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Velkommen til fjerde utgave av Kemax nytt. 

•   

I høst skjer det flere endringer for bedrifter.  Nye 
regler for mva oppgave og fortolling rulles ut med 
virkning fra januar 2017.  Vi har oppsummert 
hovedtrekkene i den nye mva meldingen på sidene 
6-7. 

Ny aksjelov er også på trappene med flere vesentlige 
endringer.  NOU ble fremlagt 21/10 og kan virkelig 
defineres som ferske nyheter.  Jeg håper derfor dere 
setter pris på vår oppsummering av de viktigste 
endring presentert på side 4-5.  

Ansvaret som påhviler så vel styret og ledelsen i 
Aksjeselskapene blir både tydligere og øker 
aktsomheten til det enkelte styremedlem/daglig 
leder. 

  

I denne forbindelse tok vi kontakt med 
Styre&Ledelse og spurte Inger Marie Ellingsen til 
råds med tanke på de av dere som vurderer å 
profesjonalisere styrets arbeid. 

  

Jeg håper bladet gir god informasjon om viktige 
endringer for 2017. 

  

  

 Vennlig hilsen 

  

 Ove Strand 
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VIDEREUTVIKLE BEDRIFTEN MED EKSTERNE 

STYREREPRESENTANTER 

Vi tok en prat med styrerekrutterer Inger Marie 

Ellingsen om emnet. 

Du har rekruttert styremedlemmer i flere år, er 

dette noe mange bedrifter benytter seg av? 

”Mange små- og mellomstore selskaper i Norge 

er lite kjent med muligheten for å videreutvikle 

bedriften sin med bruk av eksterne 

styrerepresentanter. 

Vi bruker som oftest venner og familie eller 

besitter alle rollene selv som eiere, styre, daglig 

ledelse og ansatte. Mange tror det er dyrt med 

eksterne styrerepresentanter eller at den 

eksterne vil ta over «makta» i selskapet til 

fortrengsel for seg selv, sier Inger Marie.” 

Hvordan bør man gå frem såfremt man ønsker 

profesjonelle, men kanskje kandidater man ikke 

har en personlig relasjon til?  

”Styre og Ledelse AS har kjernekompetanse i å 

formidle dyktige styrerepresentanter/rådgivere til 

små- og mellomstore bedrifter i hele Norge. Vi 

har stor suksess med formidlingen, og møter 

mange takknemlige eiere. De fleste bedrifter får 

en høyere resultatgrad, og når sine mål raskere 

ved å knytte til seg eksterne styrerepresentanter. 

Dessuten kan de megle mellom eiere som er 

uenige. ” 

Er det dyrt å engasjere styremedlemmer?  

”Honorar er en forhandlingssak, og rimelige enn 

mange tror. Det forventes at personen skal bidra 

positivt i bedriften som forsvarer å tilføre en 

ekstern person med honorar. Det ligger dessuten 

gjensidige forpliktelser i det å utbetale honorar.  

 

Oppdraget kan dessuten opphøre med et 

pennestrøk dvs. på en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling som eierne er 

ansvarlig for. Årsaker kan være dårlig kjemi, 

manglende oppnådde resultater, ikke behov 

lenger etc. Det er ikke et krav til å beskrive 

hvorfor”. 

 

Har bedrifter behov for eksterne medlemmer, og 

hva bør man eventuelt fokusere på?  

”De aller fleste bedrifter uavhengig av bransje og 

størrelse har behov for en eller flere 

sparringspartnere som har gode kommunikative 

egenskaper kombinert med solid erfaring og 

tyngde. Styrerepresentanten kan ha et eller flere 

kompetanseområder innenfor økonomi, 

finans/bank, marked/salg, kontaktnett/døråpnere, 

jus, avtaleverk, personal/HR, HMS, salg av 

selskaper, generasjonsoverdragelse, 

forretningsutvikling m.m. 

Hvordan går man frem hvis man ønsker å vurdere 

et engasjement?  

Styre og Ledelse AS har en pool av dyktige 

styrerepresentanter å formidle innenfor rimelig 

geografisk avstand. Prosessen starter med et 

uformelt og uforpliktende møte hvor vi diskuterer 

oss igjennom bedriftens behov. Går vi videre 

oppsummeres behovet i et skriftlig møtereferat. 

