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Høring - vurdering av revisjonsplikten for norsk -registrerte utenlandske
foretak (NUF)

Justisdepartementet viser til Finansdepartementets brev 17. november 2005.

Vi har følgende merknader:

Justisdepartementet støtter lovgivningstiltak som innenfor rammene av våre EØS-
forpliktelser bidrar til å fremme åpenhet i og kontroll med norskregistrerte utenlandske
foretak (NUF). Det er en kjensgjerning at antallet slike foretak med virksomhet i Norge
har økt - og fortsatt øker - betydelig, og at norske myndigheters muligheter til å
regulere sentrale sider ved foretakene er svært begrenset. Vi ser innføring av
revisjonsplikt for slike foretak som et nyttig bidrag for å forbedre denne situasjonen, og
støtter forslaget i høringsbrevet.

Vi kan i all hovedsak slutte oss til de vurderinger som fremkommer om behovet for en
revisjonsplikt. Vi vil  anta at nytten av en revisjonsplikt nok vil være begrenset, men
mener at denne nytten uansett vil overstige de ulemper en revisjonsplikt måtte innbære
for foretakene . Vi ser det  som naturlig  at NUFer med  begrenset ansvar underlegges de
samme regler om revisjonsplikt som norske aksjeselskaper .  Så lenge man tar det
standpunkt  at ethvert  aksjeselskap skal ha revisjonsplikt uavhengig av størrelse, er det
etter vårt syn  naturlig at  dette  også gjelder filialer av utenlandske foretak med en
selskapsform som tilsvarer aksjeselskapsformen .  Så vidt vi kan se innebærer
lovforslaget i høringsbrevet en slik likebehandling ,  som også ser ut til å ha en
hensiktsmessig angivelse  av hvilke  foretak som omfattes.
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Vi bemerker for ordens skyld også at vi ikke har innvendinger mot høringsbrevets
standpunkt om at forslaget ikke vil være betenkelig i forhold til våre EØS-forpliktelser.

arald Aass
seniorrådgiver

Helge Brunvoll
førstekonsulent
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