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Prop. 129 L
(2019 – 2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Midlertidig lov om utsettelse av fristene 
for å fastsette årsregnskap mv. og avholde 

ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 5. juni 2020, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Proposisjonens hovedinnhold

Nærings- og fiskeridepartementet legger i denne 
proposisjonen frem forslag til en midlertidig lov om 
utsettelse av frister i regnskaps- og revisorlov-
givningen knyttet til fastsettelse av årsregnskap og 
årsberetning og avgivelse av revisjonsberetning, 
samt frister i foretakslovgivningen knyttet til av-
holdelse av ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte. Formålet med lovforslaget er å avhjelpe 
konsekvenser av utbruddet av covid-19. Forslagene 
som gjelder regnskaps- og revisorlovgivningen har 
bakgrunn i innspill fra Finansdepartementet.

I kapittel 2 behandles bakgrunnen for lov-
forslaget.

I kapittel 3 behandles spørsmålet om å utsette 
fristene for å fastsette årsregnskap og årsberet-
ning etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap 
m.v. (regnskapsloven) og avgi revisjonsberetning 
etter lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og 
revisorer (revisorloven). I kapittel 3 behandles 
også spørsmålet om utsettelse av fristene for å 
avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksje-
selskaper (aksjeloven), lov 13. juni 1997 nr. 45 om 
allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) og 

lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (sam-
virkelova). Etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd 
skal årsregnskap og årsberetning fastsettes senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Det 
foreslås å utsette denne fristen med to måneder i 
2020. Det foreslås også å utsette fristene for å avgi 
revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 første 
ledd og for å ilegge forsinkelsesgebyr etter 
regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum 
med to måneder i 2020. Etter aksjeloven § 5-5 
første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og 
samvirkelova § 41 første ledd første punktum skal 
aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt 
samvirkeforetak med regnskapsplikt, avholde 
ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte 
innen seks måneder etter utgangen av hvert 
regnskapsår. Det foreslås at fristene utsettes med 
to måneder i 2020.

Det foreslås at loven gjelder frem til 
31. desember 2020.

Forslagene om fristutsettelse gjelder ikke for 
foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til 
handel på regulert marked og foretak som er 
underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter lov 
7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finans-
foretak mv. (finanstilsynsloven).
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2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Utbruddet av covid-19

Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 
at covid-19-utbruddet er en pandemi. Utbruddet 
har påvirket det norske samfunnet. For å avhjelpe 
konsekvenser av utbruddet, har regjeringen iverk-
satt en rekke tiltak som hovedsakelig er besluttet 
med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern 
mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) og 
lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial 
beredskap (helseberedskapsloven). Tiltakene er 
ment å begrense smittespredningen, verne om liv 
og helse og sørge for at samfunnskritiske funksjoner 
opprettholdes. Utbruddet av covid-19 har ført til 
forsinkelser og stans for næringslivet, arbeids-
takere og offentlige myndigheter. Blant annet er en 
rekke saksbehandlingsregler for private og offent-
lige aktører påvirket av at samfunnet ikke fungerer 
som normalt. Det er iverksatt en rekke økono-
miske tiltak som skal hjelpe næringslivet mot 
konsekvenser av utbruddet.

Regjeringen varslet at det i tillegg er behov for 
tiltak som vil kreve rettslig grunnlag som ikke finnes 
i gjeldende lover. Midlertidig lov 27. mars 2020 
nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konse-
kvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) 
ble vedtatt av Stortinget 21. mars 2020. Loven ga på 
nærmere vilkår Kongen myndighet til å fastsette 
forskrifter om nødvendige og forholdsmessige til-
tak som kan utfylle, supplere eller fravike nærmere 
angitte lover. Dette omfattet blant annet aksjeloven, 
allmennaksjeloven, regnskapsloven, revisorloven 
og samvirkelova. Ved endringslov 24. april 2020 
nr. 34 vedtok Stortinget å forlenge koronalovens 
varighet med én måned. Loven ble opphevet 
27. mai 2020, jf. koronaloven § 7.

Med hjemmel i koronaloven ble det gitt fem 
forskrifter på foretakslovgivningens område, blant 
annet om unntak fra krav til fysisk møte. Unn-
takene er videreført frem til 31. oktober 2020 i 
midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra 
krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for 
å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 
Det vises til Prop. 115 L (2019–2020) og Innst. 283 
L (2019–2020) for nærmere gjennomgang av 
bakgrunnen for å videreføre unntakene i en 
midlertidig lov.

2.2 Behovet for midlertidig lov

Det er uvisst hvor lenge de særskilte forholdene 
som utbruddet av covid-19 har medført, vil vare. 
Det samme gjelder pålegg og anbefalinger som 

hjemmekontor, karantenebestemmelser, reise-
restriksjoner, råd om hvor mange som kan samles 
og lignende tiltak for å redusere smittespredning 
mv. Selv om restriksjonene skulle bli opphevet i 
Norge, er det ikke gitt at andre land vil gjøre det 
samtidig. Det vil blant annet kunne forhindre eller 
gjøre det vanskelig for utenlandske aksjeeiere og 
styremedlemmer å delta på generalforsamling 
eller årsmøte mv.

Utbruddet av covid-19, samt myndighetenes 
pålegg og anbefalinger som følge av utbruddet, har 
gjort det vanskelig for næringslivet å overholde alle 
krav i foretaks- og regnskapslovgivningen. De 
fleste foretak er regnskapspliktige, men vil kunne 
ha problemer med å få utarbeidet og fastsatt 
årsregnskapet innenfor lovbestemte frister i 
regnskapslovgivningen. Foretakene skal også 
avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte. Krav til fysiske møter er ikke forenlige 
med restriksjoner på hvor mange som kan samles, 
reiserestriksjoner mv. Selv om det midlertidig er 
åpnet for å holde møter uten fysisk oppmøte, er 
det ikke alle foretak som per i dag evner å avholde 
møter digitalt. Dette gjelder blant annet enkelte 
samvirkeforetak med mange medlemmer.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeri-
departementet har mottatt innspill fra en rekke 
aktører om at utbruddet av covid-19 gjør det 
utfordrende for næringslivet og andre regnskaps-
pliktige å overholde fristene for å fastsette års-
regnskap, årsberetning og revisjonsberetning og 
sende disse regnskapsdokumentene inn til 
Regnskapsregisteret. Det samme gjelder fristene i 
aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova 
for å avholde ordinær generalforsamling og 
ordinært årsmøte. Aktørene ber om at de lov-
bestemte fristene utsettes. Disse synspunktene er 
gjentatt av mange av høringsinstansene i høringen 
av forslaget som ligger til grunn for denne lov-
proposisjonen, jf. punkt 3.3 nedenfor.

2.3 Høringsnotat 15. mai 2020

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. mai 
2020 høringsnotatet Høring om forslag til midlerti-
dig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av 
årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær general-
forsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av covid-19 på alminnelig høring. 
Høringsnotatet ble utarbeidet i samarbeid med 
Finansdepartementet. Høringsfristen var 19. mai 
2020.

Etter utredningsinstruksen punkt 3-3 skal 
høringsfristen knyttet til forslag til lov normalt 
være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 
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Høring kan unnlates dersom den ikke vil være 
praktisk gjennomførbar, kan vanskeliggjøre gjen-
nomføringen av tiltaket eller må anses åpenbart 
unødvendig. I dette tilfellet ble høringsfristen satt 
til fire dager, ettersom en lengre høringsfrist ville 
vanskeliggjort gjennomføringen av tiltaket. Dette 
skyldes flere forhold. Det er etter departementets 
vurdering vesentlig at utsettelse av fristene vedtas 
og trer i kraft i noe tid før 30. juni 2020. Dette er 
nødvendig for å gi foretakene forutsigbarhet til å 
planlegge og gjennomføre fastsettelse av års-
regnskap og årsberetning, avgivelse av revisjons-
beretning, samt avholdelse av ordinær general-
forsamling og ordinært årsmøte. Blant annet skal 
årsregnskap og årsberetning behandles av fore-
takenes styrer. I aksjeselskaper, allmennaksje-
selskaper og samvirkeforetak skal i tillegg doku-
mentene sendes til aksjeeierne og medlemmene 
senest én uke før ordinær generalforsamling eller 
ordinært årsmøte. I pressemelding 8. april 2020, 
lagt ut på regjeringens nettside, ble det dessuten 
varslet at Nærings- og fiskeridepartementet og 
Finansdepartementet skulle vurdere disse fristene. 
At det kunne komme et forslag om fristutsettelse, 
har derfor vært kjent for foretakene og andre 
berørte aktører.

