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Be grens nin ger i asl. § 12–2 an net ledd:

Ad gan gen til å fore ta 
ka pi tal ned set tel ser
Ar tik ke len ser på hvil ke be grens nin ger som gjel der i ad gan gen til å fore ta kapital 
ned set tel ser og drøf ter noen ut valg te spørs mål som re gel mes sig opp står når 
selskapsrettens irr gan ger må hånd te res i prak sis.

Ad vo kat
Kjell Rich ard Man skow
Part ner Ad vo kat fir ma et  
Price wa ter house coo pers

Ad vo kat full mek tig
Chris ti an Frie stad
Arnt zen de Be sche Ad vo kat fir ma 
Stav an ger DA
Han var ad vo kat full mek tig hos 
Ad vo kat fir ma et PWC på tids punk tet 
ar tik ke len ble skre vet.

Artikkelen er forfattet av:

Ka pi tal ned set tel ser er prak tisk vik ti ge dis-
po si sjo ner. Be hov for å fri gjø re ka pi tal for 
til ba ke be ta ling til ak sjo næ rer el ler i for bin-
del se med re struk tu re rin ger, f.eks. ved 
fi sjon, opp står for de fles te ak sje sel ska per 
på ett el ler an net tids punkt.

Ak sje lo ven (asl.) § 12–2(2)1 opp stil ler vis se 
be grens nin ger i ad gan gen til å fore ta ka pi-
tal ned set tel ser. I til fel ler hvor be lø pet skal 
be nyt tes bl.a. til til ba ke be ta ling, slet ting av 
ak sjer el ler av set ning til fond, frem går det 
av be stem mel sen at ned set tel se av ak sje -
kapi ta len ikke kan gjel de stør re be løp enn 
at det:

«etter ned set tin gen er full dek ning for den 
gjen væ ren de ak sje ka pi ta len og sel ska pets 
bund ne egen ka pi tal etter før s te ledd. Ved 
be reg nin gen av be lø pet skal ba lan sen for 
sis te regn skaps år leg ges til grunn.»

Ved an ven del se av be stem mel sen rei ser det 
seg fle re van ske li ge tolk nings spørs mål. 
Noen har sett sin løs ning i prak sis, and re 
er frem de les mer ukla re, selv om en ny lig 
av sagt Høy es te retts dom gir vik ti ge bi drag 

1 Bestemmelsen er identisk med Allmennaksjeloven 
§ 12–2(2).

til for stå el sen. I det føl gen de drøf tes noen 
ut valg te pro blem stil lin ger som bru ke re av 
be stem mel sen kan være tjent med å kjen ne 
til.

Brudd på asl. § 12–2(2) inne bæ rer at ned-
set tel sen er ulov lig etter asl. § 3–7. Det te 
kan med fø re krav om til ba ke fø ring av 
ut be tal te mid ler, og an svar for de som har 
med vir ket til hand lin gen. Prak tisk vik tig 
er også even tuelle skat te mes si ge kon se-
kven ser, bl.a. ved fi sjon kan re sul ta tet være 
at grunn la get for skat te fri het bort fal ler, 
slik at fi sjo nen blir skat te plik tig. Brudd 
kan alt så ha al vor li ge og uhel di ge kon se-
kven ser.

Nær me re om bun den egen ka pi tal
Ved an ven del sen av asl. § 12–2(2) er den 
«bund ne egen ka pi tal» et sent ralt be grep. 
Det skal i hen hold til be stem mel sen være:

«full dek ning for den gjen væ ren de ak sje-
kapi ta len og sel ska pets bund ne egen ka pi tal 
etter før s te ledd» (vår un der strek ning).

Det føl ger av ka pit tel 3 I i ak sje lo ven 
hvil ke pos ter som med reg nes som «bun det 
egen ka pi tal», i prak sis ak sje ka pi tal, over-
kurs og en kelte fond. Hen vis nin gen til asl. 
§ 8–1 med fø rer at man må leg ge til (i) 
udek ket un der skudd (ii) ba lan se ført forsk-
ning og ut vik ling, good will og net to ut satt 
skat te for del, (iii) den sam le de på ly den de 
ver di av egne ak sjer som sel ska pet har 
er ver vet til eie el ler pant i tid li ge re regn-
skaps år, og kre ditt og sik ker hets stil lel se 
etter §§ 8–7 til 8–9 som etter dis se 
be stem mel se ne skal lig ge in nen for ram-
men av fri egen ka pi tal; samt (iv) den de len 
av års over skud det som etter lov el ler ved-
tek ter skal av set tes til et bun det fond el ler 
ikke kan ut de les som ut byt te.

KA PI TAL BE HOV: Be hov for å fri gjø re ka pi tal opp står for de fles te ak sje sel ska per på et 
el ler an net tids punkt.
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Be lø pet som frem kom mer etter en slik 
sum me ring, er den bund ne egen ka pi ta len 
man må ha full dek ning for etter ka pi tal-
ned set tel sen og noe for enk let er be stem-
mel sens kjer ne at net to bok før te ei en de ler 
fra truk ket ned set tel ses be lø pet minst må 
til sva re sel ska pets bund ne egen ka pi tal etter 
kor ri ge rin ge ne som nevnt over.2

Ved til ba ke be ta ling av for mu es gjen stan der 
med vir ke lig ver di som av vi ker fra ba lan se-
ført ver di, er det den ba lan se før te ver dien 
for gjen stan den som leg ges til grunn ved 
må lin gen, jf. asl. § 3–6 (3).