Neste gang vi møtes får bedriften 2-3 kandidater å 

velge mellom som vi sammen intervjuer enkeltvis 

om hvem som kan være best egnet til å ivareta 

bedriftens behov.  

Først og fremst bør den aktør dere velger til å 

assistere dere følger en fremgangsmåte som 

skissert over.  De bør også ha tilgang til et utvalg 

kandidater, da det ikke er gitt at en kandidat 

passer oppdraget eller den aktuelle kunde. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.nr 915 70 326 

Mail: sl@styre-ledelse.no 



       KEMAX  

 FORSLAG OM FORENKLINGER I AKSJELOVEN  
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Et utvalg for evaluering av aksjeloven og allmennaksjeloven ble oppnevnt av regjeringen i 
januar 2016. Formålet med utredningen og lovforslaget var å forenkle aksjelovgivningen. 
Utvalget la frem sine forslag  21.oktober 2016 og de skal nå ut på høringsrunde. Forslagene 
tar særlig sikte på en enklere hverdag for de små og mellomstore aksjeselskapene. 

Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 
2017.  Endringsforslagene er omfattende men 
her følger en oversikt over noen av de mer 
sentrale forslagene; 
   
Minste aksjekapital kroner 1. 
Dagens krav er en minste  aksjekapital på kr 
30.000. I nytt forslag reduseres dette til kr 1. 
Men skal selskapet dekke stiftelsesutgiftene, 
noe som er fornuftig skattemessig, vil det 
fortsatt måtte betales tilstrekkelig til å dekke 
stiftelsesutgiftene. 
 
Lettere å stifte nye aksjeselskaper 
Ved stiftelse av aksjeselskaper der det skytes 
inn i penger inntil kr 100 000 behøves ikke 
lenger bekreftelse fra bank eller revisor. Det 
vil være tilstrekkelig at stifterne/styret 
opplyser dette i stiftelses-dokumentasjonen. 
Ved stiftelse med  tinginnskudd, dvs. der det 
skytes inn eiendeler istedenfor kapital,  
foreslås det at kravet om åpningsbalanse skal 
fjernes. 
 
Oppbevaringstid for selskaps-
dokumentasjon reduseres til fem år 
I dag er hovedregelen at selskaps-
dokumentasjon skal oppbevares i 10 år. I nytt 
forslag reduseres dette til 5 år.  
 
Eiere = styret 
For aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er 
styremedlemmer foreslås det at man i 

de aller fleste tilfeller kan beslutte å ”hoppe 
over styret ”og gå direkte til 
generalforsamlingsbehandling. I en rekke  
sakstyper skal altså generalforsamlingen 
kunne treffe beslutning uten styrets 
forutgående forslag. Slik beslutning må være 
enstemmig. Unntakene er fusjon og fisjon. 
 
Styrets handleplikt ved tap av egenkapital 
forenkles og presiseres 
Dagens regler tilsier at styret har en 
handleplikt dersom mer enn halvparten av 
aksjekapitalen er tapt  og  dersom 
egenkapitalen er lavere enn forsvarlig. I følge 
aksjeloven § 3-5 skal styret innen rimelig tid 
innkalle generalforsamlingen og gi den en 
redegjørelse for selskapets økonomiske 
stilling.   
 
I nytt forslag gis styret en mer selvstendig 
rolle der styret straks plikter å behandle saken 
hvis det må antas at egenkapitalen er lavere 
enn forsvarlig, ut fra risikoen ved og omfanget 
av virksomheten i selskapet. For tilfeller der 
selskapet har uforsvarlig lav egenkapital 
mener utvalget at det bør fremgå at styret 
plikter å vedta en handlingsplan og herunder 
ta stilling til om det er påkrevd med general-
forsamlingens tilslutning der dette er 
nødvendig. 



Revisjonsplikt 
Små aksjeselskaper, som ikke ønsker revisor, 
må i dag aktivt beslutte å velge bort revisor. 
Nytt forslag innebærer at disse 
aksjeselskapene ikke lenger trenger å beslutte 
fravalg av revisor.  
 