Høringsnotat 15. mai 2020 ble sendt til følg-
ende høringsinstanser:

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

Høringsdokumentene ble også lagt ut på regje-
ringens nettside 15. mai 2020. Det ble sendt ut en 
pressemelding om høringen samme dag.

Følgende instanser har kommet med realitets-
merknader:

Brønnøysundregistrene
Statistisk sentralbyrå

Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
NHO Transport
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Samfunnsbedriftene
Skattebetalerforeningen
Økonomiforbundet

Advokatfirmaet Haavind AS
Orgbrain AS
Oslo Taxi SA
Wikborg Rein Advokatfirma AS

Følgende instanser har uttalt at de ikke har 
merknader til høringsnotatet eller at de ikke 
ønsker å avgi svar på høringen:

Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Hovedsynspunkter i sentrale høringsuttalelser 
gjengis i denne proposisjonen. Høringsuttalelsene 
er tilgjengelige i sin helhet på regjeringens nett-
side.
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3 Frist for å fastsette årsregnskap mv. 
og avholde ordinær 
generalforsamling mv.

3.1 Gjeldende rett

3.1.1 Frist for å fastsette årsregnskap og 
årsberetning, samt avgi revisjonsberetning

Det følger av regnskapsloven § 3-1 første og annet 
ledd at regnskapspliktige for hvert regnskapsår 
skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i 
samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. 
Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke 
for små foretak, jf. regnskapsloven § 3-1 annet 
ledd annet punktum. Hvilke regnskapspliktige 
som er små foretak, er definert i regnskapsloven 
§ 1-6.

Etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd skal års-
regnskapet og årsberetningen fastsettes senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Etter 
revisorloven § 5-6 første ledd første punktum skal 
revisor avgi revisjonsberetning uten unødig opp-
hold etter at årsregnskapet er fastsatt, og senest 
syv måneder etter regnskapsårets slutt. For aksje-
selskaper og allmennaksjeselskaper gjelder like-
vel fristene i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 7-4. Disse bestemmelsene fastsetter at revisjons-
beretning skal være styret i hende senest to uker 
før ordinær generalforsamling. I allmennaksje-
selskaper med aksjer som er opptatt til notering 
på regulert marked skal revisjonsberetningen 
være styret i hende senest 22 dager før ordinær 
generalforsamling. Se punkt 3.1.2 for nærmere 
omtale av fristene for å avholde ordinær general-
forsamling i aksjeselskaper og allmennaksje-
selskaper.

Senest én måned etter fastsettelse av årsregn-
skapet skal regnskapspliktige sende et eksemplar 
av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, jf. regn-
skapsloven § 8-2. Det samme gjelder eventuell års-
beretning, revisjonsberetning og rapport om beta-
linger til myndigheter mv. etter regnskapsloven 
§ 3-3d. Dokumentene skal følge som vedlegg til et 
oversendelsesbrev til Regnskapsregisteret. I brevet 
skal det opplyses når årsregnskapet er fastsatt.

Det følger av regnskapsloven § 8-3 første ledd 
første punktum at dersom årsregnskap, årsberet-
ning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev 
som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke er 
innsendt før 1. august året etter regnskapsåret, 
skal den regnskapspliktige betale forsinkelses-
gebyr.

For de fleste regnskapspliktige er fristene hen-
holdsvis 30. juni for fastsettelse av årsregnskapet mv. 
og 31. juli for innsending til Regnskapsregisteret. 

Enkelte regnskapspliktige har avvikende regn-
skapsår. Det innebærer at fristene for fastsettelse 
og innsending, samt ileggelse av forsinkelsesgebyr, 
faller på andre tidspunkter.

3.1.2 Frist for å avholde ordinær general-
forsamling og ordinært årsmøte

Det følger av aksjeloven § 5-5 første ledd og 
allmennaksjeloven § 5-6 første ledd at ordinær 
generalforsamling skal avholdes innen seks 
måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. 
Samme frist er fastsatt i samvirkelova § 41 første 
ledd første punktum for å avholde ordinært års-
møte i samvirkeforetak med regnskapsplikt.

Enkelte foretak har vedtektsfestet en tidligere 
frist for å avholde ordinær generalforsamling eller 
ordinært årsmøte enn det som følger av loven. I 
midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra 
krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for 
å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, 
er det fastsatt at styret i slike foretak kan 
bestemme at foretaket i stedet kan følge de lov-
bestemte fristene for å avholde ordinær general-
forsamling og ordinært årsmøte i 2020. Det vises 
til Prop. 115 L (2019–2020) og Innst. 283 L (2019–
2020) for nærmere informasjon om bakgrunnen.

Aksjeloven § 5-5, allmennaksjeloven § 5-6 og 
samvirkelova § 41 angir hvilke saker skal behand-
les og avgjøres på ordinær generalforsamling og 
ordinært årsmøte. I aksjeselskaper og allmenn-
aksjeselskaper, samt samvirkeforetak med 
regnskapsplikt, skal ordinær generalforsamling og 
ordinært årsmøte godkjenne årsregnskapet og 
eventuell årsberetning. Ordinær generalforsamling 
i allmennaksjeselskaper skal også behandle styrets 
erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt-
gjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 
§ 6-16 a. I allmennaksjeselskaper som plikter å gi 
en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskaps-
loven § 3-3b, skal ordinær generalforsamling også 
behandle denne redegjørelsen.

3.2 Forslaget i høringsnotatet

3.2.1 Utsettelse av fristene for å fastsette 
årsregnskap og årsberetning, samt  
avgi revisjonsberetning

Nærings- og fiskeridepartementet og Finans-
departementet foreslo i høringsnotat 15. mai 2020 
at fristen for å fastsette årsregnskap og årsberet-
ning etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd og 
fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisor-
loven § 5-6 første ledd utsettes med to måneder i 
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2020. Det ble samtidig foreslått at fristen for å 
ilegge forsinkelsesgebyr for forsinket innsending 
til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-3 
første ledd første punktum utsettes med to 
måneder i 2020.

I høringsnotatet ble det vist til at lov 29. juni 
2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapir-
handelloven) inneholder særlige regler om 
løpende og periodisk informasjonsplikt, offentlig-
gjøring mv. for foretak med omsettelige verdi-
papirer tatt opp til handel på regulert marked. 
Disse kommer i tillegg til reglene i regnskaps-
loven. Blant annet følger det av verdipapirhandel-
loven § 5-5 at foretaket skal utarbeide årsrapport 
som skal offentliggjøres senest fire måneder etter 
regnskapsårets utgang. Årsrapporten skal inne-
holde revidert årsregnskap og årsberetning, samt 
en erklæring fra styret og daglig leder om riktig-
heten av årsregnskapet og årsberetningen. Verdi-
papirhandelloven kapittel 5 gjennomfører EØS-
forpliktelser som følger av direktiv 2004/109/EF 
om utsteders informasjonsplikter (rapporterings-
direktivet). Dette innebærer at foretak i Norge er 
underlagt samme regulering som andre foretak i 
EØS. Det var departementenes vurdering at 
fristen ikke bør utsettes for foretak underlagt 
bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 5 
uten at det samme gjøres for andre foretak i EØS 
underlagt rapporteringsdirektivet.