Hen vis nin gen til «ba lan sen for 
sis te regn skaps år»
Et sent ralt spørs mål som rei ser seg, er 
hvil ke tall man skal ta ut gangs punkt i når 
be reg nin gen skal fore tas. Be stem mel sen 
vi ser til «ba lan sen for sis te regn skaps år».  
I peri oden fra 1. ja nu ar3 til regn ska pet 
god kjen nes fore lig ger ikke noen ba lan se 
for «sis te regn skaps år». Ord ly den av skjæ rer 
m.a.o. ad gan gen til å fore ta ka pi tal ned-
settel ser i peri oden fra 1. ja nu ar til det 
re vi der te års regn ska pet god kjen nes på den 
or di næ re ge ne ral for sam lin gen, ofte også 
om talt som «sper re peri oden» i ju ri disk 
teo ri4 (med mind re det ut arbei des en  
mellombalanse, noe som gjer ne ikke er 
prak tisk).

Kob lin gen til god kjent års regn skap sik rer 
at det må les mot regn skaps tall som er 
un der lagt en eks tern kva li tets sik ring i form 
av re vi sors gjen nom gang, og at regn skaps-
tal le ne er be hand let av sty re og ge ne ral for-
sam ling. Kob lin gen til års regn ska pet kan 
imid ler tid set te en stop per for både for nuf-
ti ge og for svar li ge egen ka pi tal trans ak sjo ner. 
Spørs må let som opp står er om, el ler i  
hvil ken grad, det er an led ning til å ta  
hen syn til hen del ser etter ba lan se da gen 
31.12 til tross for ut gangs punk tet over.

Hen del ser etter ba lan se da gen
Nega tive og po si ti ve hen del ser etter  
ba lan se da gen
Det frem går av asl. § 12–2(2) at:

2 Dersom et selskap har fri egenkapital (etter asl 8–1) før 
kapitalnedsettelsen, innebærer asl. § 12–2 (2) at maksi-
malt nedsettelsesbeløp vil være summen av nominell 
kapitalnedsettelse og fri egenkapital.

3 Vi forutsetter for enkelthets skyld at regnskapsåret følger 
kalenderåret.

4 For å avbøte de uheldige konsekvensene av sperreperio-
den ble det ved lovendring av 25. april 2003 adgang til å 
basere kapitalnedsettelser på en mellombalanse, se bl.a. 
Ot.prp. nr. 21 (2002–2003) s. 21 flg. Mellombalanse kan 
m.a.o. benyttes, men det er sjelden praktisk. Flere av 
aksjelovens bestemmelser har koblinger til siste regn-
skapsår som medfører en innelåsningseffekt fra 1. januar 
frem til godkjent årsregnskap foreligger.

«I sam svar med for sik tig og god for ret-
nings skikk skal det like vel tas til bør lig 
hen syn til hen del ser som måt te være inn-
truf fet etter ba lan se da gen og tap som må 
for ven tes å vil le inn tref fe.»

Sel ska pet må alt så ta hen syn til hen del ser 
etter ba lan se da gen som svek ker sel ska pets 
øko no mis ke stil ling. Selv om det er dek-
ning om man ser hen til års regn ska pet, 
kan en ka pi tal ned set tel se ikke gjennom -
føres uten at man tar hen syn til tap inn-
truf fet etter 31.12, el ler som man for ven-
ter vil inn tref fe frem i tid.

Ord ly den ute luk ker ikke at man kan ta 
hen syn til po si ti ve hen del ser etter ba lan se-
da gen. Be gre pet «hen del ser» er nøy tralt. 
For ar bei de ne vi ser at de par te men tet valg te 
å be nyt te be gre pet «hen del ser», for å ty de-
lig gjø re at be stem mel sen om fat tet lå ne-
opp tak (samt tap). Hvis det har inn truf fet 
både po si ti ve og nega tive hen del ser etter 
ba lan se da gen, er det i prak sis lagt til grunn 
et visst nettosyn. Det te har gode grun ner 
for seg. Vur de rings te ma som lo ven opp-
stiller er «hen del ser» etter ba lan se da gen og i  
hvil ken grad sel ska pets egen ka pi tal er el ler 
for ven tes å bli svek ket av dis se. Det gir 
li ten me ning om man kun skal ta hen syn 
til taps as pekt og ikke også til inn tek ter.5

