
Endringer fra høringsutkastet 
Punkt 2.2: En regnskapspliktig som det føres tilsyn med etter finanstilsynsloven § 1 kan ikke benytte 
reglene dersom denne er underlagt særlige regler om årsregnskapet. Dette innebærer at revisorer og 
regnskapsførere kan omfattes, men ikke inkassoselskaper, banker, forsikringsselskaper mv.  

Ikke-regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små 
foretak i regnskapsloven § 1-6, kan frivillig velge å utarbeide årsregnskap etter reglene om begrenset 
regnskapsplikt. 

Punkt 3.2: Det er presisert at et vedtak om å utarbeide årsregnskap etter regelen om begrenset 
regnskapsplikt gjelder til beslutningen reverseres. Det er ikke krav om at det fattes ny beslutning for 
hvert enkelt regnskapsår. 

Punkt 6.2: Foretak med begrenset regnskapsplikt kan velge å avlegge regnskapet med tall på samme 
detaljerte nivå som i næringsoppgave 5 eller med sammendratte opplysninger (sumlinjenivå). 
Muligheten til sammendratte opplysninger med ytterligere oppdeling av postene er fjernet fra 
standarden for å tilrettelegge for en fremtidig innsendingsløsning hvor også et regnskap med 
sammendratte opplysninger genereres fra næringsoppgaven.  

Punkt 7.2: Det er presisert at årsverk utført av arbeidende deltakere regnes med i antall årsverk i et 
ansvarlig selskap, og tilsvarende regnes årsverk utført av arbeidende innehaver med i et 
enkeltpersonforetak.  

Forslaget i høringsutkastet om at antall årsverk som er sysselsatt også skulle omfatte innled personell 
er fjernet. 

Punkt 10 og 11: Det er tilføyd et punkt om korrigering av feil i årsregnskapet og et om overgang til 
regnskapslovens ordinære regler. 

Det er også gjort enkelte språklige justeringer og rettelser av begrepsbruk. 

Høringsinnspill som ikke er hensyntatt 
Det er klare føringer i loven og lovforarbeidene om å vektlegge forenkling og å bygge på 
næringsoppgaven. Forenklinger kan gå på bekostning av regnskapsbrukernes behov for informative 
regnskaper. Innspill om ytterligere spesifikasjoner og tilleggsopplysninger ut over det nivået 
departementet har angitt i loven og lovforarbeidene er ikke tatt til følge. Det samme gjelder forslag 
til endringer som fordrer at det også gjøres endringer i Næringsopppgave 5.  
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