Det ble i høringsnotatet vist til at en rekke av 
foretakene under tilsyn av Finanstilsynet etter 
finanstilsynsloven er underlagt særskilte års-
regnskapsforskrifter. Disse forskriftene stiller 
egne krav til regnskapsavleggelse som kommer i 
tillegg til regnskapslovens krav. Departementene 
la til grunn at mange av foretakene under tilsyn av 
Finanstilsynet allerede vil ha utarbeidet årsregn-
skap og årsberetning, og at behovet for utsatt frist 
er mindre for disse foretakene. Det ble også lagt 
til grunn at øvrig konsesjonspliktig virksomhet 
under tilsyn av Finanstilsynet vil klare å overholde 
gjeldende frister.

Det ble på denne bakgrunn foreslått at frist-
utsettelsene ikke skal gjelde for foretak med 
omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 
regulert marked og foretak underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

3.2.2 Utsettelse av fristene for å avholde ordinær 
generalforsamling og ordinært årsmøte

Nærings- og fiskeridepartementet og Finansde-
partementet foreslo i høringsnotatet at fristen for 
å avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper 

og regnskapspliktige samvirkeforetak utsettes 
tilsvarende som for fristene på regnskaps- og 
revisjonsområdet. Dette for at utsettelse av fristene 
for å fastsette årsregnskap og årsberetning etter 
regnskapsloven § 3-1 og § 8-3, og for å avgi 
revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6, skal få 
den ønskede virkningen for disse foretakene. 
Departementene la vekt på at dersom fristene for 
avholdelse av disse møtene ikke blir utsatt, vil 
ikke foretakene kunne benytte seg av frist-
utsettelsene på regnskaps- og revisjonsområdet 
uten samtidig å bryte krav i aksjeloven, allmenn-
aksjeloven og samvirkelova.

I høringsnotatet ble det vist til at regjeringen i 
Prop. 115 L (2019–2020) foreslo at foretakene kan 
avholde møter ved hjelp av elektroniske hjelpe-
midler. Dette skal avhjelpe konsekvenser av 
utbruddet av covid-19 knyttet til restriksjoner og 
råd om reisevirksomhet, hvor mange som kan 
møtes mv. Forslagene er vedtatt av Stortinget i 
midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra 
krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for 
å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 
Departementene viste til at noen foretak likevel 
ikke vil klare å avholde digitale møter. Det kan for 
eksempel skyldes manglende tilgang til tekniske 
løsninger, eller manglende kunnskap om bruk av 
slike løsninger.

Ettersom fristutsettelsene etter regnskaps-
loven og revisorloven ikke skulle gjelde for foretak 
med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 
regulert marked eller som er underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet etter finanstilsynsloven, la departe-
mentene til grunn at det for slike foretak heller 
ikke burde gis fristutsettelse for avholdelse av 
ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

3.3 Høringsinstansenes syn

3.3.1 Om det bør gis fristutsettelse og eventuell 
lengde på denne

Et klart flertall av høringsinstansene støtter at 
fristene i regnskapsloven og revisorloven for å fast-
sette årsregnskapet og årsberetningen, samt for å 
avgi revisjonsberetningen, utsettes. Det samme 
gjelder forslaget om å utsette fristene i aksjeloven, 
allmennaksjeloven og samvirkelova for å avholde 
ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Brønnøysundregistrene, Finans Norge, 
Næringslivets Hovedorganisasjon, Regnskap Norge, 
Den norske Revisorforening (Revisorforeningen), 
Skattebetalerforeningen, Økonomiforbundet og 
Orgbrain AS støtter forslaget om at fristene 
utsettes i to måneder.
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Revisorforeningen skriver at forslaget er et 
viktig og riktig tiltak for å begrense negative 
konsekvenser av koronakrisen for nærings-
drivende, regnskapsførere og revisorer.

Regnskap Norge uttaler at de støtter initiativet 
til å få på plass fristutsettelse for general-
forsamlingen og årsregnskapet. Videre skriver 
Regnskap Norge:

«Korona-krisen har påvirket fremdriften med 
årsoppgjørsarbeidet, og selv om regnskaps-
førerne og revisorene gjør sitt ytterste for å bli 
ferdig innen utgangen av juni vil det uunngåe-
lig bli et etterslep der noen trenger mer tid. 
Fristen for å levere skattemelding for nærings-
drivende og selskaper er allerede utsatt til 
31. august, og det er nødvendig at årsregn-
skapsfristen følger etter skal forlengelsen ha 
effekt.»

Økonomiforbundet uttaler at forslaget gir «en god 
helhetlig midlertidig løsning».

Finans Norge skriver at forslaget vil ha positive 
virkninger for finansnæringen. Finans Norge viser 
til at regjeringen iverksatte en rekke tiltak for å 
begrense smittespredningen i forbindelse med 
utbruddet av covid-19. Videre skriver Finans 
Norge at det er usikkert hvordan smitte-
situasjonen vil utvikle seg, og hvor lenge tiltak og 
anbefalinger iverksatt for å hindre smitte, vil 
vedvare. Finans Norge uttaler:

«Restriksjonen[e] kan gjøre det praktisk van-
skelig å etterleve de forpliktelsene som påhvi-
ler finansforetakene. De foreslåtte endringene 
skaper derfor større grad av fleksibilitet, og er 
derfor noe Finans Norge vil gi sin tilslutning 
til.»

Finans Norge gir uttrykk for at de deler 
vurderingen i høringsnotatet om at det foreligger 
tungtveiende grunner for å utsette fristene for 
fastsettelse av årsregnskapet og innsending til 
Regnskapsregisteret:

«Med henvisning til at fristen kun utsettes med 
to måneder antas det at ulempen for regnskaps-
brukerne ikke vil bli uforholdsmessig stor, og 
at kvaliteten på regnskapene vil kunne bli 
bedre.»

Finans Norge fremholder også at fristene for å 
avholde ordinær generalforsamling og årsmøte 
etter aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirke-
lova bør utsettes dersom utsettelse av fristene for 

å fastsette årsregnskap og årsberetning skal ha 
betydning.

Brønnøysundregistrene skriver at en lengre 
utsettelse av fristen for innsending av årsregnskap 
mv. til Regnskapsregisteret enn to måneder, vil 
kunne medføre en ressursmessig utfordring for 
etaten. Det vil etter etatens syn kunne føre til 
lengre saksbehandlingstid enn normalt. En annen 
utfordring ved en lengre utsettelse er ifølge 
Brønnøysundregistrene at det vil være sammen-
fall mellom innsendingene av årsregnskap mv. til 
Regnskapsregisteret og høyvolumsperioder for 
andre registre i Brønnøysundregistrene.

Enkelte høringsinstanser uttaler at fristene 
bør utsettes mer enn to måneder. NHO Transport, 
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL), 
Samfunnsbedriftene og Oslo Taxi SA uttaler at 
fristene bør utsettes med fire måneder til 31. oktober 
2020. Advokatfirmaet Haavind AS (Haavind) frem-
holder at fristene bør utsettes med tre måneder.

Samfunnsbedriftene skriver at fristutsettelsene 
med fordel kunne vært lengre enn to måneder, 
gitt blant annet avviklingen av fellesferie i løpet av 
perioden med fristforlengelse og den generelle 
usikkerheten som foreligger. Samfunnsbedriftene 
viser til at interkommunale selskaper har fått 
utsatt sin frist for å vedta årsregnskapet til 15. 
september, det vil si med fire og en halv måned fra 
opprinnelig frist 1. mai. De uttaler at behovet nok 
er det samme for aksjeselskaper og samvirke-
foretak. Samfunnsbedriftene skriver at «[h]vis det 
lar seg forene med andre regler knyttet til års-
regnskapet, så anmoder vi derfor om at fristut-
settelsen for AS og SA for å vedta årsberetningen 
og årsregnskapet utvides til 31. oktober, dvs. så 
lenge de får adgang til å avholde fjernmøter».

