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Oppfølgning etter forespørsel om bekreftelse av kapitalinnskudd i aksjeselskap 
 
Brønnøysundregistrene takker for svar på vår forespørsel av 27.09.2018 rundt metode for pålogging 
ved bekreftelse av kapitalinnskudd i aksjeselskap. Bakgrunnen for henvendelsen var at man slik 
systemet er bygd opp må representere et foretak med organisasjonsnummer for å kunne bekrefte 
kapitalinnskudd i Altinn, og vi har fått noen henvendelser om hvorfor man ikke kan bruke 
fødselsnummer, dvs. bekrefte på vegne av seg som fysisk person. Siden dette ikke er konkret 
lovregulert, var vi avhengig av tilbakemelding fra interesseorganisasjoner og tilsyn for å kunne foreta 
en informert vurdering av problemstillingen. 
 
Her er en kort oppsummering av svarene vi mottok, og vår vurdering. De enkelte svar gjengis ikke i 
sin helhet, men kopi av svarene er tilgjengelige for de som ønsker det. 
 
Oppsummering av svar 
Regnskap Norge stiller seg bak den ordningen som praktiseres i dag. 
 
Økonomiforbundet mener at det ikke er tilrådelig å åpne for bekreftelse fra privatpersoner på 
nåværende tidspunkt. 
 
Revisorforeningen skriver i sitt svar at de ikke ser noe stort behov for å legge til rette for at 
bekreftelser kan gjøres uten at det går gjennom et registrert foretak, men at hvis det åpnes for dette, 
bør det gjøres for alle yrkesgruppene.  
 
Finanstilsynet skriver i sitt svar at Foretaksregisteret bare bør akseptere bekreftelser signert av 
godkjent revisor eller autorisert regnskapsfører når dette gjøres som ledd i vedkommendes utøvelse 
av yrket. Den eneste måte å sikre dette på er ifølge tilsynet at bekreftelsen gis på vegne av et 
revisjons- eller regnskapsførerforetak. Finanstilsynet ønsker i tillegg at det kontrolleres at den som 
signerer på vegne av foretaket er ansvarlig revisor eller autorisert regnskapsfører. 
 
Advokatforeningen ønsker slik vi forstår det ikke at advokater skal kunne bekrefte innbetaling som 
privatperson, men det bør åpnes for at advokater innenfor sin yrkesutøvelse skal kunne bekrefte 
kapitalinnskudd både ved innlogging på fødselsnummer og ved bruk av organisasjonsnummer. 
 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gjør innledningsvis oppmerksom på at de ikke har fullstendig 
oversikt over alle som er tildelt advokatbevilling. Tilsynsrådet er svært kritiske til å åpne for 
bekreftelser fra ikke-praktiserende med advokatbevilling, men har ingen prinsipielle innvendinger 
mot at praktiserende advokater kan bekrefte innbetaling ved hjelp av fødselsnummer.  
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Foretaksregisterets vurdering 
Vår konklusjon er at det per i dag ikke vil bli gjort noen endringer i dagens løsning. 
 
For revisorer og regnskapsførere oppfatter vi det slik at dagens løsning har støtte både fra 
interesseorganisasjonene og fra Finanstilsynet. 
 
Når det gjelder advokater, har vi forståelse for Advokatforeningens argumenter, men vi kan ikke vite 
om en advokat som bekrefter kapitalinnskudd innlogget ved fødselsnummer gjør dette i næring eller 
ikke. Dette må sees i sammenheng med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sin opplysning om at 
oversikt over bevilling på personnivå ikke er fullstendig. Det vil altså ikke være mulig å gjennomføre 
en fullgod kontroll av om en advokat som bekrefter kapitalinnskudd innlogget ved fødselsnummer 
har bevilling, eller om bekreftelsen gis som praktiserende advokat. Hvis forutsetningene endres i 
fremtiden kan kanskje dette revurderes, men vi kan ikke innføre en endring per i dag som vil svekke 
kontrollen av om den som bekrefter kapitalinnskudd har anledning til dette. 
 
Finanstilsynet foreslår at det i tillegg til dagens kontroll innføres kontroll av at den som signerer på 
vegne av et foretak er ansvarlig revisor eller autorisert regnskapsfører. Til dette gjør vi oppmerksom 
på at hvem som kan signere i Altinn på vegne av foretaket er noe foretaket selv har kontroll over. Å 
påse at dette er noen som etter gjeldende regelverk har anledning til å bekrefte kapitalinnskudd 
mener vi regnskaps- eller revisjonsforetaket selv må ta ansvar for. Vi har også gjort forbedringer i 
kontroll på dette området, slik at evt. misbruk per i dag vil måtte gjøres av noen i ledelsen til 
regnskaps- eller revisjonsforetaket, eller av noen som har fått fullmakt til å foreta bekreftelser av 
kapital. Dette er ikke noe vi oppfatter som en praktisk problemstilling. Ut fra dette kan vi ikke se at 
det er forsvarlig ressursbruk å utvikle en løsning for "dobbel" kontroll mot Finanstilsynet for 
kapitalbekreftelser fra regnskapsfører og revisor. 
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