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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.

Kor rek sjons inn tekt og 
regn skaps fø ring ekstra ordi nært 
ut byt te
Ka te go ri: Regn skap

Spørs mål: Et sel skap har en ge vinst- og 
taps kon to som vil gi kor rek sjons skatt ved 
ut de ling av or di nært ut byt te av satt i regn-
ska pet for 2011. Kor rek sjons skat ten blir 
bor te i 2012, som om talt på: revisorfore-
ningen.no/d9575654. Kan sel ska pet 
av hol de en eks tra or di nær ge ne ral for sam-
ling rett etter den or di næ re ge ne ral for sam-
lin gen, og der med unn gå kor rek sjons skatt?

Svar: Ut byt te som skal av set tes i års regn-
ska pet for 2011, med fø rer at det skal 
be reg nes kor rek sjons inn tekt. Der som det 
er åpen bart på tids punkt for den or di næ re 
ge ne ral for sam lin gen at ut byt te skal de les 
ut, vil det være i sam svar med god regn-
skaps skikk å av set te for det te ut byt tet  
i års regn ska pet for 2011, selv om utbyt-
tebeslutningen ble ut satt til en et ter føl-
gen de eks tra or di nær ge ne ral for sam ling 
av holdt kort tid etter.

Et til sva rende spørs mål er om talt i bo ken 
Ut byt te (3. utg.) pkt. 4.10.5 sis te av snitt:

«Det har vist seg i prak sis at en kelte sel ska-
per vel ger ikke å be slut te ut de ling av 
ut byt te på den or di næ re ge ne ral for sam lin-
gen, men vel ger å av hol de en eks tra or di-
nær ge ne ral for sam ling med ut de ling av 
ut byt te like etter (el ler kort tid etter) den 
or di næ re ge ne ral for sam lin gen. Det te gjø-
res ut fra et øns ke om ikke å opp ly se om 
utbyttedisponeringen i års regn ska pet, men 
å ut set te den ne opp lys nin gen til egenkapi-

talnoten det på føl gen de år. Der som det er 
åpen bart på tids punkt for den or di næ re 
ge ne ral for sam lin gen at ut byt te skal de les 
ut, vil det være i sam svar med god regn-
skaps skikk å dis po ne re ut byt tet i års regn-
ska pet. Sel ska per som øns ker å av ven te 
be slut nin gen om ut byt te til for ek sem pel 

sty ret har vur dert halv års re sul ta tet i det 
på føl gen de år, vil ha en re ell grunn til 
ut set tel se av utbyttebeslutningen, og rap-
por te rin gen som egen ka pi tal trans ak sjon i 
be slut nings året vil være i sam svar med god 
regn skaps skikk.»

Pe rio di se ring av mot tatt ekstra ordi nært ut byt te
Ka te go ri: Regn skap

Feil tit tel
I for ri ge ut ga ve av den ne spal ten kom det feil tit tel (Iden ti tets kon troll ved etab le ring 
av kun de for hold) på et spørs mål som om hand let «Ters kel ver di er re vi sjon – drifts inn-
tek ter». Den ne gang kom mer «Iden ti tets kon troll ved etab le ring av kun de for hold» 
med til hø ren de spørs mål og svar.

Spørs mål: Et sel skap A (mor sel ska pet) eier 
100 % i sel skap B (dat ter sel ska pet). For 
2011 har dat ter sel ska pet ikke ut delt or di-
nært ut byt te. Regn skap for dat ter sel ska pet 
ble fast satt 10. feb ruar 2012. Ekstra ordi nært 
ut byt te i dat ter sel ska pet ved tas i eks tra or di-
nær ge ne ral for sam ling 20. mai 2012. Kan 
mor sel skap ta det te inn i regn ska pet sitt for 
2011 som av leg ges i juni 2012?

Svar: Nei. Det fore lig ger ved ekstra ordi-
nært ut byt te ikke be ty de lig sann syn lig hets-
over vekt for ut de ling av ut byt te på ba lan se -
da gen, og ut byt tet kan der for ikke an se es 
opp tjent alle rede i av set nings året. Se også 
NRS(V) Regn skaps fø ring av inn tekt punkt 
7.10.1.

Ut byt te – tids punkt for inn tekts fø ring
Ka te go ri: Regn skap

Spørs mål: Hol ding sel skap AS har en ei er-
an del i et til knyt tet sel skap AS A (35 %) 
og en mind re ei er an del i et an net sel skap 
AS B (10 %). Sel ska pe ne set ter av ut byt te  
i 2011 regn ska pe ne. Kan Hol ding AS inn-
tekts fø re ut byt te fra AS A og AS B alle rede  
i 2011 regn ska pet? Even tu elt hva skal til?

Svar: Tids punkt for inn tekts fø ring av 
ut byt te fra til knyt tet sel skap er om talt  
i NRS(V) Regn skaps fø ring av inn tekt pkt. 
7.10.1 «Ut byt te – regn skaps fø ring hos eier 
ved bruk av kost me to den» un der punkt 
«Pe rio di se ring ved in ves te rin ger til knyt tet 
sel skap og del ta kel se i fel les kon trol lert 
virk som het». 