Oslo Taxi SA uttaler at fristene for avgivelse av 
årsregnskap og avholdelse av årsmøte bør for-
lenges med fire måneder, til 31. oktober 2020. Oslo 
Taxi SA fremholder at det ikke vil være mulig for 
foretaket å avholde årsmøte som digitalt møte, da 
de har mange medlemmer og betydelig oppmøte 
på årsmøtet. Oslo Taxi SA uttaler at et system med 
videooverføring vil vanskeliggjøre tunge debatter 
knyttet til strategi, vedtekter og valg:

«Dette er krevende prosesser selv der alle del-
takerne er samlet i en sal. Dersom man må 
benytte flere saler og der det er begrensninger 
på kontakt mellom gruppene, vil dette i seg 
selv være begrensende på behandlingen av 
saker under årsmøtet.»

Oslo Taxi SA uttaler videre at høringsforslaget 
ikke er konsistent med Kommunal- og 
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moderniseringsdepartementets høringsforslag 30. 
april 2020, der det ble foreslått å utsette fristene for 
å avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte i boligselskaper til 31. oktober.

NHO Transport støtter høringssvaret til Oslo 
Taxi SA, herunder deres innspill om at fristen for 
avgivelse av årsregnskap og avholdelse av års-
møte utsettes til 31. oktober.

Haavind viser i sitt høringssvar til at tilgjenge-
ligheten for mange tradisjonelt reduseres i ferie-
månedene juli og august. Haavind uttaler at det vil 
være en betydelig fordel for foretakene om fristene 
utsettes med tre måneder, og ikke bare to måneder 
som foreslått.

NBBL viser til Kommunal- og moderniserings-
departementets høringsforslag 30. april 2020, 
hvor det ble foreslått utsatt frist til 31. oktober for 
å avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte i borettslag, eierseksjonssameier og 
boligbyggelag. NBBL skriver:

«Dette er en lengre forlengelse enn det som er 
foreslått etter regnskapslovens regler, som 
foreslår en utsettelse på 2 måneder, fra utgan-
gen av juli. Her virker det å ikke være god sam-
menheng mellom reglene, og en mulighet for 
uklarheter for boligselskapene og boligbygge-
lagene. Det er ønskelig med en utsatt frist for 
boligselskaper og boligbyggelag til 31.10 også 
etter regnskapslovens regler, slik at det blir 
god sammenheng i reglene.»

Av høringsinstansene som har avgitt høringssvar, 
er det bare Wikborg Rein Advokatfirma AS
(Wikborg Rein) som uttaler at de er mot at 
fristene utsettes. Wikborg Rein skriver:

«Vi forstår at det er aktører som på grunn av 
usikkerheten i den rådende økonomiske situa-
sjonen nasjonalt og internasjonalt og som følge 
av at styremøter, generalforsamlinger etc. ikke 
kan gjennomføres på den måten slike møter 
pleier å gjennomføres, kan oppleve utfordrin-
ger knyttet til fastsettelse av årsregnskap mv. 
innenfor gjeldende lovfestede frister. Dette er 
likevel utfordringer aktørene i sin alminnelig-
het vil kunne håndtere innenfor gjeldende 
regelverk. Fastsettelse av årsregnskap mv. 
innenfor lovens frister har særlig betydning i 
krisetider, og en generell utsettelse av disse 
fristene vil kunne ha alvorlige skadevirkninger 
for regnskapsbrukerne.»

Også Den Norske Advokatforening (Advokatfore-
ningen) er kritiske til forslaget.

Advokatforeningen viser til at forslagene i 
høringsnotatet er begrunnet med at foreligger 
«tungtveiende grunner» for å utsette fristen for 
fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, samt 
avgivelse av revisjonsberetning. Advokatforeningen
skriver at de savner en nærmere drøftelse av de 
forhold som danner grunnlag for «tungtveiende 
grunner» som tilsier fristutsettelse:

«Det er vanskelig å etterprøve om for eksempel 
«redusert produksjonskapasitet» hos regnskaps-
fører og revisorer er tilstrekkelig omfattende til 
at det reelt sett begrunner midlertidig utset-
telse av fristene for fastsettelse av årsregnskap 
mv og om de «regnskapsfaglige spørsmålene» 
som følge av den ekstraordinære situasjonen 
er av en slik karakter at de begrunner midler-
tidig fristutsettelse.»

Advokatforeningen skriver at når det gjelder den 
regnskapsfaglige vurderingen av forutsetningene 
for fortsatt drift er denne skjønnsmessig, og kan i 
sin alminnelighet etter omstendighetene være 
utfordrende og beheftet med usikkerhet. Videre 
uttaler Advokatforeningen:

«Prinsipielt mener Advokatforeningen at det i 
en ekstraordinær usikker makroøkonomisk 
tid, og hvor foretakene opererer i markeder 
hvor det er vanskelig å forutsi grunnlaget for 
fortsatt drift i den nærmeste fremtid er særlig 
viktig at regnskap mv. fastsettes fordi dette vil 
kunne virke skjerpende på foretakenes ledelse 
og bidra til bevissthet rundt de plikter som 
påhviler ledelsen og som fra lovgivers side har 
som formål blant annet å forebygge konkurser. 
Vi føyer til at det er flere bedrifter som i juni 
måned vil kunne være ekstra utsatte som følge 
av blant annet forfall av mva og feriepenger til 
de ansatte. Dette er forhold som skjerper ledel-
sens plikter i forbindelse med løpende opp-
følging av selskapets egenkapital og likviditet, 
herunder om forutsetningen for fortsatt drift er 
til stede.»

Advokatforeningen skriver at de hensyn som 
begrunner forslaget om utsettelse av fristene for å 
fastsette årsregnskap mv. vil for visse bransjer eller 
enkelte foretak også oppstå i andre år uten at de av 
den grunn gis noen forlengelse. Advokat-
foreningen fremholder også at den praktiske sank-
sjonen ved forsinket innsending av årsregnskap 
mv. til Regnskapsregisteret er forsinkelsesgebyr, 
og at gebyret på nærmere vilkår kan ettergis av 
Regnskapsregisteret. Advokatforeningen uttaler:
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«Advokatforeningen kan mot denne bakgrunn 
ikke se at konsekvensene ved eventuell over-
tredelse av fristen for fastsetting av regnskapet 
er tilstrekkelig byrdefulle til å begrunne et mid-
lertidig unntak fra disse fristene. Et alternativ 
til en generell utsettelse for alle foretak, kunne 
være midlertidige endringer i forskriftens 
utmålingsregler eller prinsipper for praktise-
ring av ettergivelse.»

Advokatforeningen stiller også spørsmål ved det 
faktiske behovet for å utsette fristene i aksjeloven, 
allmennaksjeloven og samvirkelova for å avholde 
ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte:

«Avholdelse av styremøter og generalforsam-
ling uten fysisk møte krever i utgangspunktet 
ikke avanserte tekniske løsninger eller dyp tek-
nisk kunnskap. Foreningens erfaring er at der 
det er vilje hos foretaket til å få gjennomført 
ordinær generalforsamling eller årsmøte i den 
ekstraordinære situasjonen som nå har inn-
truffet, lar dette seg som den store praktiske 
hovedregel gjøre. Dette gjelder foretak av ulik 
karakter, medlems-/eiermasse og uavhengig 
av økonomiske ressurser og eventuell admi-
nistrasjon som kan bidra i forbindelse med 
gjennomføringen.»

Statistisk sentralbyrå (SSB) uttaler seg ikke direkte 
om det bør vedtas en midlertidig lov om fristutset-
telse, men kommer med innspill om virkningene 
for SSBs virksomhet dersom loven fastsettes. SSB 
viser blant annet til at de i stor utstrekning benytter 
regnskapsinformasjon som grunnlag for nærings- 
og økonomisk statistikk, herunder opplysninger 
fra foretakenes årsregnskaper og skattemeldinger. 
SSB skriver at utsettelse av fristen for innlevering 
av årsregnskapet vil innebære at de får tilgang til 
opplysninger til statistikkformål på et noe senere 
tidspunkt enn normalt. SSB fremholder også at 
øvrige leveranser fra SSB, som analyse, oppdrag, 
utlån av mikrodata til forskning mv., vil kunne 
påvirkes av fristutsettelsene. SSB avslutter med å 
skrive at det knytter seg usikkerhet til konsekvenser 
og omfang, men at SSB løpende vil vurdere tiltak 
som kan gjennomføres for å redusere effektene av 
utsatte frister i størst mulig grad.

