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Hvor for og hvor dan?

Av vi kende  
regn skaps år
I ar tik ke len ser vi nær me re på for de le ne med å be nyt te av vi kende regn skaps år  
sam ti dig som vi re de gjør for den sven ske ord nin gen der regn skaps året kan slut te  
den sis te da gen i hvil ken som helst må ned.

Stats au to ri sert re vi sor
Hege Kors mo Sæ ther
Fag sjef regn skap Den nor ske 
Re vi sor for en ing

Råd gi ver skatt
Bør ge Busvold
Den nor ske Re vi sor for en ing

Artikkelen er forfattet av:

Kort om da gens ord ning
Det føl ger av regn skaps lo ven at regn skaps-
året skal føl ge ka len der året og at ad gan gen 
til å be nyt te av vi kende regn skaps år er 
svært be gren set. Av vi kende regn skaps år 
kan bare be nyt tes hvis:
• Den regn skaps plik ti ge er fi li al el ler dat-

ter sel skap av uten landsk fore tak, el ler
• Fore ta ket driver se song mes sig virk som-

het, og bruk av av vi kende regn skaps år 
øker års regn ska pets in for ma sjons ver di.

Det sis te al ter na ti vet prak ti se res stren ge re 
enn ord ly den streng tatt skul le til si. Det 
føl ger av for ar bei de ne til regn skaps lo ven 
(Ot.prp. nr. 39 (2004–2005) pkt. 4.4.5)  
at ad gan gen til å an ven de av vi kende regn-
skaps år er i sam svar med Skattedirektoratets 
(tid li ge re) dis pen sa sjons prak sis. Skatte di rek-
to ra tet la i sin vur de ring vekt på at den 
ve sent lig ste de len av virk som he tens ak ti vi tet 
måt te fin ne sted in nen for en peri ode på 
inn til seks må ne der og strek ke seg over et 
års skif te. Det te vil f.eks. gjel de fore tak som 
driver al pin an legg med virk som het først  
og fremst i vin ter halv året. Ut salgs ste der for 
tu ris ter knyt tet til som mer halv året, kan 
ikke vel ge av vi kende regn skaps år, da virk-
som he ten ikke strek ker seg over et års skif te. 
Revisjonsforetak og sko ler med sko le år fra 

au gust til juni, kan hel ler ikke vel ge 
av vikende regn skaps år, da virk som hets -
perioden er leng re enn seks må ne der.

Regn skaps plik ti ge som har av vi kende 
regn skaps år etter regn skaps lo ven, skal skat-
te mes sig be nyt te det av vi kende regn skaps-
året som inn tekts år. Skatt yte re med 
av vikende regn skaps år har sam me inn le ve-
rings frist for selv an gi vel sen som øv rige 
skatt yte re. Sel skap med av vi kende regn-
skaps år som av slut tes på et hvil ket som 
helst tids punkt i et ka len der år har der for 
sam me inn le ve rings frist som sel ska per som 
av slut ter regn ska pet pr. 31. de sem ber. Det 
inne bæ rer en be ty de lig ut vi del se av selv-
angi vel ses fris ten i for hold til skatt yte re 
med or di nært regn skaps år.

Den regn skaps plik ti ge må selv ta stil ling  
til om be tin gel se ne for bruk av av vi kende 
regn skaps år er til ste de. Det er i dis se til fel-
le ne ikke nød ven dig å søke, men det må 
gis in for ma sjon til Regn skaps re gis te ret om 
at av vi kende regn skaps år leg ges til grunn 
og med be grun nel se (f.eks. pga. se song-
mes sig virk som het el ler at fore ta ket er 
dat ter sel skap av uten landsk fore tak som 
be nyt ter av vi kende regn skaps år). Det fin-
nes også en åp ning for at Skatte di rek to ra-
tet kan inn vil ge av vi kende regn skaps år ved 
en kelt ved tak. Det te gjø res i til fel ler når et 
norsk fore tak inn går i et in ter na sjo nalt 
for plik ten de sam ar beid med for de ling av 
kost na der og over skudd. Ad gan gen til å 
be nyt te av vi kende regn skaps år som inn-
tekts år er hjem let i lig nings lo ven § 4–4 nr. 
2 og skat te myn dig he te ne kan på selv sten-
dig grunn lag etter prøve om vil kå rene for 
av vi kende regn skaps år etter regn skaps lo-
ven er opp fylt. I tvils til fel ler må der for 
spørs må let om be tin gel se ne for å an ven de 
av vi kende regn skaps år er opp fylt av kla res 
med Skatte di rek to ra tet på for hånd.