5 Berge, Stig og Bjørn Einar Strandberg, «Årsregnskapet 
som ramme for utdeling av utbytte, kapitalnedsettelse 

Be stem mel sen åp ner der imot ikke for å 
ut vi de «utdelingsrammen» i til fel ler hvor 
det har fun net sted (kun)po si ti ve hen del-
ser etter ba lan se da gen. Etter ord ly den er 
det te ikke ute luk ket, men be stem mel sen 
hvi ler på et for sik tig hets prin sipp, ikke 
ulikt hva som be nyt tes i and re sam men-
hen ger, f.eks. asl. § 8–1(4), og kan der for 
ikke tas til inn tekt for at net to po si ti ve 
hen del ser kan dan ne grunn lag for ut de lin-
ger ut over 31.12-tall. Et sel skap som har 
solgt en eien dom med en be ty de lig ge vinst 
etter ba lan se da gen (og alt an net ten kes 
uend ret), kan alt så ikke be nyt te ge vins ten 
til ut de ling ved ka pi tal ned set tel se (el ler 
ut byt te) før ge vins ten er re flek tert i den 
på føl gen de ba lan sen for 31.12, i prak sis 
året etter.

Be tyd nin gen av for ut gå en de ka pi tal ned-
set tel se el ler ka pi tal for høy el se.
En alle rede gjen nom ført ka pi tal ned set tel se 
vil som ut gangs punkt re du se re sel ska pets 
bund ne ka pi tal/ak ti va, dog be ro en de på 
ka pi tal ned set tel sens for mål. En ka pi tal-
ned set tel se med over fø ring til fond er mest 
å ka rak te ri se re som en regn skaps mes sig 
om dis po ne ring av egen ka pi tal, og kan 
så le des være gjen nom ført nett opp for å 
til ret te leg ge for se ne re hand lin ger. Det te er 
ikke uprak tisk i til fel ler hvor fra drag etter 
asl. § 8–1 for f.eks. good will med fø rer lav 
el ler in gen fri egen ka pi tal pr. 31.12. Ved 
ka pi tal ned set tel se med over fø ring til fond 
(fri egen ka pi tal) som minst til sva rer good-
will pos ten, kan man nøy tra li se re ef fek ten 
det te har på fri egen ka pi tal.

Slik «øk ning» av fri egen ka pi tal har pa ral-
lel ler til po si ti ve hen del ser etter ba lan se-
dagen. Dis po si sjo nen er pri mært en regn-
skaps mes sig om dis po ne ring av egen-
kapital, og gjen stand for re vi sors kon troll  
i form av hans gjen nom gang som grunn lag 
for sin be kref tel se etter asl. § 12–2(2) i.f. 
En slik ka pi tal ned set tel se skil ler seg der for 
på man ge må ter fra and re (mer skjønns-
pre ge de) po si ti ve hen del ser etter ba lan se-
da gen, og spørs må let er om det kan tas 
hen syn til slik ned set tel se fra bun den til fri 
egen ka pi tal ved en på føl gen de ka pi tal ned-
set tel se sam me regn skaps år. Pro blem stil lin-
gen er ikke be hand let i for ar bei de ne.

Som nevnt i punk tet Nega tive og po si ti ve 
hen del ser etter ba lan se da gen for an, er det 
en al min ne lig opp fat ning at be stem mel sen 
ikke åp ner for å ta hen syn til net to po si ti ve 
hen del ser etter ba lan se da gen. Ord ly den og 
hen vis nin gen til «ba lan sen for sis te regn-
skaps år» sy nes å in ne bæ re både en pri ori te-

mv.», Revisjon og Regnskap, nr. 4 2000 s. 8–17.

Det frem går av asl. § 12–2(2) at:

TIL BØR LIG HEN SYN: Det skal tas til bør-
lig hen syn til hen del ser som måt te være inn-
truf fet etter ba lan se da gen og tap som må 
for ven tes å vil le inn tref fe.
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ring av kapitalbeskyttelseshensyn og et 
be visst stand punkt til at øk ning av sel ska-
pets frie egen ka pi tal etter ba lan se da gen 
ikke på vir ker be reg nings grunn la get, uav-
hen gig av år sak og de uhel di ge ut slag det te 
kan gi i en kelte til fel ler.

Til det te kom mer at Jus tis de par te ments 
lov av de ling (uten å ha tatt kon kret stil ling 
til det spørs må let vi her drøf ter) i fle re 
tolk nings ut ta lel ser har gitt ut trykk for en 
tolk ning av ak sje lo vens reg ler som av 
man ge prak ti ke re opp fat tes som re strik tiv.6 
Lov av de lin gens prak sis kan me get vel dis-
ku te res, men er en tolk nings fak tor man 
ikke kan se bort fra, sær lig si den for valt-
nin gen til leg ger lov av de lin gens ut ta lel ser 
stor vekt.

Be tyd nin gen av «po si ti ve hen del ser» etter 
ba lan se da gen er vi de re ny lig be hand let  
i en høy es te retts dom fra no vem ber 2011. 
Sa kens ho ved spørs mål var om en ka pi tal-
for høy el se etter ba lan se da gen kun ne øke 
utbyttegrunnlaget.7 Ret ten av vis te en slik 
ad gang. Høy es te rett frem he vet sær lig at 
reg lene om be reg ning av fri egen ka pi tal i 
asl. § 8–1 er tek nis ke og i li ten grad åp ner 
for an ven del se av skjønn. I dom men vur-
de rer og til trer også en en stem mig Høy es te-
rett lov av de lin gens ar gu men ta sjon knyt tet 
til lov lig he ten av å ta hen syn til til ba ke-
beta ling av ak sjo nær lån etter ba lan se da gen, 
jf. fot no te 6.

