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Horing - vurde ring av revisjonsplikten for norsk registrerte utenlandske foretak

Vi viser til  Finansdepartementets høringsbrev  datert 17. november 2005.

Brønnøysundregistrene slutter seg til departementets forslag til endring i revisorloven
15. januar 1999 nr. 2 med følgende presiseringer og merknader:

12005  ble det registrert 2 479 norsk registrerte utenlandske foretak (NUF) i
Foretaksregisteret. Samme år ble 194 NUF slettet. Den samlede bestanden av NUF
registrert i Foretaksregisteret var per 31. desember 2005 steget til 5 563 mot :i 279 på
samme tidspunkt i 2004.

Skattedirektoratet skriver i høringsnotatet datert 3. oktober  2005  at en innføring "av
revisjonsplikt endrer ikke ved det faktum at det vil gå opp mot to år før
Brønnøysundregistre[ne] tvangsoppløser selskapet, fordi det ikke har innsendt
regnskap" (s. 13). Dette medfører ikke riktighet. Brønnøysundregistrene har aldri hatt
kompetanse til å verken tvangsoppløse NUFet eller hovedforetaket. Aksjeloven 13.
juni 1997 nr. 44 § 16-15 første ledd nr. 5, allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr. 45
§ 16-15 første ledd nr.  5 og  boligbyggelagsloven 6. juni 2003 nr. 38 § 10-14 nr. 4 gir
riktignok adgang for tingretten til å i visse tilfeller beslutte aksjeselskaper,
allmennaksjeselskaper og boligbyggelag oppløst ved manglende innsending til
Regnskapsregisteret, men disse bestemmelsene kan ikke anvendes analogisk på
utenlandske selskaper. Det eksisterer således ingen generell hjemmel for verken
Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret til å varsle tingretten ved manglende
innsending til Regnskapsregisteret.

Brønnøysundregistrene antar at det ikke har vært meningen å fjerne unntaket for
stiftelser som finnes i gjeldende annet ledd nr. 5 i revisorloven, og foreslår derfor at
forslaget til nytt annet ledd nr. 5 i stedet anses som forslag til nytt annet ledd nr. 6.
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Side 2

Når det gjelder den språklige utformingen av lovendringsforslaget, foreslår
Brønnøysundregistrene at henvisningen til "aksjeloven § 1-1 (2)" endres til
"aksjeloven § 1-I annet ledd" for å harmonisere henvisningsteknikken med øvrige
deler av bestemmelsen.

Med hilsen
BRØNNØYSUNDREGISTRENE

a"6 X41( s 4,  iiC1Ø  V4,i,4un Ø cj
Erik Fossum  Håkon Olderbakk
direktør  avdelingsdirektør

Saksbehandler: Håvard Kjærstad


