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Autorisert Regnskapsførerselskap 

 

Registrering av nytt aksjeselskap - AS 
 
For å registrere et aksjeselskap, er det flere formelle forhold som må være oppfylt. Et 
aksjeselskap skal ha et styre som utfører eiernes vilje med selskapet, og en daglig leder for 
detaljarbeidet i forbindelse med driften. Det kan være flere eiere av aksjer i selskapet. Eierne er 
det høyeste organ og kontrollerer selskapet gjennom vedtak i generalforsamling. 
 
For å registrere et selskap må det minimum oppgis: 
 

• Navn, f. nr på aksjonærer – stifter(e) 

• Navn, f. nr på styreleder 

• Navn, f. nr på styremedlem, (ikke påkrevd dersom det er et varamedlem) 

• Navn, f. nr på varamedlem 

• Selskapets navn: med AS til slutt 

• Maks antall styremedlemmer, f. eks maks 5. 

• Formål, bransje hva skal selges 

• Selskapets kommune:  

• Gateadresse:  
• Telefonnummer:  
• E-post: 

• Web side: 

• Skal selskapet ha ansatte ved oppstarten? (Betale ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift 
av.) 

• Fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer ved salg av aksjer inntatt i vedtektene? Ja / Nei 

• A kapital: = Antall aksjer ganger pålydende. Minimum kr 30.000 inn på bankkonto lydende på AS 
understiftelse 

• Revisjon eller ikke? Vi antar at dette kan vente til omsetningen passerer 5. mill. kroner  

• Momsplikt ved registrering (Dersom man allerede har hatt salg for minimum kr 50.000 i samme periode 

som registreringen, må fakturakopier må sendes til oss) Normalt må man foreta momsregistreringen 
etter at selskapet har blitt registrert. Da leveres en ny melding til Skatteetaten vedr moms. 

 
Pris for revisorbekreftelse kr 1600 + mva – faktureres fra revisor 
Pris for etablering og skjemaer i Altinn: Utføres av oss på timebasis, ved ryddig informasjon og 
levering elektronisk gjennom www.altinn.no vil det maks koste kr 3.500 + moms  
 
Alle dokumenter skal signeres med blå penn, vi laster opp til Altinn, hvor stiftere og 
styremedlemmer signerer ved egen innlogging til Altinn. Da er det kort behandlingstid ved 
elektronisk melding. 
 
– Når selskapet er registrert har man regnskapsplikt, plikt til å levere selvangivelse for 
aksjeselskap, levere offisielt årsregnskap med beretning til Brønnøysund, og andre oppgaver til 
myndigheter, HMS regler, forskrifter og styreansvar. 

 
 

 

 

Torolf Arntsen, Autorisert regnskapsfører 