Hvor for be gren se bruk av 
av vi kende regn skaps år?
Spørs må let om av vi kende regn skaps år ble 
vur dert i for ar bei de ne til regn skaps lo ven 
av 1999. Det var i før s te rek ke skat te myn-
dig he te ne som av kon troll hen syn ar gu-
men ter te for å be gren se ad gan gen til å 
be nyt te av vi kende inn tekts år, jf. Ot.prp. 
nr. 39 (2004–2005) pkt. 4.4.3 og NOU 
1995:30 av snitt 10.1.1.

Skat te eta tens inn ven din ger kan opp sum-
me res som:
• For kon troll for mål er det vik tig å inn-

hen te da ta ene elek tro nisk fra avgiverne 
(VPS, ban ker mv.) på en fel les dato.

• Fris ten for inn le ve ring av selv an gi vel se 
er den sam me uan sett om man føl ger 
ka len der året el ler har av vi kende regn-
skaps år. For de med av vi kende regn-
skaps år inne bæ rer det te ve sent lig ut set-
tel se av en de lig skat te opp gjør

• Inn be ret ning av ar beids gi ver av gift føl ger 
ka len der året. Av vi kende regn skaps år 
med fø rer der for et be ty de lig mer arbeid 
for sel ska pe ne med å av stem me av gifts-
grunn la get mel lom regn skaps år og 
ka len der år, og for skat te eta ten ved kon-
troll av av stem min ge ne.

Også toll ve se nets ar beid med kre ditt vur de-
ring ved søk nad om toll kre ditt ble truk ket 
frem som ar gu ment mot av vi kende regn-
skaps år.

Regnskapslovutvalget trakk også frem at 
«Hen sy net til sam men lign bar het til sier at alle 
regn skaps plik ti ge føl ger sam me regn skaps år.»

Tid for end ring?
Det er ikke gitt at de inn ven din ge ne som har 
vært reist, fort satt er så tungt vei en de at de 
over går for de le ne med en mer li be ral re gu le-
ring. Der som man f.eks. vel ger en mo dell lik 
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den sven ske, vil le fle re av skat te myn dig he te-
nes be hov dek kes. Av vi kende regn skaps år 
inne bæ rer etter den sven ske mo del len in gen 
ut set tel se av en de lig skat te opp gjør, og reg lene 
om inn be ta ling av for skudds skatt og be reg-
ning av ren ter kan en kelt til pas ses et sys tem 
med av vi kende inn tekts år.

Om av stem min gen av års opp ga ven for 
ar beids gi ver av gift mot regn ska pet med fø-
rer mer arbeid av be tyd ning, er det te et 
for hold som be drif ten selv bør ta i be trakt-
ning når de av gjør om de vil be nyt te av vi-
kende regn skaps år. Det er etter vår opp fat-
ning også et spørs mål om be ho vet for slik 
sær skilt av stem ming på skje ma RF-1022 
er stor nok til å be hol de skje maet, sær lig 
etter at EDAG nå er i ferd med å bli inn-
ført. Det kan nev nes at det i Sve ri ge ikke 
kre ves noen slik av stem ming.

Vi er vi de re tvi len de til om tredjemanns-
opplysninger fra ban ker og VPS mv. bru-
kes i sær lig grad ved van lig kon troll av 
et ter skudds skat te plik ti ge. Ved bok et ter syn 
og an nen ut vi det kon troll har skat te myn-
dig he te ne uan sett hjem mel til å inn hen te 
de tal jer te opp lys nin ger fra fi nans in sti tu sjo-
ner og and re opp ga ve gi ve re.

Hen sy net til sam men lign bar het er etter 
vårt syn ikke et tungt vei en de ar gu ment for 
å på leg ge bruk av ka len der året. Av vi kende 
regn skaps år et svært van lig i fle re land, og 
hvil ken må ned års regn ska pet er av slut tet 
på har ikke nød ven dig vis noe å si for sam-
menlignbarheten. Ved kon junk tur ned gang 
el ler opp gang vil det imid ler tid kun ne ha 
noe å si der som man skal sam men lig ne 
hvil ken ef fekt kon junk tur end rin gen har på 
fo re ta ke nes øko no mi. En kon junk tur end-
ring tref fer ikke nød ven dig vis alle fore tak 
på sam me tids punkt, slik at ver dien av 
sam me ba lan se dag ved sam men lig ning 
tro lig like vel er be gren set.

