
ÅÅÅÅrsregnskap        

Innsendingsplikt. 
Alle virksomheter skal levere selvangivelse med regnskap til Skatteetaten hvert år. 

Regnskapstall som følger selvangivelsen skal innarbeides i nææææringsoppgavene. 

Næringsoppgavene er egne skjemaer som vedlegg til selvangivelsen. De to viktigste er: 

o Næringsoppgave nr 1 for selskaper RF 1167  

o Næringsoppgave nr 2 for personlig næringsdrivende RF 1175 

 
I tillegg skal det leveres egne skjemaer for lønnsopplysninger, egenkapital, eventuelle 
firmabiler, skattemessige forskjeller, eventuell personinntekt etc.  

Innsending av årsregnskap. 

Årsregnskap er betegnelsen på en samling regnskapsdokumenter som kreves innsendt til 

Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Dette består av både regnskapsoppstillinger, 

tekstforklaringer og beretninger.  

Samlingen av dokumenter kalles også 'Offisielt Regnskap' 

 

Offisielt regnskap = Årsregnskap 
De fleste regnskapspliktige virksomheter har leveringsplikt til Regnskapsregisteret i 

Brønnøysund. Regnskapet skal leveres innen 31. Juli om det sendes inn i papirformat i 

posten. Fristen er 31. august om det leveres via Altinn.  
 

Årsregnskap og beretninger. 

Regnskapsloven angir nøyaktig hvilke dokumenter som skal leveres. Det er også 

minstekrav til hvilke spesifikasjoner regnskapsoppstillingene skal ha. Nivået av detaljer i 

talloppstillingen er langt mindre detaljert enn i ligningsskjemaene til Skatteetaten.  
 

Dokumenter til årsregnskapet. 

Følgende dokumenter skal sendes uoppfordret til Brønnøysund: 

a. Resultatregnskap 

b. Balanseregnskap 

c. Noter til regnskapet 

d. Styrets Årsberetning  

e. Revisors årsberetning (dersom revisor er valgt) 

 

Større selskaper og ASA skal i tillegg levere en kontantstrømanalyse.  

 



Årsregnskap - levering 

Brønnøysund har egen avdeling for registrering, lagring og salg av offisielle årsregnskap. 

Dette er 'Regnskapsregisteret', med adresse 8910 Brønnøysund. For innsending i posten 

skal 'Vedlegg til årsregnskap', skjema BR -1001 fylles ut. Man må selv hente skjemaet fra 

www.brreg.no eller bestille det før innsending. Normal innsendingsfrist: 31. juli året etter 

regnskapsårets avslutning.  

 

Det anbefales å benytte innsendingsportalen www.altinn.no for levering.  

Etaten har gitt egen innsendingsfrist for elektronisk levering av regnskapet til 31. august.  

For 2013 er fristen mandag 2. september 

 

 

Årsregnskap – manglende levering 
Fristene for levering er absolutte. Det gis ingen utsettelse. Dersom regnskap ikke er levert 

innen fristen, blir det ilagt forsinkelsesgebyr. Det er styreleders ansvar å levere 

årsregnskapet, derfor blir straffegebyr oppkrevet hos styrets leder, eller andre 

styremedlemmer dersom lederen ikke betaler.  

Gebyret kan komme opp i betydelige summer og øker for hver uke  

 

Skrevet av Torolf Arntsen, autorisert regnskapsfører 


