Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr
Søk om ettergivelse til Regnskapsregisteret
Hvis Regnskapsregisteret ikke har mottatt komplett årsregnskap, årsberetning og eventuell
revisjonsberetning innen innsendingsfristen, ilegges enheten forsinkelsesgebyr. Det kan søkes
om ettergivelse av forsinkelsesgebyret og/eller fritak fra solidaransvar for gebyret.
Regnskapsregisteret behandler slike søknader, og søknaden sendes til: Regnskapsregisteret,
Postboks 900, 8910 Brønnøysund.

Dersom du får avslag på søknad – klage på vedtaket
Dersom Regnskapsregisteret avslår søknaden, kan du klage på vedtaket. Du må da sende
klagen til Regnskapsregisteret for ny vurdering av saken. Dersom Regnskapsregisteret ikke
endrer vedtaket sitt, sender de klagen videre til oss på Statens innkrevingssentral (SI) som er
klageinstans.

Gebyret må betales, selv om du har lagt inn klage
Klagen har ikke utsettende virkning for innkrevingen av forsinkelsesgebyret. Innkrevingen vil
fortsette uavhengig av klagen. Hvis klagen blir tatt til følge, vil det innbetalte beløpet bli
tilbakebetalt. Hvis du har spørsmål om innkrevingen av gebyret, se informasjon om dette på
SIs hjemmeside(www.sismo.no), eller ta kontakt med SI på tlf 75 14 90 00.

Om klagen


Hvem kan klage?

Den regnskapspliktige enheten, de som er ansvarlige for enheten (det enkelte styremedlem
og daglig leder) og advokat/rettshjelper kan klage på vedtaket. Dersom noen er representert
ved en fullmektig som ikke er advokat, må det foreligge skriftlig fullmakt.
Regnskapsførere/revisorer kan også søke om ettergivelse/klage på vedtak om avslag hvis de
har fullmakt til dette gjennom oppdraget sitt.



Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra underrettelse om vedtaket. Du må overholde klagefristen. Hvis ikke,
blir klagen avvist. Det er bare i unntakstilfeller du får behandlet klagen din hvis du klager etter
at fristen er utløpt. Dersom du ikke overholder klagefristen, må du opplyse om årsaken til
forsinkelsen i klagen.



Klagens innhold

I klagen må det gå klart fram på hvilket grunnlag du ber om å få ettergitt forsinkelsesgebyret
og/eller fritak fra solidaransvaret, eventuelt hva du mener er feil i Regnskapsregisterets
vedtak. Opplysningene du gir må dokumenteres.



Dokumentasjon:

Sykdom
Sykdom må dokumenteres. Det er ikke tilstrekkelig å legge ved sykemelding i stedet for
legeerklæring. Grunnen til dette er at sykdommens karakter har betydning for hvor streng
aktivitetsplikten er. Hvis du for eksempel har brukket benet og er 100 % sykemeldt fra ditt
arbeid, er du ikke fritatt fra å overholde innsendingsplikten.
Dokumentasjonen må angi tidsperiode for sykemelding og hvor stor grad (%) du har vært
sykemeldt. Ved langvarig sykdom må det være med opplysninger om helsetilstanden ved
utløpet av innsendingsfristen. Ved langvarig sykdom vil det også ha betydning om det har
oppstått akutte forhold/forverring av helsetilstanden din like før innsendingsfristen.

Svak økonomi
For at ettergivelse på bakgrunn av svak økonomi skal være aktuelt, må du og evt.
ektefelle/samboer samlet sett ha særdeles dårlig økonomi. Vi legger da vekt på formue,
inntekt og fremtidige inntektsmuligheter.
Hvis du har alvorlige gjeldsproblemer oppfordrer vi deg til å søke om gjeldsordning etter
gjeldsordningsloven.
Dersom økonomien din er forbigående dårlig, vil forsinkelsesgebyret ikke bli ettergitt.
For at SI skal kunne vurdere om du har svak økonomi, må vi ha en dokumentert oversikt over
dine inntekter og utgifter. Dette innebærer kopier av ligning for de tre siste årene,
lønnsslipp/trygdeslipp, husleiekontrakt/terminavtale for boliglån og eventuelle andre faste
nødvendige utgifter.

Vilkår for ettergivelse
Hjemmel for ettergivelse er regnskapsloven § 8-3.
Forsinkelsesgebyr kan ettergis helt eller delvis dersom det blir sannsynliggjort at forsinkelsen
skyldes forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll, eller dersom særlige rimelighetsgrunner
tilsier det. Også saker om fritak fra solidaransvaret skal behandles i samsvar med reglene som
gjelder for ettergivelse.
Dersom det er flere ansvarlige i enheten, vil det som regel være uten betydning om det var
vanskelig for en av de ansvarlige å overholde innsendingsplikten. Alle ansvarlige har en plikt til
å ferdigstille og sende inn regnskapet.



”Forhold utenfor kontroll”

Et forhold regnes for å være utenfor din (den regnskapspliktige) kontroll dersom du ikke
hadde mulighet til å unngå for sein innsending. Når vi vurderer om vi skal ettergi gebyret,
legger vi vekt på om du har gjort det som er rimelig å forvente for å levere regnskapet i tide.
 ”Særlige rimelighetsgrunner”
Vilkåret særlige rimelighetsgrunner skal dekke de situasjonene hvor ettergivelse av
forsinkelsesgebyret fremstår som det klart rimeligste, for eksempel på bakgrunn av en særlig
vanskelig sosial eller økonomisk situasjon. Forarbeidene til regnskapsloven fastslår at det skal
være en snever adgang til å få ettergitt forsinkelsesgebyr. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil
for å unngå at det blir åpenbart urimelig å opprettholde gebyret.



Typetilfeller

Vilkårene for å få ettergivelse er strenge. Nedenfor finner du eksempler på forhold som kan gi
grunnlag for ettergivelse og forhold som ikke gir grunnlag for ettergivelse. Vær oppmerksom
på at dette ikke er en uttømmende liste.
Eksempler på forhold som kan gi grunnlag for ettergivelse:
- Dokumentert sykdom hos ansvarlig i enheten som har direkte sammenheng med
forsinket innsending av årsregnskapet
- Bilag eller regnskap er beslaglagt av politi/ligningsmyndigheter og er ikke gjort
tilgjengelig etter forespørsel
- Dokumentert svak personlig økonomi, se nedenfor
- Tungtveiende sosiale hensyn, for eksempel alvorlig sykdom i tillegg til dårlig økonomi,
alvorlig sykdom/dødsfall i nærmeste familie

Eksempler på forhold som ikke gir grunnlag for ettergivelse:
- Uvitenhet om gjeldende regler
- Alder
- Sykdom hos en av flere solidaransvarlige
- Enheten har et veldedig formål/drives på dugnad/driver ikke næringsvirksomhet
- Selskapet er under avvikling
- Dårlig økonomi i enheten
- Liten eller ingen drift i enheten
- Forhold ved regnskapsfører/revisor som anses for å være et internt forhold
- Gebyrets størrelse
- Styrevervet er en formalitet

Hva skjer hvis du får ettergivelse?
Ettergivelse
Et vedtak om å ettergi gebyret fører til at både enheten og alle de som er solidaransvarlige
blir fritatt for betalingsplikten.
Fritak fra solidaransvaret
Fritak fra solidaransvaret innebærer en særbehandling av en eller flere av solidarskyldnerne
og fører ikke til at gebyret som sådan blir ettergitt.

Hjemler
Lov av 17. juni 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven).
Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juni 1998.
Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