Det er van ske lig å se at av vi kende regn-
skaps år er uhel dig for vur de ring av toll kre-
ditt, så len ge kre ditt vur de rin gen ikke må 
ba se re seg på «gam le» regn skaps tall. Iføl ge 
regn skaps lo ven skal års regn ska pet sen des 
inn til Regn skaps re gis te ret se nest én 
må ned etter at regn ska pet er fast satt.  
I prin sip pet skal der for til gjen ge li ge regn-
skaps tall være like fers ke, uav hen gig av 
ba lan se dag. Her er imid ler tid reg lene for 
for sin kel ses ge byr ut for met slik at fris ten på 
én må ned i prak sis ofte ikke blir over holdt. 
Der som man øns ker at års regn ska pe ne blir 
of fent lig til gjen ge lig lø pen de, kan det der-
for være grunn til å se litt nær me re på 
reg lene for for sin kel ses ge byr.

For de ler med av vi kende 
regn skaps år
Både regn skaps pro du sen ter, regn skaps bru-
ke re, regn skaps fø re re og re vi so rer vil ha 
for de ler av at det blir stør re an led ning til  
å vel ge av vi kende regn skaps år.

For regn skaps pro du sen te ne kan det være 
kost nads ef fek tivt at regnskapsavslutnings-
arbeid leg ges til pe rio der med lavt ak ti vi-
tets ni vå. Når års av slut nin gen leg ges til det 
tids punk tet på året som pas ser best for 
fore ta kets virk som hets syk lus, er også 
om fan get av pos ter som må es ti me res og 
skjønns mes sig fast set tes på sitt la ves te.  
Da vil også ri si koen for feil re du se res.  
Det te vil igjen øke års regn ska pets in for ma-
sjons ver di. Det sier seg selv at det er let te re 
å tel le opp og vur de re ver dien av va re be-
hold nin gen i en peri ode hvor den ne er lav 
enn når den er på sitt høy es te. Man ge 
fore tak er dess uten av hen gig av eks tern 
hjelp fra regn skaps fø rer og re vi sor i for bin-
del se med års av slut nin gen. Det te er yr kes-
grup per som har svært høy ar beids be last-
ning i årsoppgjørsperioden og det vil bli 
let te re å få den nød ven di ge hjel pen hvis 
ar bei det kan for de les jev ne re ut over året. 
For en se song be tont virk som het vil av slut-
ning på et tids punkt når se son gen av slut-
tes, gi mer in forma tive års regn ska per. Også 
i dag er det gitt mu lig het for unn tak for 
sli ke til fel ler, men re ge len prak ti se res 
strengt. Det set tes krav både til leng de og 
tids punkt for se son gen for at av vi kende 
regn skaps år skal kun ne be nyt tes. Også der 
se son gen over sti ger seks må ne der (f.eks. et 
sko le år), kan det ar gu men te res for økt 
in for ma sjons ver di. For et fore tak med 
som mer se song som av leg ger års regn ska pet 
pr. 31.12, vil regn skaps tal le ne for den ne 
se son gen ikke være of fent lig før i sep tem-
ber året etter, dvs. når også nes te års se song 
i hoved sak er over. Et regn skap som blir 
av lagt og inn sendt kort til etter av slut tet 
se song, vil gi mer tids rik tig in for ma sjon.

For re vi so rer og regn skaps fø re re vil stør re 
om fang av av vi kende regn skaps år med fø re 
en jev ne re for de ling av ar bei det gjen nom 
året. Det blir let te re å be man ne, og bru ken 
av over tid kan re du se res. Mind re over tids-
bruk er ikke bare for del ak tig for re vi so rer 
og regn skaps fø re re, men også for dem som 
kjø per tje nes ter. Svært høy ar beids be last-
ning vil også kun ne øke ri si koen for at noe 
glip per el ler at det skjer men nes ke li ge feil.

Også for skat te myn dig he te ne vil økt bruk 
av av vi kende regn skaps år kun ne være en 
for del, der som det også leg ges om til 
lø pen de inn sen ding og lig ning slik ord nin-

gen er i Sve ri ge. Da vil man også kun ne 
unn gå «top per» hos skat te myn dig he te ne.