Etter vår opp fat ning er det lite hen sikts-
mes sig at hen sy net til tek nis ke og lite 
skjønns pre ge de kapitalvernregler av skjæ rer 
mu lig he ten for å ta hen syn til rene regn-
skaps mes si ge om dis po ne rin ger etter 
ba lanse da gen. Ned set tel sen skal i den ne 
sam men heng kon trol le res og be kref tes av 
re vi sor, og sik res notoritet ved mel ding til 
Fore taks re gis te ret. Be ten ke lig he te ne ved å 
ta hen syn til ka pi tal ned set tel sen er på 
den ne bak grunn re la tivt små.8 Sel ska pet 
må også ta hen syn til inn tråd te og for ven-
te de tap ved vur de rin gen av om ned set tel-
sen kan gjennom fø res, jf. for an, og en de lig 
må sel ska pet vur de re om egen ka pi ta len er 
«for svar lig ut fra ri si koen ved og om fan get av 

6 Jf. Justisdepartementets lovavdelings tolkningsuttalelse av 
17. desember 2001. 

7 Jf. HR-2011–2132-A. Nærmere bestemt omhandlet 
saken hvilken betydning en kapitalforhøyelse etter 
balansedagen skal ha for beregningen av 10%-kravet i asl. 
§ 8–1 (2). Etter høyesteretts vurdering kunne det ikke tas 
hensyn til kapitalforhøyelsen, slik at selskapets egenkapi-
tal var mindre enn 10 % av balansesummen, med den 
konsekvens at reglene i asl. § 12–4 til § 12–6 skulle vært 
fulgt ved utbytteutdelingen. Den såkalte 10%-regelen er 
foreslått fjernet i Forenkling og modernisering av aksjelo-
ven av 7. januar 2011.

8 I samme retning Nyvoll, Sølvi, «Krav om dekning for 
selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelser», 
Tidsskrift for Forretningsjus, nr. 2 2004 s. 124–147.

virk som he ten i sel ska pet» etter ned set tel sen 
iht. asl. § 3–4.

Ved tolk nin gen må det etter vår opp fat-
ning også tas i be trakt ning at en sent ral 
mål set ning ved ak sje lov giv nin gen er å sik re 
sel ska pe ne flek si bi li tet til å ut nyt te ka pi tal 
på en hen sikts mes sig måte. Alt så bør også 
rek ke vid den av kapitalbeskyttelseshensyn 
vur de res på den ne bak grunn.9 Syns punk-
tet formu le res tref fen de i Ot.prp. nr. 23 
(1996–1997) på s. 14:

«Hen sy net til kre di to re ne bør imid ler tid 
ikke dri ves så langt at and re grunn leg gen de 
hen syn blir ska de li den de. Sær lig er det 
be hov for å fore ta en av vei ning mel lom 
hen sy net til kre di to re ne og øns ket om å 
leg ge for hol de ne til ret te for ny etab le rin ger 
og et kon kur ran se dyk tig næ rings liv.»

I lys av høy es te retts ar gu men ta sjon i oven-
nevn te dom, er det imid ler tid nep pe 
ad gang til å ta hen syn til en (alle rede) 
gjen nom ført ka pi tal ned set tel se (med over-
fø ring til fritt fond) ved en på føl gen de 
ned set tel se sam me regn skaps år. Øv rig 
rele vant retts prak sis il lust re rer også at man 
lø per en be ty de lig ri si ko ved å ba se re egen-
ka pi tal trans ak sjo ner på po si ti ve hen del ser 
etter ba lan se da gen.10

En for ut gå en de ka pi tal for høy el se frem står 
som en po si tiv hen del se etter ba lan se-
dagen, da slik at sel ska pet de facto til fø res 
nye mid ler. En ka pi tal for høy el se re pre sen-
te rer med and re ord en klar for sterk ning 
av sel ska pets egen ka pi tal, men ut over 
det te er situa sjo nen og rettskildebildet i all 
hoved sak sam men fal len de med hva som er 
drøf tet for en ka pi tal ned set tel se med over-
fø ring til fritt fond for an. Med sam me 
be grun nel se er det vår opp fat ning at 
be stem mel sens hen vis ning til «ba lan sen  
for sis te regn skaps år» sam men holdt med 
oven for nevn te høy es te retts dom med fø rer 
at det ikke er ad gang til å ta hen syn til en 
ka pi tal for høy el se ved en på føl gen de ned-
set tel se sam me regn skaps år, selv om de 
bes te grun ner etter vår opp fat ning trek ker 
i mot satt ret ning.

