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Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen 
store utfordringer med a  gjennomføre a rsoppgjøret til 
vanlig tid – behov for fristutsettelse ogsa  i 2021 
 
Revisorforeningen og Regnskap Norge har tatt opp behovet for å utsette fristene for 
årsoppgjøret også i 2021 i vår løpende kontakt med myndighetene om 
kompensasjonsordningene. Vi vil her understreke og utdype dette. 
 
Fristen for skattemeldingen ble utsatt i tre måneder og fristen for årsregnskapet ble utsatt i 
to måneder i 2020. Dette viste seg å være en helt nødvendig utsettelse for å komme i mål 
med innleveringene samtidig med å yte den bistanden kundene hadde behov for, spesielt 
knyttet til de ulike støtteordningene for næringslivet. Revisorer og regnskapsførere har vært 
en svært viktig ressurs for de næringsdrivende i denne situasjonen.  
 
Situasjonen i revisjons- og regnskapsførerbransjen er mer utfordrende i år enn den var i fjor, 
og det er derfor et betydelig større behov for tidlig avklaring av at fristene for årsoppgjøret 
faktisk blir utsatt. Nye runder med tiltak for å hindre smittespredning og regionale 
nedstengninger, medfører at kapasiteten blant medarbeiderne langt på vei ser ut til å bli 
redusert på samme måte som i fjor. I tillegg er det stadig flere næringsdrivende som trenger 
bistand og oppfølging fra sin revisor og regnskapsfører.  
 
Den aller viktigste forskjellen fra i fjor, er imidlertid at hovedtyngden av revisorenes og 
regnskapsførernes arbeid med bekreftelser av søknader i kompensasjonsordningene skal 
gjennomføres i første halvår i år. I den første generelle kompensasjonsordningen for foretak 
med stort omsetningsfall (kompensasjonsordning 1), ble kravet om bekreftelse av søknaden 
utsatt til årsoppgjøret 2021. Søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 2 har 
innsendingsfrist for de ulike tilskuddsperiodene fra nå og utover våren. Her skal bekreftelse 
fra revisor eller regnskapsfører sendes inn samtidig med søknaden. I tillegg kommer krav om 
bekreftelser i ulike andre tilskuddsordninger, inkludert innreisekaranteneordningen som er i 
ferd med å komme på plass.  
 
Bekreftelsene fra revisorer og regnskapsførere er etter vår oppfatning helt avgjørende for å 
få til en tilstrekkelig kontroll med de ulike støtteordningene. Våre bransjer har tatt dette 
viktige samfunnsansvaret og stilt opp fullt ut i en ellers krevende periode av året for oss.  
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Med denne bakgrunn ber vi om at Næringsdepartementet og Finansdepartementet tar 
initiativ til en tilsvarende utsettelse av fristene for skattemeldingen og årsregnskapet som i 
2020. For å gi forutsigbarhet og handlingsrom til å kunne prioritere helt nødvendig bistand 
for de foretakene som er rammet av korona, er det viktig at utsettelsen blir besluttet så fort 
som mulig. Så vidt vi forstår var den sene avgjørelsen i fjor blant annet begrunnet med å 
hindre at for mange virksomheter utsatte innsendingen av skattemelding og årsregnskap. Vi 
er helt enig i at tidsriktig innsending av skattemelding og årsregnskap er viktig. I den 
ekstraordinære situasjonen som er skapt av koronapandemien, kan det likevel være andre 
hensyn som er viktigere. Vi er uansett sikre på at regnskaps- og revisjonsbransjen fortsatt vil 
gjøre sitt ytterste for å levere skattemeldinger og årsregnskap så fort som mulig.  
 
Av hensyn til å få økt fleksibilitet i oppgaveprioriteringer, ber vi i tillegg om at fristene for å 
levere ordinær mva-melding forlenges fra en måned og 10 dager etter utløpet av mva-
terminen, til en måned og 30 dager etter mva-terminen for terminene januar-februar og 
mars-april (dvs. til henholdsvis 30. april og 30. juni). Fristen for mai-juni er allerede 31. 
august av hensyn til ferieavvikling. Vi mener det er avgjørende at det er leveringsfristen som 
utsettes, og ikke kun betalingsforfallet slik det var våren 2020.  
 
For å oppnå nødvendig forutsigbarhet for både virksomhetene, revisorene og 
regnskapsførerne, er det vår innstendige oppfordring at dette avklares raskt.  
 

De enkelte fristene 
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 

Frist for å levere ordinær mva-melding for terminen 
januar- februar 2021 

Utsette fristen fra 10. mars til 
30. mars 

Frist for å levere ordinær mva-melding for terminen   
mars-april 2021 

Utsette fristen fra 10. juni til 
30. juni 
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