Den sven ske ord nin gen med 
«Brutet räkenskapsår»
Et sel skap (ju ri disk per son) kan ved stif tel-
sen fritt vel ge et av vi kende regn skaps år. 
Det te tas inn i ved tek te ne. Regn skaps året 
skal be gyn ne den før s te da gen i en må ned 
og om fat te en peri ode på 12 hele må ne der. 
Ved opp start og om leg ging kan regn skaps-
året være kor tere el ler leng re enn 12 må ne-
der, men høyst 18 må ne der. Ved opp hør 
kan det være kor tere enn 12 må ne der.

Det skat te mes si ge inn tekts året føl ger regn-
skaps året på sam me måte som i Nor ge.

Sel ska pet tren ger ikke noen spe siell grunn 
for å vel ge av vi kende regn skaps år. I prak sis 
har man ge re vi so rer og råd gi ve re rå det nye 
sel ska per til å vel ge et av vi kende regn-
skaps år. Har man valgt av vi kende regn-
skaps år, kan man fritt vel ge å gå over til 
ka len der året som regn skaps år. Over gang 
fra ka len der året til av vi kende regn skaps år 
el ler å gå fra et av vi kende regn skaps år til et 
an net av vikende regn skaps år kre ver imid-
ler tid god kjen nel se fra Skat te ver ket. I 
ut gangs punk tet kre ves gode grun ner. Det 
må ha skjedd end rin ger i virk som he ten 
som be grun ner end rin gen i regn skaps år. I 
Sve ri ge må alle sel ska per i et kon sern ha 
sam me regn skaps år. Opp kjøp av et sel skap 
som be nyt ter et an net regn skaps år, kan 
der for være en grunn til end ring av regn-
skaps året.

Til for skjell fra i Nor ge kan ligningspapi-
rene i opp starts året om fat te mer enn 12 
må ne der, men ikke mer enn 18 må ne der.

Inn sen ding av selv an gi vel sen
Til og med 2012 er den al min ne li ge inn -
leve rings fris ten for selv an gi vel ser 2. mai 
(ut set tel se kan gis til 15. juni). Det te gjel-
der også for sel ska per med av vi kende regn-
skaps år.

Fra og med 2013 inn fø res det en ord ning 
med fire uli ke inn le ve rings fris ter.

Ta bel len neden for vi ser inn le ve rings fris ter, 
dato for skat te opp gjør og frist for be ta ling 
av rest skatt etter hen holds vis gam mel ord-
ning (regn skaps av slut ning 31. de sem ber 
2012) og ny ord ning med fire uli ke inn le-
ve rings fris ter.

Ord nin gen med inn le ve ring fire gan ger  
i lø pet av inn tekts året er ny og fore lø pig 
ikke prøvd ut i prak sis.
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Regn skaps av slut ning Selv an gi vel ses frist Skat te opp gjør Frist rest skatt

31. de sem ber 2012
(gam mel ord ning)

2. mai 2013 Uke 50
(9.-13. de sem ber 2013)

12. mars 2014

31. ja nu ar 2013
28. feb ruar 2013
31. mars 2013
30. ap ril 2013

1. november 2013
(2. de sem ber ved 
elek tro nisk le ve ring)

Uke 16
(14.-17. ap ril 2014)

14. juli 2014

31. mai 2013
30. juni 2013

16. de sem ber 2013
(15. ja nu ar ved elek-
tro nisk le ve ring)

Uke 24
(9.-13. juni 2014)

12. sep tem ber 2014

31. juli 2013
31. au gust 2013

3. mars 2014
(1. ap ril ved elek tro-
nisk le ve ring)

Uke 33
(11.-15. au gust 2014)

12. no vem ber 2014

30. sep tem ber 2013
31. ok to ber 2013
30. no vem ber 2013
31. de sem ber 2013

1. juli 2014
(1. au gust ved elek-
tro nisk le ve ring)

Uke 50
(8.-12. de sem ber 
2014)

