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Frist for årsregnskap og skattemelding – behov for utsettelse pga. høyt 

sykefravær 

De to siste årene er det gitt utsettelse av frister for innlevering av årsregnskap og skattemelding 

for næringsdrivende og selskaper. Utsettelsene ble gitt som følge av korona-situasjonen, der 

nedstengning og de ulike tiltakspakkene i betydelig grad har satt produksjonskapasiteten til 

regnskapsførere og revisorer under press. For årsregnskapet, samt fristen for å ilegge 

forsinkelsesgebyr, ble det vedtatt utsettelse med to måneder for begge årene 2020 og 2021.1  For 

skattemeldingen ble fristen utsatt til 31. august i 2020, mens det i 2021 ble gitt utsettelse til 20. 

august etter søknad.  

Utsettelsesbehov 2022 

I forbindelse med siste nedstenging ble mange bedrifter rammet igjen, og 

kompensasjonsordningen og flere andre støtteordninger ble forlenget. I den anledning har 

regnskapsførere og revisorer fortsatt sin viktige rolle inn i 2022 som hjelper og ikke minst 

bekrefter av kompensasjonssøknader.  

Det er svært oppløftende at pandemien nå ser ut til å være på vikende front, slik at vi etter hvert 

kan komme tilbake til en normalsituasjon. I overgangen etter at samfunnet åpnet igjen i februar, 

og smitten ble sluppet fri, har imidlertid sykefraværet økt betraktelig. Dette har på nytt satt 

betydelig press på bransjens produksjonskapasitet. I tillegg til uvanlig høyt fravær på grunn av 

sykdom blant egne ansatte, har det også bygd seg opp fravær pga. pass av syke barn.  

 
1 Jf. Prop. 129 L (2019-2020) og Prop. 188 L (2020-2021) 
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I en undersøkelse gjennomført blant våre medlemsbedrifter i uke 10, svarer så mange som 63% 

at sykefraværet er høyere enn vanlig. Dette gir seg direkte utslag på produksjonskapasiteten, så 

langt at hele 55% tilbakemelder at de vil ha store problemer med å klare å overholde 

innleveringsfristen for skattemeldingen.  

Når det gjelder årsregnskapet er det tilsvarende tallet 42 %. Foruten det høye sykefraværet, 

meldes det også fortsatt om merbelastning som følge av bistand ifbm. koronatiltak og sykdom 

(utilgjengelighet) hos kundene som forsterkende forhold for fristutfordringen.  

Anmodning om utsatte frister  

Det høye sykefraværet mm. har som beskrevet på nytt skapt en prekær situasjon for 

regnskapsbransjen. På denne bakgrunn ser vi derfor ingen annen utvei enn å anmode om at 

også årets frister for årsregnskap og skattemeldingen for selskaper og næringsdrivende utsettes. 

Etter omstendighetene vil det etter vår mening være svært urimelig å sette foretakene i risiko for 

tvangsmulkt eller forsinkelsesgebyr for en kapasitetssituasjon som de ikke har mulighet til å rå 

over selv.  

Med sammenligning til 2020 og 2021 er vår konkrete anbefaling at fristen for avleggelse av 

årsregnskap utsettes med to måneder også i år. Dette innebærer i normaltilfellet utsettelse til 31. 

august, og som trengs for at foretakene skal kunne legge til rette for nødvendig ferieavvikling 

slik arbeidsmiljøloven foreskriver. 

På samme måte ber vi om at fristen for skattemeldingen i størst mulig grad koordineres med 

fristen for årsregnskapet, slik at denne settes til 31. august. Dette vil gi best arbeidsflyt og -

effektivitet i årsoppgjørsproduksjonen.  

De enkelte fristene, oversikt:  

Frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt 

for næringsdrivende og selskaper 

Utsette fristen fra 31. mai til 31. 

august. 

Frist for levering av selskapsmelding for selskaper med 

deltakerfastsetting 

Utsette fristen fra 31. mai til 31. 

august. 

Frist for fastsetting av årsregnskap, årsberetning og 

revisjonsberetning 

Utsette fristene med to måneder. 

Frist for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved sen innsending av 

årsregnskapet 

Utsette fristen fra 1. august til 1. 

oktober 

Frist for avholdelse av ordinær generalforsamling eller årsmøte for 

aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, 

boligbyggelag, borettslag og boligsameier 

Utsette fristene med to måneder 
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Avsluttende kommentarer 

Vi håper Finansdepartementet og Næringsdepartementet vil følge opp vår anmodning, og ta 

initiativ til å utsette fristene som forespurt. Det er på ingen måte en ønsket situasjon i 

regnskapsbransjen å forlenge arbeidet med årsregnskap og skattemelding forbi juni. Når det 

meldes om behov for fristutsettelse har det kun utspring i ren nødvendighet.  

En utsettelse vil heller ikke påvirke fremdriften for øvrig. Vi er sikre på at regnskaps- og 

revisjonsbransjen uansett gjør sitt ytterste for å levere skattemeldinger og årsregnskap så fort 

som mulig. Det er også vist gjennom erfaringene fra de to siste årene.  

Vi ser frem til departementenes oppfølging av saken, og håper på positiv avklaring så snart som 

mulig. Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til undertegnede.  

 

Vennlig hilsen 

Regnskap Norge 

 

Rune Aale-Hansen 

Adm.dir.  

       Hanne Opsahl 

       Leder næringspolitikk 