3.3.2 Særlig om noterte foretak og foretak under 
tilsyn av Finanstilsynet

I høringsnotatet ble det foreslått at fristut-
settelsene ikke skal omfatte regnskapspliktige 
med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 

regulert marked og foretak som er underlagt til-
syn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Av 
høringsinstansene er det bare Skattebetaler-
foreningen og Brønnøysundregistrene som har 
kommentert dette.

Skattebetalerforeningen uttaler at forslaget til 
fristutsettelser ikke vil gjelde for regnskaps-
bransjen, da denne er underlagt tilsyn etter finans-
tilsynsloven. Etter foreningens syn bør utsatte 
frister også vurderes for regnskapsførervirksom-
heter, da disse nå har en spesielt høy arbeids-
belastning i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Brønnøysundregistrene skriver at det vil bli 
svært krevende for Regnskapsregisteret særskilt 
å følge opp gruppene med regnskapspliktige med 
omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 
regulert marked og de som er underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet:

«For det første vil det teknisk bli vanskelig om 
forsinkelsesgebyret skal starte å løpe 1. august 
for noen foretak, mens det skal starte 1. okto-
ber for de øvrige foretakene. For det andre vil 
vi ikke kunne identifisere alle foretakene det 
gjelder, med unntak av finansforetak. Derfor 
foreslår vi at forsinkelsesgebyret starter å løpe 
1. oktober for alle.»

3.3.3 Andre temaer

Utsatt frist for foretak med avvikende regnskapsår

Brønnøysundregistrene viser til at det i hørings-
notatet foreslås at den midlertidige loven skal 
gjelde ut året 2020 for å fange opp de foretakene 
som har avvikende regnskapsår. Brønnøysund-
registrene skriver at de oppfatter det som uklart 
hvilke foretak som blir omfattet som følge av 
denne formuleringen:

«Etter regnskapsloven § 8-3 første ledd andre 
punktum er fristen for innsendelse 1. februar 
for de som har avvikende regnskapsår med 
avslutningsdato fra 1. januar til 30. juni. Det 
betyr at de som har slik avslutningsdato i 2020 
har frist til å sende årsregnskapet til Regn-
skapsregisteret før 1. februar 2021 for ikke å bli 
ilagt forsinkelsesgebyr. I 2021 gjelder ikke 
lenger bestemmelsene om utsatt frist slik det 
er foreslått. Spørsmålet blir da om det er tenkt 
at også disse foretakene skal få to måneders 
utsatt frist slik at gebyret først skal begynne å 
løpe 1. april 2021.

Det bør også klargjøres om de foretakene 
som har avvikende regnskapsår for 2019 med 
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innsendingsfrist før 1. februar 2020 blir omfat-
tet av reglene om utsatt frist. Det er fortsatt 
noen av dem som ikke har sendt inn årsregn-
skapet til Regnskapsregisteret. Planlagt start 
for tvangsoppløsningsprosessen for disse er 
31. juli 2020.

For å klargjøre dette er det vår oppfatning 
at det hadde vært bedre om loven ble gjort gjel-
dende for årsregnskap med avslutningsdato i 
perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.»

Virkning av utsatt frist for tvangsoppløsningsprosesser

Brønnøysundregistrene viser til at noen organisa-
sjonsformer har regler i sine særlover om tvangs-
oppløsning dersom ikke årsregnskap blir sendt til 
Regnskapsregisteret. Dette gjelder blant annet 
aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Som 
eksempel viser Brønnøysundregistrene til aksje-
loven § 16-15 første ledd nr. 4.

Brønnøysundregistrene skriver at de legger til 
grunn at tvangsoppløsningsprosessen vil starte to 
måneder senere i 2021 enn ellers som følge av 
utsatt frist høsten 2020. Dette selv om bestemmel-
sene om fristutsettelse etter lovforslaget ikke skal 
gjelde i 2021. En endring av ordlyden i lovbestem-
melsene til heller å angi hvilket regnskapsår som 
er omfattet av utsatt frist, vil etter etatens syn gjøre 
dette tydeligere. Brønnøysundregistrene foreslår å 
angi at utsettelsen gjelder for årsregnskap med 
avslutningsdato i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 
2020.

3.4 Departementets vurdering

3.4.1 Om det bør gis fristutsettelse og eventuell 
lengde på disse

Et klart flertall av høringsinstansene støtter at det 
gis fristutsettelser, men høringsinstansene er delt 
når det gjelder lengden på disse. Bare Wikborg 
Rein Advokatfirma AS (Wikborg Rein) uttaler at 
de er mot forslaget. Den Norske Advokatforening 
(Advokatforeningen) er kritiske til forslaget om å 
gi fristutsettelse.

Forslaget om å utsette fristene i regnskapsloven 
og revisorloven for å fastsette årsregnskapet og års-
beretningen og avgi revisjonsberetningen med to 
måneder i 2020, samt forslaget om å utsette fristene 
i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova for 
å avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte med to måneder i 2020, er basert på en 
avveining mellom behovet for å gi foretakene til-
strekkelig tid til å fastsette årsregnskap mv. og 
avholde ordinær generalforsamling mv. i en ekstra-

ordinær situasjon, og hensynet til at regnskaps-
brukerne får tidlig tilgang til regnskapsdoku-
mentene og den informasjonen som ligger i disse.

Departementet ser at en rekke aktører har 
behov for tilgang til årsregnskap mv. på et tidligst 
mulig tidspunkt. Dette kan tilsi at det ikke gis 
fristutsettelse. Departementet ser også at det kan 
være gode grunner for at fristutsettelsene bør 
vare lenger enn to måneder, for eksempel frem til 
31. oktober 2020, slik enkelte høringsinstanser 
har anført. Den ekstraordinære situasjonen som 
utbruddet av covid-19 innebærer, herunder 
myndighetenes pålegg og anbefalinger som følge 
av utbruddet, har medført at flere foretak vil ha 
problemer med å fastsette årsregnskap mv. og 
avholde ordinær generalforsamling mv. innen de 
lovbestemte fristene. Foretak har måttet prioritere 
oppgaver som er viktige for å redde virksomheten. 
Mange har dessuten mistet inntekt og har hatt 
behov for å følge opp ansatte spesielt på grunn av 
permitteringer. Dette er etter departementets syn 
tungtveiende grunner for å gi foretakene noe 
ekstra tid til å fastsette årsregnskap mv. og 
avholde ordinær generalforsamling mv. i 2020.

Regnskap Norge har vist til at koronakrisen har 
påvirket arbeidet med årsoppgjøret. Selv om fore-
takene, regnskapsførerne og revisorene gjør sitt 
ytterste for å bli ferdig innen seks måneder etter 
regnskapsårets slutt, normalt 30. juni, vil det bli et 
etterslep for noen foretak, som vil trenge mer tid. 
Departementet legger til grunn at foretakene 
tilstreber å avlegge årsregnskap mv. innen de 
alminnelige fristene.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift 
27. april 2020 nr. 877 om endring i forskrift om 
utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe 
konsekvensene av Covid-19-utbruddet. Forskriften 
gir bestemmelser om at fristen for å levere skatte-
melding for næringsdrivende og selskaper utsettes 
til 31. august 2020. Årsoppgjørsdisposisjonene 
som er nødvendige for å utarbeide skattemelding 
og årsregnskap mv. er i stor grad sammen-
fallende, og årsoppgjøret gjennomføres som regel 
som en samlet prosess i foretakene. For å oppnå 
hensikten bak fristutsettelsen knyttet til skatte-
meldingen, bør også fristene for å fastsette års-
regnskapet mv. utsettes.