12. mars 2015

Det er ikke an led ning til å sen de inn selv an gi vel sen før de opp sat te fris te ne. Et regn skap 
som av slut tes 30. no vem ber 2013, og som har inn sen dings frist 1. juli 2014, har ikke 
an led ning til å sen de inn (på pa pir el ler elek tro nisk) selv an gi vel sen i for ek sem pel feb ruar 
2014. Blan ket ter for de med det te regn skaps året, er da ikke kla re. I peri oden ja nu ar til 3. 
mars 2014 er det kun de med regn skaps år som slut ter 31. juli og 31. au gust 2013 som 
kan sen de inn. Blan ket ter/skje ma er vil kun ne end res fra en peri ode til en an nen pga. 
end ring i skat te reg le ne. Si den det er stengt for tid lig-inn sen del se vil det ikke ek si ste re to 
pa ral lel le sett med blan ket ter. I Nor ge har vi en tra di sjon for år lige skat te ved tak som får 
virk ning for ut for ming av blan ket te ne. Det te er ikke like van lig i Sve ri ge.

Blan ket ter for bruk for inn sen ding 2. mai 2013 ble sendt ut i be gyn nel sen av feb ruar  
(2. mai er sis te inn sen ding på gam mel ord ning).

Før s te inn sen ding på ny ord ning blir 1. no vem ber 2013. Den ne fris ten gjel der for regn-
skaps år som slut ter sis te dag i ja nu ar, feb ruar, mars el ler ap ril 2013. Blan ket ter ved-
røren de den ne inn sen din gen vil bli sendt ut til fore ta ke ne i be gyn nel sen av sep tem ber 
2013, og først fra det te tids punk tet blir det mu lig å sen de inn for dis se pe ri ode ne.

Kon se kven ser for skat te kon trol len
Sve ri ge har i man ge år hatt en ord ning der skatt yter har kun net vel ge et an net regn skaps år 
enn ka len der året uten at skat te myn dig he te ne har an sett det te som noe pro blem. Det er kun 
ju ri dis ke en he ter som får be nyt te av vi kende regn skaps år. For ju ri dis ke en he ter skjer det 
in gen re gel mes sig inn hen ting av tredjepartsopplysninger. Slik inn hen ting er kun ak tuelt  
ved gransk ning/bok et ter syn. Skat te ver ket ser der for in gen sto re kon troll pro ble mer med 
av vi kende regn skaps år.

Når det gjel der fy sis ke per so ner, byg ger 
be skat nin gen i stor grad på tredjepartsopp-
lysninger. Det er der for ikke til latt med 
av vi kende regn skaps år for fy sis ke per so ner 
(enkeltpersonforetak).

Sve ri ge har hver ken for mu es skatt el ler 
ar ve av gift. De har der for ikke de sam me 
ut ford rin ge ne som vi har i Nor ge når det 
gjel der fast set tel se av formuesverdier (fast 
eien dom mv.). I Sve ri ge fore tas det hel ler 
in gen sær skilt av stem ming av inn be ret tet 
lønn mot regn ska pet slik vi må gjø re  
i kon troll opp stil lin gen (RF-1022). De har 
imid ler tid en opp ga ve til sva rende det vi 
kal ler års opp ga ve for ar beids gi ver av gift. 
Den ne skal føl ge ka len der året. Her er det 
bare å leg ge sam men 12 inn be ret nin ger 
som til sam men ut gjør ka len der året, og 
det er upro ble ma tisk at dis se til hø rer to 
for skjel lige regn skaps år. Ar beids gi ver av gift 
inn be ret tes for øv rig lø pen de hver må ned.

Av slut ning
Revisorforeningens sty re har satt av vi kende 
regn skaps år på sin dags or den. Re vi sor for-
en in gen vil ar bei de for mer flek si bi li tet  
i valg av regn skaps år da det te er til gavn 
både for næ rings li vet og pro fe sjo nen.

Be stem mel sen om regn skaps året er re gu-
lert i regn skaps lo ven. Det vil der for etter 
vårt syn være na tur lig at regn skaps året 
vur de res av regnskapslovutvalget som for-
ven tes ned satt i lø pet av året. Vi me ner at 
den sven ske løs nin gen kan være nyt tig å se 
hen til når reg ler om det te skal ut for mes  
i Nor ge. Sær lig gjel der det te sys te met med 
fire selv an gi vel ses fris ter. Da vil man kun ne 
gjø re seg helt fer dig med både års regn skap 
og lig nings pa pi rer, og man slip per å ta 
ligningspapirene opp igjen på et mye 
se ne re tids punkt, slik til fel let er for de som 
vel ger av vi kende regn skaps år pr. i dag.