Kom bi na sjon av 
nedsettelsesformål
Et nes te spørs mål er om sel ska pet kan 
kom bi ne re uli ke nedsettelsesformål i 
sam me ved tak. F.eks., kan et sel skap med 
nega tiv fri egen ka pi tal ned set te fra bun den 
til fri egen ka pi tal og sam ti dig ved ta (yt ter-

9 Perland, Olav Fr., «Kapitalbeskyttelse og andre gode 
hensyn», Tidsskrift for Forretningsjus, nr. 1 2005 s. 371–
392 (s. 377).

10 Jf. LB-2006–128 724 og LB-2010–59 509. 

li ge re) ka pi tal ned set tel se med til ba ke-
betaling til ak sjo næ re ne?

Utifra ri si koen sty ret og re vi sor lø per der-
som man trår feil, er det te en prak tisk 
vik tig pro blem stil ling, som det så langt vi 
er kjent med fore lig ger lite vei led ning om i 
retts kil de ne.

En kom bi na sjon inne bæ rer at det i rea li te-
ten tref fes to ma te rielle be slut nin ger, f.eks.: 
(i) ned set tel se til fond (fri egen ka pi tal) 
el ler til dek ning av udek ket tap og (ii) ned-
set tel se med til ba ke be ta ling til ak sjo næ-
re ne som er be tin get av be slut ning (i).

Re elt sett skil ler en ka pi tal ned set tel se med 
to nedsettelsesformål i sam me ved tak seg i 
li ten grad fra situa sjo nen hvor det 
gjennom fø res en «til ret te leg gen de» ned set-
tel se, med en på føl gen de ka pi tal ned set tel se 
med til ba ke be ta ling til ak sjo næ re ne.

En sy ste ma tisk til nær ming, og sam men-
heng i be stem mel sen, til sier imid ler tid at 
hvor det be slut tes to sep ar ate ka pi tal ned-
set tel ser, vil det måt te fore tas to vur de rin-
ger av dek nings kra vet i § 12–2(2), beg ge 
med re fe ran se til ba ke til 31.12, og uten at 
man i det sis te ved ta ket kan se hen til hva 
som ble be slut tet i det for ut gå en de ved tak. 
Dek nings kra vet må da vur de res iso lert for 
hver be slut ning. Spørs må let blir etter det te 
om kom bi na sjon av to nedsettelsesformål i 
ett og sam me ved tak med fø rer at ka pi tal-
ned set tel sen vur de res sam let etter 
§ 12–2(2), slik at det kun fore tas én fel les 
vur de ring av om det er dek ning etter ned-
set tel sen?

At det er ad gang til å kom bi ne re nedset-
telsesformål i sam me ved tak, er for ut satt i 
asl. § 12–6, som re fe re rer til i hvil ken grad 
«... ned set tel ses be lø pet helt el ler del vis be nyt-
tes …». Det te syns punk tet er også lagt til 
grunn i ju ri disk teo ri og in di rek te i ut ta lel-
ser fra Jus tis de par te men tet.11

Det er vi de re vik tig å ha i min ne at dek-
nings kra vet i asl. § 12–2 (2) må være opp-
fylt etter ned set tel sen, noe som føl ger klart 
av både lo vens ord lyd, ju ri disk teo ri og 
Jus tis de par te men tets ut ta lel se av 2. mars 
2004.

11 Andenæs, Mads Henry, Aksjeselskap og allmennaksjeselska-
per, 2. utgave Oslo 2006 s. 570. Tilsvarende kan utledes 
av Lovavdelingens tolkningsuttalelse av 2. mars 2004, 
hvor det uttales: » «er den bundne egenkapitalen i selskapet 
kr 200 000 mens den etter nedsettingen vil være 150 000, 
er det bare egenkapital utover kr 150 000 som kan utdeles 
til aksjeeierne – selv om aksjekapitalen nedsettes med et 
større beløp.»» 
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Set tes dis se to ut gangs punk te ne sam men, 
frem står det med and re ord mu lig med 
ka pi tal ned set tel se som kom bi ne rer to ned-
settelsesformål i ett og sam me ge ne ral for-
sam lings ved tak, her un der at dek nings kra-
vet er opp fylt der som det «etter ned set tin-
gen er full dek ning». I prak sis inne bæ rer 
det te at ned set tel ses be lø pet del vis an ven-
des til å skaf fe dek ning (f.eks. til udek ket 
tap), og del vis til ut be ta ling til ak sje ei er ne.

Ver ken ord lyd el ler for ar bei der gir hol de-
punk ter som sten ger for sli ke ka pi tal ned-
set tel ser, og det er en ut bredt opp fat ning 
og prak sis for at en kombinasjonsadgang 
er mu lig der ved tak tref fes i en og sam me 
be slut ning.