Wikborg Rein har i sitt høringsinnspill vist til at 
en generell utsettelse av lovbestemte frister vil 
kunne ha alvorlige skadevirkninger for regnskaps-
brukerne. Advokatforeningen viser til at det i en 
ekstraordinær usikker makroøkonomisk tid er 
særlig viktig at regnskap mv. fastsettes fordi dette 
vil kunne virke skjerpende på foretakenes ledelse, 
og bidra til bevissthet rundt de plikter som 
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påhviler ledelsen og som fra lovgivers side har 
som formål blant annet å forebygge konkurser.

Departementet ser at en utsettelse av fristene 
vil berøre regnskapsbrukerne ved at disse vil få 
tilgang til regnskapsinformasjonen senere enn 
normalt. Samtidig er det viktig at private og offent-
lige aktører kan ta beslutninger på bakgrunn av 
god og oppdatert regnskapsinformasjon, herunder 
tall fra årsregnskapet. Både private og offentlige 
aktører som bygger forretningsforhold på slike 
regnskapsdata, forventer korrekt informasjon i 
foretakenes innrapporteringer. Korrekt regnskaps-
informasjon har også betydning for myndighetenes 
kontroll.

For at informasjonen i årsregnskapet mv. skal 
ha verdi for regnskapsbrukerne, er det viktig at 
informasjonen ikke er for gammel. Departemen-
tet viser til at årsregnskapet skal inneholde infor-
masjon om hendelser etter balansedagen. De lov-
bestemte fristene for å fastsette årsregnskapet mv. 
er fastsatt ut fra en avveining av hensynet til tids-
riktig regnskapsinformasjon og nødvendig tid til å 
gjennomføre årsoppgjøret. Utbruddet av covid-19 
har gjort gjennomføringen av årsoppgjøret innen-
for de normale fristene krevende for mange 
regnskapspliktige. En kort utsettelse av fristene 
vil etter departementets vurdering bidra til at 
regnskapene kan fremlegges med nødvendig 
kvalitet, uten vesentlig å gå utover regnskaps-
brukernes behov for informasjon.

Advokatforeningen fremholder at «[d]e hensyn 
som begrunner forslaget vil for visse bransjer 
eller enkelte foretak også oppstå i andre år uten at 
de av den grunn gis noen forlengelse». Til dette 
vil departementet bemerke at konsekvensene av 
utbruddet av covid-19 er ekstraordinære, og berø-
rer mange bransjer og foretak. Det samme gjelder 
restriksjoner som myndighetene har fastsatt. 
Blant annet har mange foretak blitt pålagt å 
stenge virksomheten på dagen, uten at det fore-
ligger brudd på regelverk. Disse ekstraordinære 
restriksjonene har medført store utfordringer og 
merbelastning for svært mange foretak innenfor 
mange bransjer. Det er nettopp de ekstraordinære 
forholdene som gjør det nødvendig med fristutset-
telse i en kort periode.

Advokatforeningen har også anført at konse-
kvensene ved eventuell overtredelse av fristene 
for fastsettelse av årsregnskapet mv. ikke er til-
strekkelig byrdefulle til å begrunne midlertidig 
unntak fra fristene. Advokatforeningen skriver i 
tillegg at «[e]t alternativ til en generell utsettelse 
for alle foretak, kunne være midlertidige 
endringer i forskriftens utmålingsregler eller 
prinsipper for praktisering av ettergivelse».

Etter departementets vurdering vil en midler-
tidig stans av ileggelse av forsinkelsesgebyr eller 
å legge opp til en ordning med ettergivelse av 
forsinkelsesgebyret ikke gi foretakene tilstrekke-
lig forutsigbarhet. Det vil dessuten medføre økt 
ressursbruk både for foretakene som må søke om 
ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr, og for 
forvaltningsorganet som må behandle søknadene. 
Etter departementets vurdering ville det vært 
uheldig å oppfordre de regnskapspliktige til å 
bryte de lovbestemte fristene. Departementet 
antar at de regnskapspliktige heller ikke ønsker å 
bryte sine lovpålagte plikter.

Enkelte høringsinstanser har anført at leng-
den på fristutsettelsene bør være mer enn to 
måneder. Etter departementets vurdering frem-
står en utsatt frist på to måneder som en balansert 
avveining mellom regnskapsbrukernes behov for 
tilgang til regnskapsinformasjonen på den ene 
siden, og foretakenes behov for tilstrekkelig tid til 
å utarbeide årsregnskap mv. på den andre siden. 
Departementet viser også til at det er hensikts-
messig at fristen for årsregnskapet er sammen-
fallende med fristen for å levere skattemelding for 
næringsdrivende og selskaper, som nevnt over.

Både Advokatforeningen og Wikborg Rein stil-
ler spørsmål ved det faktiske behovet for å utsette 
fristene for å avholde ordinær generalforsamling 
og ordinært årsmøte. Advokatforeningen skriver 
blant annet:

«Avholdelse av styremøter og generalforsam-
ling uten fysisk møte krever i utgangspunktet 
ikke avanserte tekniske løsninger eller dyp tek-
nisk kunnskap. Foreningens erfaring er at der 
det er vilje hos foretaket til å få gjennomført 
ordinær generalforsamling eller årsmøte i den 
ekstraordinære situasjonen som nå har inn-
truffet, lar dette seg som den store praktiske 
hovedregel gjøre. Dette gjelder foretak av ulik 
karakter, medlems-/eiermasse og uavhengig 
av økonomiske ressurser og eventuell admi-
nistrasjon som kan bidra i forbindelse med 
gjennomføringen.»

Departementet er enig i at styremøter og general-
forsamling mv. i mange tilfeller enkelt kan 
gjennomføres ved bruk av elektroniske hjelpe-
midler. Tilbakemeldingene fra næringslivet tyder 
imidlertid på at dette kan være krevende for 
enkelte, blant annet ved avholdelse av årsmøte i 
samvirkeforetak med mange medlemmer.

Videre vil ikke utsettelsene av fristene for å 
fastsette årsregnskap mv. i regnskapsloven få den 
tilsiktede effekten dersom ikke fristene for å 
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avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte i aksjeloven, allmennaksjeloven og 
samvirkelova endres tilsvarende. Det skyldes at 
årsregnskap mv. skal godkjennes på henholdsvis 
ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og 
allmennaksjeselskaper og på ordinært årsmøte i 
samvirkeforetak med regnskapsplikt. Konse-
kvensen av ikke å utsette fristene i aksjeloven, 
allmennaksjeloven og samvirkelova vil være at 
foretakene må fastsette årsregnskapet innen seks 
måneder etter regnskapsårets slutt, selv om det 
gis utsettelse av fristene på regnskaps- og revi-
sjonsområdet. Det kan ramme mange små fore-
tak, hvorav et stort antall er organisert som aksje-
selskaper.

I tillegg ser departementet at mange foretak 
sliter med å få avholdt møter i denne ekstra-
ordinære situasjonen. Det gjelder særlig de små 
foretakene, som ikke nødvendigvis har økonomisk 
kapasitet til å kjøpe elektroniske hjelpemidler for å 
avholde ordinær generalforsamling eller ordinært 
årsmøte. Flere foretak har dessuten eiere eller 
medlemmer som ikke har tilstrekkelig kunnskap til 
å benytte seg av slike løsninger. Departementet er 
derfor ikke enig med Advokatforeningen i at avhol-
delse av møter uten fysisk oppmøte nødvendigvis 
beror på viljen hos foretaket. I tråd med signaler fra 
myndighetene om at det gradvis åpnes for større 
forsamlinger, vil det for disse foretakene også være 
mulighet til å avvente avholdelsen av ordinær 
generalforsamling og ordinært årsmøte noe. Det vil 
bidra til at foretakene kan avholde sine møter på 
best mulig vis, ut fra foretakets forutsetninger. Det 
kan for eksempel knytte seg til foretakets medlems- 
og eiermasse, foretakets karakter, økonomiske 
ressurser og eventuell administrasjon som kan bistå.

