruk av elektroniske identifikasjonsmidler i forbindelse med stiftelse av
aksjeselskaper og elektronisk innsending av selskapsinformasjon.
Det foreslås også at det som hovedregel skal gjelde en saksbehandlingsfrist på fem
virkedager ved Brønnøysundregistrenes behandling av meldinger om førstegangsregistrering
av visse typer selskaper som stiftes elektronisk av fysiske personer.
Det foreslås endringer i aksjelovens regler om bekreftelse av aksjeinnskudd. Det foreslås at
aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i norske kroner eller euro kan bekreftes av
finansforetak eller tilsvarende foretak med virksomhet i EØS. Det samme gjelder advokater
og autoriserte regnskapsførere.
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Forslaget åpner for ytterligere offentliggjøring av registrerte opplysninger om selskaper, og at
allmennheten skal ha god tilgang til disse. Høringsnotatet tar også opp spørsmål knyttet til
hvilke gebyrer som kan kreves for tilgang til selskapsopplysninger, og hva som kan kreves av
gebyr i forbindelse med bruk av Brønnøysundregistrenes elektroniske tjenester.
I tillegg foreslås det ytterligere forpliktelser for Brønnøysundregistrene til å utveksle
selskapsopplysninger med foretaksregistre i andre EØS-stater. Brønnøysundregistrene
deltar allerede i et EØS-samarbeid om foretaksregistre, kjent som Business Register
Interconnection System («BRIS»). Deler av forslagene i høringsnotatet er del av
videreutviklingen i bruken av BRIS.
Konsekvenser av forslaget
Den elektroniske løsningen for innrapportering (Samordnet registermelding) benyttes
allerede i høy grad I Norge. For elektronisk stiftelse av aksjeselskaper er det grunn til å anta
at dette tallet vil øke som følge av mer tilgjengelig informasjon på nett, og tilgjengeliggjøring
av maler for bruk i stiftelsesprosessen.
Regler om saksbehandlingsfrist kan også føre til at registrenes saksbehandlingstid i noen
tilfeller kortes ned, noe som vil være positivt for selskapene. Økt digitalisering er et viktig
virkemiddel for å oppnå ressursbesparelser både for næringslivet og for det offentlige.
Til tross for at mange av kravene i digitaliseringsdirektivet allerede er gjennomført i norsk
rett, vil gjennomføringen av digitaliseringsdirektivet medføre økt administrasjon for
Brønnøysundregistrene, hovedsakelig for Foretaksregisteret. For eksempel vil det kreve
ressurser å offentliggjøre informasjon og veiledninger om stiftelse og registrering av
selskaper på engelsk. Det samme gjelder utvikling av elektroniske maler for stiftelse og
registrering av selskaper som skal tilgjengeliggjøres på nett.
Høringsfrist
Høringsfristen er satt til 13. mai 2022. Vi ber om at høringsinnspill sendes inn
elektronisk her: https://www.regjeringen.no/id2899540.
Med hilsen

Marie Wiersholm (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Vilde N. O. K. Leikanger
rådgiver
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Adresseliste
Departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstolene i Norge
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Innovasjon Norge
Regelrådet
Skatteetaten
Statistisk Sentralbyrå
Økokrim
Handelshøyskolen BI
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Finansforbundet
IKT-Norge
KS-Kommunesektorens organisasjon
LO
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Juristforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Industri
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Skatterevisorenes forening
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SMB Norge
Spekter
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirmaet BA-HR AS
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Føyen AS
Advokatfirmaet Grette AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer AS
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Østgård DA
AGP Advokater AS
Arntzen De Besche Advokatfirma AS
CMS Kluge Advokatfirma DA
Deloitte Advokatfirma AS
KPMG Law Advokatfirma AS
Kvale Advokatfirma DA
Mitchell & Co Advokatfirma DA Garmann
SANDS advokatfirma DA
Wikborg Rein Advokatfirma AS
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
BN Bank ASA
Danske Bank NUF
DNB Bank ASA
Handelsbanken NUF
Pareto Bank ASA
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