Ad gan gen til å ba se re ka pi tal  
 ned set tel ser på åp nings ba lan se
Ak sje lo ven opp stil ler i fle re sam men hen ger 
krav om ut ar bei del se (og re vi sor be kref-
tel se) av åp nings ba lan se. F.eks. er det te 
ak tuelt ved ny stif tel ser, fi sjo ner, fu sjo ner 
og om dan nel ser. I de til fel le ne hvor 
åp nings ba lan se er ut ar bei det i sam svar 
med lo vens krav, opp står spørs må let om 
man har an led ning til å fore ta en ka pi tal-
ned set tel se ba sert på den ne. For et sel skap 
som nystiftes i ja nu ar, med høy inn skutt 
egen ka pi tal i form av kon tan ter, vil en 
streng tolk ning av asl. § 12–2(2) gi en 
om fat ten de innelåsningseffekt frem til 
års regn skap 31.12 er av lagt, sam men lig net 
med et sel skap som stif tes i de sem ber året 
før og der for av leg ger et års regn skap 
31.12.

Vur de rin gen av om ka pi tal ned set tel ser kan 
ba se res på en åp nings ba lan se, stil ler seg 
etter vår vur de ring noe ulikt i de for skjel-
lige ty pe til fel le ne, slik at spørs må let nep pe 
kan be sva res ge ne relt.

Åp nings ba lan sen skal pri mært gi in for ma-
sjon til ak sjo næ re ne,12 og be skyt te mot 
teg ning til un der kurs.13 Det lig ger i 
ut gangs punk tet uten for dens for mål å 
tje ne som be reg nings grunn lag for ka pi tal-
ned set tel ser. Re vi sors kon troll hand lin ger 
er mind re om fat ten de sam men lig net med 
re vi sjo nen av års regn ska pet, noe som kan 
ha be tyd ning ved f.eks. fi sjon av en om fat-
ten de virk som het. I til fel ler med ny stif tel se 
med inn skudd av kon tan ter er imid ler tid 
ikke (be gren set) om fang av re vi sors kon-
troll hand lin ger et tungt vei en de ar gu ment, 
hel ler ikke om vi tar hen syn til den sis te 
lov end rin gen på det te om rå det som åp ner 

12 Berge, Stig, Hilde L. Krogh og Anne Taran Tjølsen, 
Utbytte, 2. utgave Oslo 2007 s. 59.

13 NOU 1996: 3 s. 174.

for at også fi nans in sti tu sjo ner kan be kref te 
inn skudd av pen ger.

I fle re bin den de for hånds ut ta lel ser har 
Skatte di rek to ra tet lagt til grunn at 
§ 12–2(2) ikke er til hin der for at sel skap 
stif tet ved fi sjon kan be nyt te seg av en 
åp nings ba lan se ved på føl gen de ka pi tal ned-
set tel ser. Skatte di rek to ra tet har lagt av gjø-
ren de vekt på at åp nings ba lan sen dan ner 
et for svar lig grunn lag sam ti dig som re el le 
hen syn ta ler for en slik ad gang.14

Etter vår opp fat ning er et slikt ut fall ikke  
i sam svar med lo vens ord lyd. Situa sjo nen 
med åp nings ba lan ser er imid ler tid sær-
egen, og ikke be hand let i for ar bei de ne.15

Åp nings ba lan sen ved ny stif tel se i form av 
kon tant inn skudd kan etter vår me ning 
dan ne et for svar lig be reg nings grunn lag. 
Det er in gen gode grun ner for at et ny stif-
tet sel skap i sli ke si tua sjo ner er av skå ret fra 
å fore ta ned set tel ser (og en rek ke øv rige 
dis po si sjo ner) frem til det fore lig ger et 
års regn skap. Det er der for vår opp fat ning 
at sel skap stif tet ved kon tant inn skudd kan 
fore ta ka pi tal ned set tel ser ba sert på en 
åp nings ba lan se. All den tid lo vens ord lyd 
trek ker i mot satt ret ning, er imid ler tid 
kon klu sjo nen be hef tet med en viss usik-
ker het.

Spørs må let blir vi de re om åp nings ba lan ser 
i for bin del se med f.eks. fi sjon, el ler tings-
inn skudd av en ek si ste ren de virk som het 
ved ny stif tel se, kan til leg ges sam me vekt. 
Dis se skil ler seg i sitt inn hold fra de som  
er vur dert for an, ved at de i stør re grad kan 
in ne hol de re sul ta ter fra ak ti vi tet gjen nom 
året, med and re ord ure vi der te hen del ser 
si den sist fast lag te års regn skap.

Ba sert på asl. § 13–10 (3) og attestasjons-
standarden SA 3802 vil åp nings ba lan ser 
som ho ved re gel byg ge på in for ma sjon som 
er opp da tert in nen for lo vens frist, dvs. åtte 
uker ved fu sjon og fi sjon. Åp nings ba lan-
se ne skal vi de re be kref tes av re vi sor som 
for sli ke til fel ler fore tar sine kon troll hand-
lin ger.

14 Bindende forhåndsuttalelse av 2. desember 2002, sak 
73/02. Skattedirektoratet tok her stilling til om en 
aksjonær vil få rett til godtgjørelsesfradrag når utdelingen 
av utbytte er basert på åpningsbalansen i et nystiftet 
selskap (skatteloven §§ 10–11 annet ledd og 10–12 annet 
ledd). Skattedirektoratet kommer til samme resultat i 
BFU av 7.november 2005 sak 68/5 og i BFU av septem-
ber 2004 sak 75/04.