Departementet opprettholder forslaget om å 
utsette fristene for å fastsette årsregnskapet og 
årsberetningen og avgi revisorberetningen med to 
måneder i 2020, forslaget om å utsette fristen for 
ileggelse av forsinkelsesgebyr til 31. oktober i 
2020, samt forslaget om å utsette fristene i aksje-
loven, allmennaksjeloven og samvirkelova for å 
avholde ordinær generalforsamling og ordinært 
årsmøte med to måneder i 2020. Se forslaget til § 2 
første og annet ledd, § 3 første ledd og § 4 første 
og annet ledd, og merknadene til bestemmelsene.

3.4.2 Om fristutsettelsene bør gjelde for noterte 
foretak og foretak under tilsyn av Finans-
tilsynet

Skattebetalerforeningen peker i sin hørings-
uttalelse på at regnskapsførervirksomhet bør få 
utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskapet 

mv. og avholde ordinær generalforsamling mv., 
selv om disse virksomhetene er underlagt tilsyn 
av Finanstilsynet. Brønnøysundregistrene har gitt 
innspill om at det vil være vanskelig for 
Regnskapsregisteret å følge opp de gruppene som 
ikke skal gis fristutsettelse. Ingen andre hørings-
instanser har kommentert hvilke foretak og regn-
skapspliktige som skal omfattes av lovforslaget.

Departementet viser til høringsnotatets 
omtale av bestemmelser i verdipapirhandelloven 
kapittel 5 om løpende og periodisk informasjons-
plikt, offentliggjøring mv. for foretak med 
omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 
regulert marked. Disse kommer i tillegg til 
bestemmelser i regnskapsloven. Verdipapirhandel-
loven kapittel 5 gjennomfører EØS-forpliktelser 
som følger av rapporteringsdirektivet, og inne-
bærer at foretak i Norge er underlagt den samme 
reguleringen som andre foretak i EØS. Departe-
mentet vurderer at det ikke er hensiktsmessig å 
utsette fristene for foretak underlagt verdipapir-
handelloven kapittel 5. Selv om det gis utsettelse 
av fristene etter regnskapsloven, oppstiller verdi-
papirhandelloven kapittel 5 avvikende frister som 
innebærer at foretakene uansett må fastsette års-
regnskap mv. tidligere. Det å utsette fristene for 
slike foretak vil også gi ulik regulering i Norge og 
EØS. Departementet anser det som uheldig. 
Departementet opprettholder forslaget om at 
utsettelse av fristene ikke skal gjelde for foretak 
med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 
regulert marked.

Departementet viser videre til at en rekke av 
foretakene under tilsyn av Finanstilsynet etter 
finanstilsynsloven er underlagt særskilte års-
regnskapsforskrifter. Disse stiller egne krav til 
regnskapsavleggelse som kommer i tillegg til 
regnskapslovens krav. Det følger blant annet av 
forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregn-
skap for banker, kredittforetak og finansierings-
foretak § 2-1 at forslag til årsregnskap og års-
beretning skal vedtas av institusjonens styre 
senest tre måneder etter regnskapsårets slutt. 
Departementet legger til grunn at mange av 
foretakene under tilsyn av Finanstilsynet på denne 
bakgrunn allerede vil ha utarbeidet årsregnskap 
og årsberetning, og at behovet for utsatt frist er 
mindre for disse foretakene. Når det gjelder øvrige 
foretak under tilsyn som ikke er underlagt 
særskilte frister, opprettholder departementet 
vurderingen i høringsnotatet om at konsesjons-
pliktig virksomhet vil klare å oppfylle gjeldende 
lovbestemte frister.

Når det gjelder Skattebetalerforeningens 
innspill om at regnskapsførervirksomhet bør få 
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utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregn-
skap mv., ser departementet at regnskapsførerne 
er underlagt et særlig press for å få fastsatt eget 
årsregnskap i tillegg til at de skal bistå sine 
kunder i produksjon av deres årsregnskap. Depar-
tementet viser likevel til at regnskapsførerne har 
særlig kompetanse på området. Departementet 
legger til grunn at regnskapsførere vil være i 
stand til å utarbeide årsregnskap for egen virk-
somhet innen de lovbestemte fristene, særlig tatt i 
betraktning at fristen for mange av regnskaps-
førernes kunder vil utsettes i samsvar med dette 
forslaget. Departementet viser også til at verken 
Regnskap Norge eller Revisorforeningen i sine 
høringssvar har gitt utrykk for at regnskapsfører- 
og revisorbransjen har behov for utsatte frister.

Brønnøysundregistrene har anført at det vil 
være vanskelig for Regnskapsregisteret å følge 
opp de gruppene som ikke skal gis fristut-
settelse. Departementet ser at dette kan medføre 
enkelte tekniske utfordringer for Regnskaps-
registeret. Departementet legger til grunn at 
dette er noe Brønnøysundregistrene vil kunne 
håndtere på en hensiktsmessig måte. Etaten 
forholder seg allerede til en rekke ulike frister 
for ulike foretaks- og sammenslutningsformer. I 
en ekstraordinær situasjon forutsetter departe-
mentet at også Brønnøysundregistrene i en 
periode må tilpasse sin drift til midlertidige 
regler som er kommet på plass for å avhjelpe 
konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Departementet opprettholder forslaget om at 
de utsatte fristene ikke skal gjelde for foretak med 
omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på 
regulert marked og foretak underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Se for-
slaget til § 2 tredje ledd, § 3 annet ledd og § 4 
tredje ledd, og merknadene til bestemmelsene.

3.4.3 Andre forhold

Utsatt frist for foretak med avvikende regnskapsår

Brønnøysundregistrene har vist til at det i 
høringsnotatet foreslås at den midlertidige loven 
skal gjelde ut året 2020 for å fange opp de 
foretakene som har avvikende regnskapsår. 
Brønnøysundregistrene skriver at de oppfatter det 
som uklart hvilke foretak som er omfattet av 
denne formuleringen.

Departementet ser at formuleringen er noe 
upresis. Formålet med lovforslaget er å avhjelpe 
situasjonen for foretak rammet av utbruddet av 
covid-19. Behovet for utsatt frist for fastsettelse og 
innsending av årsregnskap og årsberetning er 

størst hos regnskapspliktige som har frist 30. juni 
for fastsettelse av årsregnskapet mv. og 31. juli for 
innsending av årsregnskapet mv. til Regnskaps-
registeret. For regnskapspliktige som har 
avvikende regnskapsår med avslutningsdato fra 
1. januar 2020 til 30. juni 2020, er fristen for inn-
sending til Regnskapsregisteret 31. januar 2021, jf. 
regnskapsloven § 8-3 første ledd annet punktum. 
Departementet foreslår ikke å utsette fristen i 
regnskapsloven § 8-3 første ledd annet punktum. 
Det vises til lovforslaget § 2 annet ledd.

Brønnøysundregistrene har videre anført at 
det bør klargjøres om foretak som har avvikende 
regnskapsår for 2019 med innsendingsfrist før 
1. februar 2020 skal omfattes av reglene om 
utsatt frist. Departementet viser til at foretak 
som hadde innsendingsfrist før 1. februar 2020, 
allerede vil være i brudd med regnskapslovens 
regler. Fristen for disse foretakene løp ut før 
utbruddet av covid-19. Etter departementets 
vurdering gjør ikke de samme tungtveiende hen-
synene seg gjeldende for disse foretakene. Fore-
tak som har avvikende regnskapsår for 2019 med 
innsendingsfrist før 1. februar 2020, omfattes 
ikke av lovforslaget.