Selskaper som defineres som  morselskap har 
revisjonsplikt, uansett morselskapets 
størrelse. Kravet om revisjon av morselskap 
foreslås opphevet når morselskapet oppfyller 
vilkårene for revisjonsfritak og de såkalte 
terskelverdiene skal  vurderes for det samlede 
konsernet. Terskelverdiene foreslås videreført 
som i dag, det vil si driftsinntekter opptil kr 5 
mill.,  balansesum mindre enn kr  20 mill.  Og 
færre enn 10 ansatte. 
 
Ekstraordinært utbytte  
Et aksjeselskap kan dele ut ekstraordinært 
utbytte på grunnlag av en mellombalanse. 
Mellombalansen skal utarbeides etter reglene 
for årsregnskap så langt disse passer. For 
selskap som har revisjon av årsregnskapet skal 
mellombalansen revideres i samsvar med 
revisorlovens krav. Kravet til revisjon gjelder 
uavhengig av om selskapet har valgt revisor 
eller ikke. Mellombalansen skal godkjennes av 
generalforsamlingen. For selskaper uten 
revisjon foreslås det at kravet til revidert 
mellombalanse bortfaller. 
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Jan-Olav Strand  - Kemax Consulting 
Siviløkonom/Kribi Consulting AS 
 
Lang erfaring fra bedriftsmarked/bank  
Finanssjef/ass direktør Rieber & Søn 
Senior Manager PWC 
Banksjef / direktør Fokus/Danske Bank 
Bedriftsrådgiver og styremedlem SMB-markedet 
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Avvikling av selskaper 
Avvikling blir langt enklere, kravene til 
avviklingsregnskap og sluttoppgjør foreslås 
fjernet. Samtidig presiseres det at 
selskapet skal avgi årsregnskap helt frem til og 
med at selskapet er endelig opphørt. 
 
Aksjeloven § 3-8 fjernes 
Bestemmelsen gjelder transaksjoner med 
eiere, nærstående, ledelsen mv og disse skal 
behandles av generalforsamlingen, med 
formkrav til redegjørelse og bekreftelse fra 
revisor, samt melding til Foretaksregisteret.   
Reglene er med rette ansett som noe av det 
mest kompliserte som aksjelovgivningen har å 
by på.  
Bestemmelsen foreslås helt fjernet i 
aksjeloven, med et noe utvidet 
informasjonskrav som motvekt. 
Informasjonskravet vil være utvidet 
informasjon i noter til regnskapet og i   
ny § 3-8 i aksjeloven om melding til 
aksjonærene om vesentlige transaksjoner 
med eiere, ledelse og nærstående. 
 
Elektroniske løsninger og annen 
modernisering 
Som en del av målet om forenklinger for 
aksjeselskapene fremmer utvalget en rekke 
forslag for å åpne for moderne elektronisk 
kommunikasjon, elektronisk signering og 
møter uten å måtte møtes fysisk.  
 
Et eksempel er at ved å fjerne kravet om 
papirdokumentasjon så forenkles  arbeidet 
med å bekrefte at aksjekapitalen er innbetalt. 
Det er unødvendig at selskapene i dag i Altinn 
først må laste opp en bekreftelse fra revisor 
eller bank som bekrefter at aksjekapital er 
innbetalt, og deretter må dette igjen 
bekreftes ved signering i Altinn. Det bør være 
tilstrekkelig at bekreftelse av innbetaling av 
aksjekapital skjer gjennom signeringen i 
Altinn.  
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NY OMSETNINGSOPPGAVE FRA 1. JANUAR 2017 
– HVA BETYR DET FOR DIN BEDRIFT? 

Ny omsetningsoppgave fra 1. januar 2017 – 
Hva betyr det for din bedrift? 
  
Fra 1. januar 2017 innføres et nytt system for 
merverdiavgift ved import av varer til Norge. 
Toll- og avgiftsetaten skal rendyrkes som 
grenseetat, mens Skatteetaten vil få samlet 
ansvar for at riktig skatt og avgift blir fastsatt, 
innkrevd og kontrollert. 
Når innførselsmerverdiavgift rapporteres til 
Skatteetaten vil det være behov for ny 
omsetningsoppgave (MVA-melding). Ny 
ordning får konsekvenser for alle som leverer 
omsetningsoppgave, ikke bare for 
virksomheter med vareimport. Det er derfor 
viktig at alle avgiftspliktige setter seg inn i det 
nye regelverket. 
MVA-meldingen inneholder nye og endrede 
poster og MVA-koder, og regnskapssystemer 
må tilpasses det nye systemet. Avtaler og 
rutiner bør gås igjennom og vurderes med 
hensyn til de nye reglene. 