15 Det må utvises forsiktighet ved å tolke en ordlyd antite-
tisk dersom de øvrige rettskildene trekker i motsatt 
retning, jf. Matre, Hugo, «Årsregnskapet som skranke for 
utdeling av utbytte og tilknyttede disposisjoner», Nordisk 
Tidsskrift for Selskabsret, nr. 2 2002 s. 161–177 (s. 175–
177).

Skat te eta tens bin den de for hånds ut ta lel ser 
er av gitt før Attestasjonsstandarden SA 
3802 tråd te i kraft 1. ja nu ar 2009. Tid li ge re 
var det van lig å ut ar bei de åp nings ba lan ser 
ved fi sjon og fu sjon ba sert på 01.01-tall 
også når trans ak sjo ne ne ble gjen nom ført 
langt ut i året (og 01.01-tall var for prak-
tis ke for mål de sam me som de re vi der te 
31.12-tall).

Nå er det som ho ved re gel ikke len ger 
ad gang til å be nyt te 01.01-tall se ne re enn 
årets før s te åtte uker. Selv om åp nings-
balan sen skal be kref tes av re vi sor, vil det 
kun ne knyt te seg en viss usik ker het til 
dis se tal le ne, noe som skyl des at re vi sors 
kon troll hand lin ger er mind re om fat ten de  
i sli ke si tua sjo ner, enn ved full re vi sjon. 
Skat te eta ten har i sine ut ta lel ser gått langt 
i ret ning av å si de stil le en åp nings ba lan se 
med en re vi dert ba lan se, men det te er en 
for ut set ning som etter vår opp fat ning er 
tvil som for de til fel ler hvor åp nings ba lan-
sen byg ger på noe an net enn 01.01-tall, 
hvil ket i dag er langt mer ut bredt.

I årets åtte før s te uker kan imid ler tid 
åp nings ba lan sen byg ge på 01.01-tall, dvs.  
i prak sis 31.12.-tall. For ut satt at 31.12.-tall 
leg ges til grunn, vil åp nings ba lan sen i stor 
grad byg ge på re vi der te tall fra det over-
dragen de sel skap. Etter vår me ning vil 
åp nings ba lan sen i sli ke til fel ler dan ne et 
godt grunn lag for å fore ta ka pi tal ned-
settelser.

Der som åp nings ba lan sen ikke ba se res på 
01.01-tall, er kon klu sjo nen mer usik ker. 
Vår opp fat ning er imid ler tid at Skatte-
direktoratets kon klu sjon frem de les har de 
bes te grun ner for seg. Re vi sors kon troll-
hand lin ger sam men holdt med både saks-
be hand lings reg ler og lo vens øv rige kapital-
vernregler med fø rer at åp nings ba lan ser må 
an ses å ut gjø re et for svar lig be reg nings-
grunn lag også i dis se til fel le ne.

Ak sjo nær lån
Ved vur de rin gen av om det er dek ning for 
sel ska pets bund ne ka pi tal, skal det tas 
hen syn til ak sjo nær lån, jf. asl. § 8–1(1)  
nr. 3. Ved til ba ke be ta ling av sli ke lån etter 
31.12 opp står ofte en del prak tis ke ut ford-
rin ger ift. dek nings kra vet i § 12–2(2), og 
et spørs mål som opp står, er om en til ba ke-
be ta ling fore tatt etter ba lan se da gen «nøy-
tra li se rer» et ak sjo nær lån som er re flek tert  
i års regn ska pet. Det te frem står som, og har 
lik hets trekk med, and re «po si ti ve hen del ser».

Lov av de lin gen har i tolk nings ut ta lel se av 
17. de sem ber 2001 un der tvil lagt til 
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Sel skaps rett

      Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. 
     Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. 
     Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

   Har du planer om å starte regnskapsbyrå?

Nye utfordringer for revisjonsbransjen
Forslaget om oppheving av revisjonsplikten har ført til at en del 
revisorer også ønsker å ta ut autorisasjon som regnskapsfører. 
Dette gir mulighet for å tilby regnskapstjenester til kunder som evt. 
velger bort revisjon fom. 2011.

Hvilke løsninger bør revisor velge?  
I Duett Økonomisystem har vi i over 20 år levert smarte løsninger 
for regnskapsbransjen. Duett har elegante selvbetjeningsløsninger 
for en fleksibel arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører. 
Mengden manuelt arbeid for regnskapsfører blir redusert til et 
minimum, og kunden blir også mer fornøyd.

Duett - for både revisjons- og regnskapsvirksomhet
I tillegg til bransjeløsningen for regnskapsførere, inneholder 
Duett også en spesialløsning for revisorer. Fokuset her er effektiv 
timefangst, timebudsjettering og fakturering i en helintegrert 
økonomiløsning. Slik kan samme programvare løse behovet for 
alle deres ansatte/selskaper, uansett om de driver med revisjon 
eller regnskapsføring. En felles løsning er kostnadseffektivt.

