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Sel skaps rett

An svar for inn be ta ling 
av over kurs

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat (H)
Kåre I. Moljord
Arnt zen de Be sche ad vo kat fir ma
Han er le der av av de lin gen for 
tvis te løs ning og pro se dy re.

Det ob jek ti ve an sva ret for 
inn be ta ling av ak sje inn-
skudd om fat ter nå også 
over kurs, og ikke kun den 
for melle ak sje ka pi ta len.

Spørs må let om det ob jek ti ve an sva ret 
etter ak sje lo ven § 2-19 før s te ledd om fat-
tet ikke bare ak sje nes på ly den de, men 
også over kurs, har vært uav klart. Ord ly-
den tal te for at over kurs ikke var om fat-
tet. For ar bei de ne var ukla re og re el le hen-
syn trakk i uli ke ret nin ger. Så vidt vi tes 
fore lig ger ikke retts prak sis. De fles te som 
had de ut talt seg i teo rien, men te at ord ly-
den ute luk ket an svar for over kurs1. I min 
ar tik kel i Re vi sjon og Regn skap i 2006 
an mo det jeg om at lov gi ver fore tok en 
høyst nød ven dig av kla ring «sna rest 
mu lig». Av kla rin gen kom først ved lov nr. 
63 av 16. de sem ber 20112. Be stem mel sen 
ly der nå slik:

«Sty rets med lem mer og re vi sor el ler 
fi nans in sti tu sjon som har gitt be kref tel se 
etter § 2-18 an net ledd, er so li da risk 
an svar lig for det som måt te mang le av 
ak sje inn skudd3 som i mel din gen til Fore-
taks re gis te ret er opp gitt og be kref tet inn-
be talt el ler gjort opp på an nen måte.»

1 Se f.eks. Revisjon og Regnskap 7/2001 s. 86, (Hirsch og 
Bergh), 5/2006 s. 37 (Hirsch), 6/2006 s. 43 (Moljord), 
8/2009 s. 13 (Berge og Røsås), Nordisk Tidsskrift for 
Selskapsrett 1/2007 s. 55 (Birkeland) og Tidsskrift for 
Forretningsjus 2/1999 s. 151 (Perland), Andenæs s. 118 
og Aarbakke mfl. s. 160.

2 Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2012.
3 Kursivert her. Tidligere ble uttrykket «aksjekapital» 

benyttet.

Bak grunn
Bak grun nen for end rin gen i § 2-19 før s te 
ledd på det te punk tet var at de par te men tet 
had de fo re slått at § 2-18 an net ledd ble 
end ret slik at også «fi nans in sti tu sjon» 
kun ne avgi be kref tel se om inn be ta ling av 
ak sje inn skudd i pen ger. I for ar bei de ne4 til 
end rin gen i § 2-18 he ter det føl gen de:

«De par te men tet har også mer ket seg 
be kym rin ger for at den fore slåt te re ge len 
kan bli van ske lig å prak ti se re når sel ska pet 
dis po ne rer over mid le ne før re gist re rin gen, 
for ek sem pel for å dek ke stiftelsesutgiftene. 
De par te men tet vil be mer ke at det som skal 
be kref tes, er at «sel ska pet har mot tatt 
aksjeinnskuddene». Fi nans in sti tu sjo nen 
skal ikke be kref te at inn skud de ne er på 
kon to ved re gist re rin gen. End rin gen vil 
ut vi de sub jek te ne som kan be kref te aksje-
innskuddene til å om fat te fi nans in sti tu sjo-
ner, men gjør el lers in gen end rin ger i hva 
som skal be kref tes el ler i an sva ret som er 
knyt tet til den be kref tel sen som av gis».

Om end rin gen
Det te er kor rekt da § 2-18 be nyt tet og 
be nyt ter ut ryk ket «ak sje inn skudd», som 
om fat ter også over kurs. Om end rin gen i 
§ 2-19 an net ledd he ter det5 der imot føl-
gen de:

«I for bin del se med end rin gen av § 2-19 
før s te ledd før s te punk tum fore slås det å 
be nyt te an led nin gen til å ret te en in ku rie. 
Etter § 2-18 an net ledd skal det i mel din-
gen til Fore taks re gis te ret opp ly ses om at 
sel ska pet har «mot tatt aksjeinnskuddene». 
Det te om fat ter ak sje ka pi tal og over kurs. 
An svars re ge len i § 2-19 før s te ledd knyt ter 
seg på den an nen side til det som måt te 
mang le av den «ak sje ka pi tal» som er meldt 
og be kref tet inn be talt. Det er van ske lig å 
se noen grunn til at an svars re ge len ikke 
skal om fat te også mang lende inn be talt 
over kurs, og det fore slås at § 2-19 før s te 
ledd før s te punk tum end res til å gjel de 

4 Prop.148 L (2010-2011) s. 26.
5 Prop. 148 L (2010-2011) s. 28.

«ak sje inn skudd» i sam svar med re ge len i 
§ 2-18 an net ledd.»

Jeg nev ner tre grun ner. For det før s te skal 
det i mel din gen til Fore taks re gis te ret ikke 
opp ly ses noe om stør rel sen el ler inn be ta-
lin gen av over kurs. For det an net gir «inn-
be ta ling av over kurs ikke noen legitima-
sjonsvirkning gjen nom inn hen ting av 
fir ma at test i fore taks re gis te ret», som  
Hirsch me get tref fen de kon sta te rer.6For 
det tred je kan det stren ge ob jek ti ve an sva-
ret uten krav om på vis ning av tap og 
år saks sam men heng med en viss rett hev des 
å over fø re for me get an svar på re vi sor  
i for hold til en kre di tor som ikke har inn-
ret tet seg etter an net enn ak sje ka pi ta len, 
slik den frem går av Fore taks re gis te ret. Når 
det te er sagt, øns ker jeg like vel en len ge 
et ter leng tet av kla ring vel kom men.

De par te men tet om ta ler end rin gen som en 
ret tel se av en tid li ge re «in ku rie». End rin-
gen vil etter over gangs reg le ne like vel bare 
«få an ven del se for be kref tel ser som av gis 
etter lo vens ikraft tre del se», dvs. 1. ja nu ar 
2012. Jeg opp fat ter det te som en klar gjø-
ring av at be stem mel sen tid li ge re ikke 
om fat tet over kurs.

6 Revisjon og Regnskap 5/2006 s. 41.

ANSVAR: Det ob jek ti ve an sva ret for inn -
beta ling av ak sje inn skudd om fat ter nå også 
over kurs.
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