
14 NR. 2 > 2012

Ofte stilte spørsmålOfte stilte spørsmål

Om ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter 
beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller 
anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Iden ti tets kon troll ved etab le ring av kun de for hold
Ka te go ri: Re vi sjon

Spørs mål:
Hvor dan de fi ne res inn hol det i be gre pet drifts inn tek ter når det gjel der ters kel ver di en 1. 
på 5 mil lio ner for fri tak fra re vi sjons plik ten?
Inn går ge vinst ved salg av eien dom og and re va ri ge drifts mid ler, el ler inn går hele 2. 
brut to salgs be løp i driftsinntektsbegrepet?

Svar:
Ut tryk ket «drifts inn tek te ne av den sam le de virk som he ten» i ak sje lo ven § 7–6 og  1. 
i re vi sor lo ven § 2–1 er etter en na tur lig språk lig for stå el se lik sum drifts inn tek ter i 
re sul tat regn ska pet, dvs. sum men av salgs inn tekt og an nen drifts inn tekt i re sul tat opp-
stil lin gen etter regn skaps lo ven, jf. § 6–1 før s te ledd nr. 1 og 2. Fo re taks re gis te rets kon-
troll ved fra valg av re vi sjon byg ger på den ne for stå el sen av ut tryk ket. Inn tekts gren sen 
for re vi sjons plikt in klu de rer der med «and re drifts inn tek ter», i mot set ning til inn tekts-
gren sen for små fore tak i regn skaps lo ven § 1–6 og for regn skaps plikt i regn skaps lo ven 
§ 1–2 nr. 4 og 7.
Inn tekt fra salg av fast eien dom skal ikke inn gå i salgs inn tek ten med mind re sel ska pet 2. 
har som sin or di næ re virk som het å sel ge fast eien dom. En slik ge vinst skal vi ses net to 
i re sul tat regn ska pet og fø res som an nen drifts inn tekt, slik at den skal være med i ters kel -
ver di en for re vi sjons plikt. Even tu elt tap skal fø res som an nen drifts kost nad. Der som 
sel ska pets or di næ re virk som het er å sel ge fast eien dom, skal sal get fø res som va re salg 
med salgs sum som salgs inn tekt og an skaf fel ses kost som va re kost nad. Til sva rende gjel-
der også ved salg av and re va ri ge drifts mid ler.

Ut de ling av ge vinst in ne væ ren de år
Ka te go ri: Sel skaps rett
Spørs mål: Grun net for skjel lige for hold 
strak te for hand lin gen ut i tid og sel ska pet 
fikk først inn gått av ta le om sal get av  
dat ter sel ska pet i ja nu ar 2012. Sal get ga  
en be ty de lig ge vinst. Fle re ak sje eie re had de 
gjort reg ning med å kun ne få et be ty de lig 
ut byt te alle rede på or di nær ge ne ral for sam-
ling i feb ruar 2012. Kan ak sje ei er ne få 
ge vins ten ut delt nå i 2012?

Svar: Nei. Ut de ling av ut byt te byg ger på 
sel ska pets sist av lag te års regn skap, jf. ak sje-
lo ven § 8–1 (1), og det sist av lag te års regn-
ska pet vil ikke in ne hol de ge vins ten som 
kom mer i 2012. Ge vins ten vil først kun ne 
ut de les som ut byt te etter at regn ska pet for 
2012 er ved tatt. (i 2013).

Fu sjon av minst tre sel ska per med 
sam me eier
Ka te go ri: Sel skaps rett
Spørs mål: Kan tre el ler fle re sel ska per 
fu sjo ne re med fel les fu sjons plan og fel les 
åp nings ba lan se etter ak sje lo ven § 13–24? 
Vi spør for di ord ly den i ak sje lo ven 
§ 13–24 før s te ledd før s te set ning ly der 
«Har to ak sje sel ska per sam me eier, som 
eier samt li ge ak sjer i sel ska pe ne, kan dis se 
ved ta en fu sjons plan som…».

Svar: Ja, re el le hen syn til sier at fle re enn  
to sel ska per må kun ne inn gå i fu sjo nen til 
tross for ord ly den i § 13–24. Det er en 
for ut set ning etter § 13–24 at alle sel ska per 
som inn går i fu sjo nen, er hel eid av en og 
sam me fy sis ke el ler ju ri dis ke per son. Vi 
har vært i kon takt med Fore taks re gis te ret  
i Brønn øy sund, som har be kref tet at de  
er eni ge i konklusjonen og ak sep te rer  
gjen nom fø ring av sli ke fu sjo ner.

Kon se kven sen av fel les fu sjons plan og 
fel les åp nings ba lan se vil an ta ke lig være at 
en vil være av skå ret fra å gjen nom fø re bare 
én av fu sjo ne ne der som man skul le end re 
pla ne ne un der veis. I så fall må en star te 
fu sjons pro ses sen på nytt i et slikt til fel le.
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Til sva rende er ord ly den i § 13–2 før s te 
ledd ikke til hin der for at det er mer enn 
ett over dra gen de sel skap ved en or di nær 
fu sjon, selv om § 13–2 før s te ledd ly der 
«Sam men slå ing av sel ska per er un der gitt 
reg lene om fu sjon i ka pit let her når et 
sel skap (det over ta ken de sel ska pet) skal 
over ta et an net sel skaps (det over dra gen de 
sel ska pets) ei en de ler, ret tig he ter og for plik-
tel ser…». I Norsk Lov kom men tar ved 
Hugo Mat re står det i note til ak sje lo ven 
§ 13–2: «En talls for men med fø rer in gen 
be grens ning. Lo ven hind rer ikke at to  
el ler fle re sel ska per sam ti dig over drar sine 
rettighetskompleks til det over ta ken de 
sel skap, Ot.prp. nr. 19 (1974–75) pkt. 
4.14.10 s. 210. Fu sjons pla nen skal i så fall 
om fat te samt li ge sel ska per, § 13–3 før s te 
ledd.»

Enkelt og trygt

Knut Ertresvåg
Daglig leder, RG Økonomi AS

 “Vi velger Agrodata av flere grunner:
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Agro Økonomi	–valgt	av	5000	bedrifter	og	400	regnskapsbyrå	over	hele	landet.
Vi løser dine oppgaver og vokser med bedriften.

Agro  Økonomi er et komplett og 
oversiktlig system, med regnskap, faktura, 
lønn, årsoppgjør, selvangivelse og 
elektronisk innlevering til Altinn.

Agro  Økonomi er utviklet for at det skal 
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Last ned programmet fra agro.no
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