Daldata As - din totalleverandør
I tillegg til Duett Økonomisystem leverer vi markedsledende løsnin-
ger for lønn, reiseregninger, oppslagsverk og hjemmesider. Vi tilbyr 
IT-drift av alle dine programmer, slik at du kan jobbe på kontoret, fra 
hjemmekontor eller ute hos klientene med sikker og stabil pålogging.  

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss på tlf. 62 48 26 00, E-post daldata@daldata.no eller se 
www.daldata.no for mer informasjon om hva vi kan tilby deg. 

VPN eller 
WebPortal

  Selvbetjening for
          kundeneMed Daldata som samarbeids-

partner reduserer du antall 
leverandører og kontaktpunkter 
vesentlig. 

Vi tar ansvar for din totale IT-
løsning slik at du kan konsentere 
deg om din kjernevirksomhet.

grunn at man ikke kan ta hen syn til en slik 
til ba ke be ta ling etter ba lan se da gen ved 
be reg nin gen av den bund ne egen ka pi ta len 
etter asl. § 8–1. Sam me stand punkt tas i de 
til fel le ne hvor ak sjo nær lån både er tatt opp 
og til ba ke be talt etter ba lan se da gen. Tolk-
nings ut ta lel sen byg ger på at den frie egen-
ka pi tal, slik den frem kom mer på ba lan se-
da gen, er en gitt stør rel se som sel ska pet 
kun kan dis po ne re over én gang (f.eks. ved 
å yte ak sjo nær lån), med den kon se kven sen 
at den frie egen ka pi ta len først økes når 
til ba ke be ta ling av ak sjo nær lån er re flek tert 
i et på føl gen de av lagt års regn skap.16

Lov av de lin gens tolk ning er lagt til grunn 
som ut trykk for gjel den de rett i en dom  
i Bor gar ting Lag manns rett av 200617 og 
anke over dom men ble nek tet frem met til 
Høy es te rett.18 Det er på den ne bak grunn 
vår opp fat ning at det ikke kan tas hen syn 
til en til ba ke be ta ling av ak sjo nær lån etter 
ba lan se da gen.

16 Jf. Ot.prp. nr. 65 (1998–1999) s. 33.
17 LB-2006–128 724. Høyesterett gir også sin tilslutning til 

Lovavdelingens argumentasjon i HR-2011–2132-A.
18 HR-2008–411-U.

Asl. § 8–1(5) opp stil ler imid ler tid et unn-
tak fra det te ut gangs punk tet. Der som 
ak sjo nær lån gjø res opp ved av reg ning mot 
ut byt te, vil opp gjør av lå net straks øke den 
frie egen ka pi tal etter asl. § 8–1. Det kan 
der for stil les spørs mål ved om av reg nin gen 
er av be tyd ning for be reg nin gen av sel ska-
pets bund ne ka pi tal/ak ti va etter asl. 
§ 12–2(2).

Asl. § 12–2(2) hen vi ser kun til § 8–1 før s te 
ledd, og ikke til av reg nings re ge len i § 8–1 
fem te ledd. Det frem går også av for ar bei-
de ne at av reg ning av ak sjo nær lån ikke 
re du se rer sel ska pets bund ne ka pi tal/ak ti va 
etter asl. § 12–2(2).19 Det er alt så vik tig å 
være klar over at det ikke kan tas hen syn til 
en slik av reg ning ved dek nings be reg nin gen 
etter asl. § 12–2(2).

For enk ling og mo der ni se ring av 
ak sje lo ven
I Ut red ning ved rø ren de For enk ling og 
mo der ni se ring av ak sje lo ven av 7. ja nu ar 
2011,20 leg ges det opp til en et ter leng tet 
for enk ling av ka pi tal reg le ne.

19 Ot.prp. nr. 55 (2005–2006) s. 165. 
20 Knutsen, Gudmund, «Forenkling og modernisering av 

aksjeloven», Oslo 7. januar 2011.

Fle re av pro blem stil lin ge ne som drøf tes 
for an, er imid ler tid ikke be rørt. Det gjel der 
især hvor dan egen ka pi tal trans ak sjo ner 
(etter ba lan se da gen) på vir ker sel ska pets frie 
egen ka pi tal. Ge ne relt vil le det vært øns ke-
lig med en klar gjø ring på det te punk tet, 
noe som må være en opp ford ring til lov gi-
ver i det vi de re ut red nings ar bei det. Det te 
kun ne f.eks. ten kes prak tisk og hen sikts-
mes sig der som egen ka pi tal trans ak sjo ner gis 
virk ning fra re gist re rings tids punk tet i Fore-
taks re gis te ret i for hold til utbyttegrunn-
laget (og be reg nings grunn la get for ned set-
tel ser mv). Det er også øns ke lig med en 
av kla ring av om og even tu elt når et sel skap 
kan fore ta ut de lin ger, ned set tel ser mv. 
ba sert på åp nings ba lan ser, sær lig etter at 
Attestasjonsstandarden ble in tro du sert.

For hå pent lig vis in klu de res de be hand le de 
pro blem stil lin ge ne knyt tet til egenkapital-
transaksjoners be tyd ning for den frie egen-
ka pi tal/an ven del se av åp nings ba lan ser i 
lov ar bei det.


