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Høringssvar – forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristen for
fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær
generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av
covid-19
Det vises til høringsbrev av 15. mai 2020 med forslag til midlertidig lov om utsettelse av
fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling mv.
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Finans Norges hovedsynspunkter:
•

•

Finans Norge støtter forslaget om at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å
fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2020. Finans Norge
støtter også forslaget om å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning etter
revisorloven § 5-6 og forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.
Finans Norge slutter seg til forslaget om å utsette fristene for å avholde ordinær
generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskapet, og ordinært årsmøte
for samvirkeforetak.

Finans Norge har ikke konkrete merknader til lovforslaget som vil ha positive virkninger for
finansnæringen. Regjeringen iverksatte en rekke tiltak for å begrense smittespredningen i
forbindelse med utbruddet av covid-19 i mars 2020. Det er usikkert hvordan
smittesituasjonen vil utvikle seg og hvor lenge tiltakene og anbefalinger iverksatt for å hindre
smitte vil vedvare. Restriksjonen kan gjøre det praktisk vanskelig å etterleve de
forpliktelsene som påhviler finansforetakene. De foreslåtte endringene skaper derfor større
grad av fleksibilitet, og er derfor noe Finans Norge vil gi sin tilslutning til.
Frist for å fastsette årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning mv.

Finans Norge støtter forslaget om å utsette fristene for fastsettelse av årsregnskapet og
innsending til Regnskapsregisteret, og deler departementets syn om at det foreligger
tungtveiende grunner som tilsier foreslåtte endring. Med henvisning til at fristen kun
utsettes med to måneder antas det at ulempen for regnskapsbrukerne ikke vil bli
uforholdsmessig stor, og at kvaliteten på regnskapene vil kunne bli bedre.
Frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte
Finans Norge er enige med departementet om at fristene for å avholde ordinær
generalforsamling og årsmøte etter aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova bør
utsettes. Hvis ikke vil ikke forslaget om fristutsettelse for å fastsette årsregnskap og
årsberetning ha betydning. Finans Norge støtter departementets syn på at fristutsettelse
bare bør anvendes dersom der er nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av enhver
sak på ordinær generalforsamling og ordinerts årsmøte.
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Finans Norge

Sign.
Nils Henrik Heen
juridisk direktør

Sign.
Caroline Akthar
juridisk seniorrådgiver

Side 2 av 2