Virkning av utsatt frist for tvangsoppløsningsprosesser

Brønnøysundregistrene viser i sitt høringsinnspill 
til at noen organisasjonsformer har regler i sine 
særlover om tvangsoppløsning dersom ikke års-
regnskap mv. blir sendt til Regnskapsregisteret. 
Dette gjelder blant annet aksjeselskaper og 
allmennaksjeselskaper. Det følger eksempelvis av 
aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 4 at dersom ikke 
generalforsamlingen treffer beslutning om 
oppløsning, skal tingretten ved kjennelse beslutte 
selskapet oppløst «når årsregnskap, årsberetning 
og revisjonsberetningen som selskapet skal sende 
til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2, 
ikke er innsendt innen seks måneder etter fristen 
for slik innsending, eller når Regnskapsregisteret 
ved fristens utløp ikke kan godkjenne innsendt 
materiale som årsregnskap, årsberetning og 
revisjonsberetning».

Departementet deler Brønnøysundregistrenes 
vurdering av at tvangsoppløsningsprosessen vil 
starte to måneder senere i 2021 enn ellers, som 
følge av forslaget om utsatt frist høsten 2020. 
Departementet viser til at dette er en naturlig 
konsekvens av lovforslaget, selv om loven oppheves 
1. januar 2021. Som nevnt over, forutsetter departe-
mentet at Brønnøysundregistrene innordner sin 
virksomhet i tråd med midlertidige bestemmelser 
som er vedtatt i lys av covid-19-utbruddet.
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4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskapet 
og årsberetningen og avgi revisjonsberetningen, 
samt for å avholde ordinær generalforsamling og 
ordinært årsmøte, medfører i seg selv ingen 
kostnader for det offentlige. Regnskapsregisteret 
vil imidlertid få forskjøvet perioden hvor det 
mottar årsregnskap mv. til registrering. Videre vil 
Statistisk sentralbyrå kunne få tilgang til opp-
lysninger til statistikkformål på et noe senere 
tidspunkt enn normalt.

Oppdaterte og tilgjengelige regnskaper er blant 
annet viktig for at kreditorer og andre tredje-
personer skal kunne vurdere kredittrisiko, og for å 
synliggjøre eventuelle økonomiske problemer som 
kan kreve tiltak for å sikre videre drift. Den fore-
slåtte utsettelsen forsinker tilgangen til regnskapet, 
men kan gi grunnlag for at regnskapene frem-
legges så hurtig som mulig og med tilstrekkelig 
kvalitet.

5 Merknader til de enkelte 
bestemmelsene

Til § 1 Lovens formål

Paragrafen angir lovens formål. Dette er å 
avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 
for foretak med regnskapsplikt.

Til § 2 Utsettelse av frist for å fastsette årsregnskap og 
årsberetning og frist for å ilegge forsinkelsesgebyr for 
manglende innsending til Regnskapsregisteret

Paragrafen utsetter fristene for å fastsette årsregn-
skap og årsberetning for regnskapspliktige, og for 
å ilegge forsinkelsesgebyr.

Etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd skal års-
regnskapet og årsberetningen fastsettes senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Første 
ledd fastsetter at fristen utsettes med to måneder 
for regnskapsavleggelse i 2020.

Etter regnskapsloven § 8-3 første ledd første 
punktum skal den regnskapspliktige betale 
forsinkelsesgebyr dersom årsregnskap, års-
beretning, revisjonsberetning eller oversendelses-
brev som skal sendes til Regnskapsregisteret, 
ikke er avsendt før 1. august året etter regnskaps-
året. Annet ledd fastsetter at fristen utsettes med 
to måneder i 2020 til 1. oktober.

Etter tredje ledd gjelder ikke utsettelsene for 
regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer 

tatt opp til handel på regulert marked eller som er 
underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstil-
synsloven. Med regulert marked siktes det til defi-
nisjonen i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

Til § 3 Utsettelse av frist for å avgi revisjonsberetning

Etter revisorloven § 5-6 første ledd skal revisor 
avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter 
at årsregnskapet er fastsatt og senest syv 
måneder etter regnskapsårets slutt. Første ledd 
fastsetter at fristen for å avgi revisjonsberetning i 
2020 utsettes med to måneder.

Etter annet ledd gjelder ikke utsettelsen for 
regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer 
tatt opp til handel på regulert marked eller som er 
underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finans-
tilsynsloven. Med regulert marked siktes det til 
definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde 
ledd.

Til § 4 Utsettelse av frist for å avholde ordinær  
generalforsamling og ordinært årsmøte  
i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper  
og samvirkeforetak

Paragrafen utsetter fristene for å avholde ordinær 
generalforsamling og ordinært årsmøte i aksje-
selskaper, allmennaksjeselskaper, og samvirke-
foretak med regnskapsplikt.

Etter aksjeloven § 5-5 første ledd og all-
mennaksjeloven § 5-6 første ledd er fristen for å 
avholde ordinær generalforsamling «[i]nnen seks 
måneder etter utgangen av hvert regnskapsår», 
normalt 30. juni. Første ledd fastsetter at fristene 
utsettes med to måneder for ordinær general-
forsamling i 2020.

For samvirkeforetak med regnskapsplikt er 
fristen for å avholde ordinært årsmøte etter 
samvirkelova § 41 første ledd første punktum 
«[i]nnan seks månader etter utgangen av kvart 
rekneskapsår», normalt 30. juni. Annet ledd
fastsetter at fristen utsettes med to måneder for 
ordinært årsmøte i 2020.

Etter tredje ledd gjelder ikke utsettelsene for 
foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til 
handel på regulert marked eller som er underlagt 
tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. 
Med regulert marked siktes det til definisjonen i 
verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

Til § 5 Lovens ikrafttredelse og varighet

Loven er tidsbegrenset. Loven gjelder frem til 
31. desember 2020.
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Nærings- og fiskeridepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fast-
sette årsregnskap mv. og avholde ordinær general-
forsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av covid-19.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette års-
regnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 i samsvar med et vedlagt forslag.
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Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe 

konsekvenser av utbrudd av covid-19
Forslag 

til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette 
årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. 

for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

§ 1 Lovens formål
Lovens formål er å avhjelpe konsekvenser av 

utbruddet av covid-19 for foretak med regnskaps-
plikt.

§ 2 Utsettelse av frist for å fastsette årsregnskap og 
årsberetning og frist for å ilegge forsinkelsesgebyr for 
manglende innsending til Regnskapsregisteret

(1) Fristen i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd 
for å fastsette årsregnskap og årsberetning 
utsettes med to måneder i 2020.

(2) Fristen i regnskapsloven § 8-3 første ledd 
første punktum for å ilegge forsinkelsesgebyr 
utsettes til 1. oktober i 2020.

(3) Første og annet ledd gjelder ikke for 
regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer 
tatt opp til handel på regulert marked eller som er 
underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finans-
tilsynsloven.

§ 3 Utsettelse av frist for å avgi revisjonsberetning
(1) Fristen i revisorloven § 5-6 første ledd for å 

avgi revisjonsberetning utsettes med to måneder i 
2020.

(2) Første ledd gjelder ikke for regnskaps-
pliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til 
handel på regulert marked eller som er underlagt 
tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

§ 4 Utsettelse av frist for å avholde ordinær general-
forsamling og ordinært årsmøte i aksjeselskaper, all-
mennaksjeselskaper og samvirkeforetak

(1) Fristene i aksjeloven § 5-5 første ledd og 
allmennaksjeloven § 5-6 første ledd for å avholde 
ordinær generalforsamling utsettes med to 
måneder i 2020.

(2) Fristen i samvirkelova § 41 første ledd 
første punktum for å avholde ordinært årsmøte 
utsettes med to måneder i 2020.

(3) Første og annet ledd gjelder ikke for fore-
tak med omsettelige verdipapirer tatt opp til 
handel på regulert marked eller som er underlagt 
tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

§ 5 Lovens ikrafttredelse og varighet
Loven trer i kraft straks. Loven oppheves 

1. januar 2021.
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