Forslag til utforming av lovforslag i tråd med vurderingene i punkt 1-5.
Til forslaget til endringer i revisorloven:
§ 2-1 skal lyde:
§ 2-1. Revisjonsplikt og adgangen til å si opp revisor
Regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd skal påse at
årsregnskapet revideres av en registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar
med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.
Revisjonsplikt etter første ledd gjelder ikke dersom driftsinntektene av den
samlede virksomhet er mindre enn fem millioner kroner. Viser årsregnskapet
driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det
etterfølgende regnskapsåret. Dersom driftsinntektene i to påfølgende regnskapsår
synker under beløpsgrensen, faller revisjonsplikten bort med virkning fra og med det
tredje regnskapsåret. Unntaket i første til tredje punktum gjelder ikke:
1. aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper,
2. regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 4 der antallet
deltakere overstiger fem,
3. kommandittselskap hvor komplementaren er en juridisk person hvor ikke noen av
deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som til
sammen utgjør den juridiske personens samlede forpliktelser, dersom
kommandittselskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller
gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk. Bestemmelsene i annet ledd annet
og tredje punktum gjelder tilsvarende for terskelverdien for balansesum og årsverk,
4. ansvarlige selskaper hvor samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke noen
av deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som til
sammen utgjør den juridiske personens samlede forpliktelser, dersom det ansvarlige
selskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall
ansatte høyere enn ti årsverk. Bestemmelsene i annet ledd annet og tredje punktum
gjelder tilsvarende for terskelverdien for balansesum og årsverk,
5. stiftelser.
For aksjeselskaper gjelder ikke revisjonsplikten etter første ledd dersom det er truffet
beslutning om dette i medhold av fullmakt som nevnt i aksjeloven § 7-6.
Unntakene etter annet og tredje ledd gjelder ikke når revisjonsplikt følger av annen
lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
Unntakene etter annet og tredje ledd gjelder ikke for foretak som er pliktig til å
utarbeide konsernregnskap, eller aksjeselskap som er morselskap etter aksjeloven § 1-3.
Unntakene etter annet og tredje ledd gjelder ikke aksjeselskap og selskap som nevnt i
regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13 som er organisert etter en utenlandsk selskapsform
som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven § 1-1 annet ledd,
som er under tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven § 1. Finanstilsynet kan ved
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forkrift pålegge andre foretak som er under tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven
§ 1 revisjonsplikt, dersom det er nødvendig av hensyn til tilsynet med virksomheten.
Den revisjonspliktige kan ikke avsette revisor uten saklig grunn. Uenighet
vedrørende regnskapsmessig behandling eller revisjonshandlinger anses ikke som
saklig grunn for avsettelse. Den revisjonspliktige skal uten ugrunnet opphold gi
melding til Foretaksregisteret om at revisors oppdrag er avsluttet. Dersom et
revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden, skal den revisjonspliktige
dessuten sende begrunnelse for dette til Finanstilsynet.

Til forslaget til endringer i aksjeloven:
§ 2-3 første ledd nr. 6 skal lyde:
6. hvem som skal være selskapets revisor dersom selskapets årsregnskap skal revideres, jf.
§ 7-6 fjerde ledd.
§ 7-6 skal lyde:
§ 7-6. Fullmakt til å unnlate revisjon
(1) Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt
til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven
dersom
1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,
2.

selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og

3.

gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Beslutning om fullmakt som nevnt i første punktum kan ikke treffes i selskap som nevnt i
revisorloven § 2-1 femte ledd.
(2) Viser et årsregnskap driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger
terskelverdiene i første ledd, skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår
revideres.
(3) Fullmakt som nevnt i første ledd kan trekkes tilbake av en senere
generalforsamling dersom forslaget får tilslutning fra mer enn en tredel av den
aksjekapitalen eller av de stemmene som er representert på generalforsamlingen,
eventuelt av en slik andel av aksjekapitalen eller stemmene som etter vedtektsbestemmelse
som nevnt i § 5-18 tredje ledd kreves for å hindre vedtektsendring. Dersom fullmakt som
nevnt trekkes tilbake, skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår revideres.
(4) Stifterne kan i stiftelsesdokumentet gi styret fullmakt til å unnlate revisjon. Første
til tredje ledd gjelder tilsvarende.
(5) Selskapet skal straks gi melding til Foretaksregisteret dersom styret har truffet
beslutning om å benytte fullmakt som nevnt i første ledd eller dersom selskapets
årsregnskaper igjen skal revideres som følge av at vilkårene for fritak fra revisjon etter
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revisorloven § 2-1 tredje til sjette ledd ikke lenger er til stede. Beslutning om å benytte
fullmakt som nevnt i første ledd får ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret.
(6) Dersom vilkårene for fritak fra revisjon etter revisorloven § 2-1 tredje til sjette
ledd ikke lenger er til stede, skal styret straks sørge for valg av revisor.

Til forslag om endring i foretaksregisterloven:
§ 3-1 første ledd nytt nr. 8 skal lyde:
8. Hvorvidt selskapet er unntatt revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1 tredje ledd, jf
aksjeloven § 7-6, og eventuelle andre opplysninger som skal registreres i eller i medhold av
aksjeloven § 7-6. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om innsending til og
registrering i Foretaksregisteret av meldinger som nevnt i aksjeloven § 7-6 femte ledd, samt
nærmere regler om melding om selskapets eventuelle eksterne autoriserte regnskapsfører.

Til forslaget til nytt annet punktum i Lovforslaget del VIII:
Kongen kan fastsette nærmere overgangsregler.
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