Inn tekts fø ring i av set nings året hos Hol-
ding sel skap AS for ut set ter be ty de lig sann-
syn lig hets over vekt for slik ut de ling (sann-
synlighetsintervall på 70–90 %). Det te 
re pre sen te rer en høy ters kel for re sul tat -
føring før ved taks året. 

Regn skaps fø rin gen ba se res både på en 
sann syn lig hets vur de ring av ut fal let på sel ve 
utbyttebeslutningen, her un der ak sje lov giv-
nin gens pro ses ser knyt tet til utbyttebeslut-
ningen, og en sann syn lig hets vur de ring 
knyt tet til ut byt tets stør rel se. Eks emp ler 
på for hold som kan bi dra til at ved tak av 
ut byt te kan sann syn lig gjø res er ved tekts-
fes tet ut byt te po li tikk og ak sjo nær av ta ler.
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Be ty de lig sann syn lig hets over vekt må fore-
lig ge på ba lan se da gen. Det er der for ikke 
til strek ke lig at ut byt tet er ved tatt og kjent 
på det tids punkt in ves tor av leg ger sitt 
regn skap. Se ne re ved tak vil imid ler tid gi 
in for ma sjon om for hold som fore lå på 
ba lan se da gen, og så le des leg ges til grunn 
for ut byt tets stør rel se, men på vir ker ikke 
tids punk tet for regn skaps fø ring.

Det frem går i NRS(V) Regn skaps fø ring av 
inn tekt pkt. 7.10.1 «Ut byt te – regn skaps-
fø ring hos eier ved bruk av kost me to den» 
un der punkt «Pe rio di se ring ved in ves te rin-
ger med la ve re grad av inn fly tel se» at be ty-
de lig sann syn lig hets over vekt for ut de ling 
av ut byt te på ba lan se da gen unn taks vis kan 
fore lig ge også for in ves te rin ger med la ve re 
grad av inn fly tel se enn til knyt tet sel skap 
og fel les kon trol lert virk som het. Vur de rin-
gen skjer i så fall etter sam me prin sip per 
som om talt over for for til knyt tet sel skap.

PRØV TRIPLETEX
enkelt og fleksibelt, for PC og Mac

Tripletex er et webbasert 
og komplett økonomisystem. 

I rollen som regnskapsfører kan du bruke Tripletex
gratis med muligheter for provisjon gjennom vår
unike forhandleravtale. 

>  webbasert » tilgjengelig overalt
>  styr brukernes rettigheter » bevar kontrollen 
>  fleksibelt » sett sammen moduler etter behov 
>  10 år i 2012 » norskutviklet   

Vi har nå over 8000 brukere.
Tripletex er integrert mot Nets og Altinn.

Våre moduler:

Prosjekt- og timeføring

Regnskap

Faktura

Lønn- og reiseregning

Revisor med klienter innen regnskapsføring?

Se demonstrasjonsfilm på vår hjemmeside www.tripletex.no

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

Spørs mål: Må re vi sor fore ta iden ti tets kon-
troll av ak sje eie re, sty re med lem mer og/
el ler dag lig le der ved oppdragsaksept av  
et ek si ste ren de ak sje sel skap el ler an nen 
ju ri disk per son?

Svar: Iden ti te ten til kun den – sel ska pet/
klien ten – skal be kref tes på grunn lag av 
fir ma at test som ikke er eld re enn tre må ne-
der. For fore tak som ikke er re gi strert i Fore-
taks re gis te ret, se hvitvaskingsforskriften § 7. 

Iden ti te ten til dag lig le der, sty re le der og ev. 
and re som hand ler på veg ne av kun den i 

for bin del se med re vi sors opp drag, be kref tes 
på grunn lag av gyl dig le gi ti ma sjon. Pass, 
bank kort, fø rer kort og vis se and re do ku-
men ter god tas. Se hvitvaskingsrundskrivet 
pkt. 2.5. Vi de re skal det do ku men te res, 
ved fir ma at test, stif tel ses do ku ment, skrift-
lig full makt el ler lig nen de, at ved kom-
men de er be ret ti get til å re pre sen te re  
kun den utad.

I til legg skal iden ti te ten til re el le ret tig hets-
ha ve re be kref tes på grunn lag av eg ne de 
til tak. Hva som skal an ses som eg ne de 
til tak, må av gjø res på bak grunn av en ri si ko -
vur de ring. Nor malt vil det være til strek ke-
lig at det frem leg ges ak sje ei er bok/ut skrift 
fra aksjeeierregisteret, sel skaps av ta le el ler 
for en ings av ta le. En fy sisk per son som 
di rek te el ler in di rek te eier el ler har kon-
troll over mer enn 25 pro sent av ei er an -
dele ne el ler stem me ne i et sel skap, an ses  
å være en re ell ret tig hets ha ver. Hvit vas-
kings lo ven § 2 har i til legg til det te noen 
fle re eks emp ler på re el le ret tig hets ha ve re.