Den største endringen i MVA-meldingen er at 
det ved import ikke lenger skal betales MVA 
på innførselstidspunktet, men skal gjøres opp 
ved terminforfall sammen med den 
innenlandske merverdiavgiften. Ansvaret for 
å beregne innførselsavgiften overføres 
dermed til den næringsdrivende selv, slik at 
også innførselsmerverdiavgiften blir gjenstand 
for snudd avregning, «reverse charge», på 
samme måte som ved import av 
fjernleverbare tjenester.  
Dette vil medføre en likviditetsfordel 
sammenlignet med dagens ordning. Behovet 
for tollkreditt for virksomheter som innfører 
varer i eget navn bortfaller. Derimot skal alle 
varer som tidligere fortolles til tollvesenet, og 
toll og særavgifter betales som i dag. 
Virksomheter som driver delt virksomhet skal 
innberette og betale innførselsmerverdiavgift 
også for den ikke-avgiftspliktige delen av 
virksomheten i den ordinære 
omsetningsoppgaven. Utgående 
merverdiavgift skal innberettes uten at 
beløpet føres som inngående avgift siden 
denne anskaffelsen ikke er 
fradragsberettiget.  
Kommuner og andre 
kompensasjonsberettigde skal beregne 
utgående merverdiavgift i 
omsetningsoppgaven, og siden anskaffelsen 
er til bruk i kompensasjonberettiget 
virksomhet må det kreves refusjon av beløpet 
via kompensasjonsoppgaven.  
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I tilfeller hvor varen er til bruk i både 
avgiftspliktig virksomhet og i 
kompensasjonberettiget virksomhet, må den 
som importerer varen selv foreta fordeling 
over hvor stor andel som kan fradragsføres 
som inngående avgift i omsetningsoppgaven 
og hvor stor andel som kan kreves refundert 
via kompensasjonsoppgaven. 
Privatpersoner og virksomheter som ikke er 
registrert for MVA, skal betale MVA ved 
fortolling som tidligere. 
Nytt er: 
Fra 2017 inngår innførselsmerverdiavgift for 
varer i MVA-meldingen i stedet for i 
tolldeklarasjonen 
Du får ikke lenger faktura fra speditør eller 
Tolletaten på innførselsmerverdiavgift 
Virksomheten må selv beregne 
avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i 
tolldeklarasjonen 
Endringer i bokføringsforskriften – 
regnskapssystemene må tilpasses 
Derimot skal alle varer fortsatt deklareres til 
Tolletaten, og toll og særavgift skal betales 
ved deklarering som i dag. 
Det du som bedrift bør forberede i 2016 er: 
Regnskapssystemet, konti og MVA-koder må 
være oppdatert og tilpasset MVA-meldingen 
Sette deg inn i reglene om 
innførselsmerverdiavgift 
Lag rutiner for behandling av 
innførselsmerverdiavgift 
Sjekk avtaler med evt. speditører og for 
regnskap 

Innspill til dette temaet er gitt av : 
  
Line Nilsen 
Senioradvokat 
e-post: line.nilsen@hammervollpind.no   
Telefon: 958  65 465 
  
Adv firma Hammervoll Pind 
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Vi ønsker alle lesere en riktig God Sommer 

Bergen: Sentrum, Fana, Godvik, Åsane          Nordhordland: Knarvik               Osterøy: Lonevåg senter           Oslo: Lysaker 

 
 

 

Kemax Økonomi Regnskap AS 
Seiersbjerget 17 
5022 Bergen 
Tlf: 55 55 78 50 
Fax: 55 55 88 90.  
E-mail : bergen@kemax.no 
 
 
 

Vårt kontornett: 

Bergen – Sentrum, Seiersbjerget 17 

Bergen – Vest, Leirvikåsen 43 B 

Bergen – Nord, Åsamyrane 90 

Bergen – Sør, Fanaveien 13 

Nordhordland – Kvassnesvegen 11 

Osterøy – Lonevåg senter 

Oslo – Lilleakerveien 31 

Autorisert regnskapsfører ARS 

Org .nr 958 582 528 MVA 

God Jul  
og  

Godt Nyttår 


