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NYTT I LOVGIVNINGEN M.M. 

NORGE 

NYE LOVER, FORSKRIFTER, LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER 

 

FORSKRIFTER 

Finansdepartementet har ved endringsforskrift 8. mars 2012 foretatt endringer i forskrift til 
utfylling og gjennomføring av skatteloven, vedrørende avskjæring av fradrag ved tap på 
utestående fordring, jf. forskriftens § 6-2-2. Endringen trådte i kraft straks med virkning fra og 
med 6. oktober 2011. 

Finansdepartementet har ved endringsforskrift 16. februar 2012 foretatt endringer i forskrift til 
utfylling og gjennomføring av skatteloven, vedrørende skattefri omdanning av virksomhet, jf. 
forskriftens § 11-20. Endringene trådte i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2012. 

Finansdepartementet ga 1. februar 2012 forskrift om klagenemnd for revisor- og 
regnskapsførersaker. Klagenemnden skal behandle klager over Finanstilsynets avslag på 
søknader om tillatelse som revisor eller regnskapsfører, og klage på vedtak om 
tilbakekall av tillatelse som revisor eller regnskapsfører. Forskriften trådte i kraft 1. 
februar 2012.  

Finansdepartementet har ved endringsforskrift 27. januar 2012 foretatt endringer i 
forskrift om rapportering for forsikringsformidlingsforetak vedrørende 
rapporteringsfristen. Endringen trådte i kraft 27. januar 2012. 

Norges Bank har ved endringsforskrift 25. januar 2012 foretatt endringer forskrift om 
bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. Endringene trådte i kraft 15. 
februar 2012. 

Nærings- og handelsdepartementet har ved endringsforskrift 23. januar 2012 foretatt 
endringer i forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene. Endringene 
trådte i kraft 23. januar 2012. 

Finanstilsynet sendte den 19. januar 2012 brev til Finansdepartementet med en oversikt over 
relevante EØS-regler som forventes å tre i kraft i perioden 2012-2015. 

Finansdepartementet har ved endringsforskrift 9. januar 2012 foretatt tilføyelser av 
EØS-henvisninger i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere mv., forskrift om 
eiendomsmegling og forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften). Tilføyelsene 
trådte i kraft 9. januar 2012.   

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2012/forskrift-8-mars-2012-om-avskjaring-av-f.html?id=674338
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2012/forskrift-16-februar-2012-om-skattefri-o.html?id=673242
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2012/forskrift-1-februar-2012-om-klagenemnd-f.html?id=671082
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2012/forskrift-1-februar-2012-om-klagenemnd-f.html?id=671082
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120127-0100.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120125-0104.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120112-0064.html
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Regelverksutvikling---EOS-regler/?WT.mc_id=nyhetsbrev_aktuelt_no_24012012_Regelverksutvikling+-+E%c3%98S-regler
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Regelverksutvikling---EOS-regler/?WT.mc_id=nyhetsbrev_aktuelt_no_24012012_Regelverksutvikling+-+E%c3%98S-regler
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120109-0061.html
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RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET 

Retningslinjer for faktisk leiar i inkassoføretak, 22. mars 2012, rundskriv 9/2012. Rundskrivet 
gjeld for framandinkassoføretak, filialar av utanlandske framandinkassoføretak og oppkjøps-
/eigeninkassoføretak.  

Ny sektorgruppering for bankar og finansieringsføretak frå og med første kvartal 2012, 9. mars 
2012, rundskriv 8/2012. Rundskrivet gjeld for forretningsbankar, sparebankar, 
finansieringsføretak og filialar av utanlandske kredittinstitusjonar (NUF). Rundskrivet tek opp 
innføringa av ny sektorgruppering og andre endringar i ”Offentlig Regnskapsrapportering for 
Banker og Finansieringsforetak” (ORBOF) frå og med første kvartal 2012.  

Ny sektorgruppering for forsikringsselskap frå og med første kvartal 2012, 9. mars 2012, 
rundskriv 7/2012. Rundskrivet gjeld for skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap. 
Rundskrivet tek opp innføringa av ny sektorgruppering og andre endringar i 
"Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering" (FORT) frå og med 
første kvartal 2012.  

Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere, 6. mars 2012, rundskriv 6/2012. Rundskrivet 
gjelder for eiendomsmeglingsforetak, advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet og personer 
som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. 

Vurdering av egnethetskrav, 13. februar 2012, rundskriv 5/2012.. Rundskrivet gjelder for 
banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, forsikringsselskaper, 
forsikringsformidlingsforetak, pensjonsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, 
verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, regulerte markeder, oppgjørssentraler, 
depotmottaker, verdipapirregister, eiendomsmeglere, eiendomsmeglingsforetak, 
inkassobevillingshavere, inkassoforetak, revisorer, revisjonsselskaper, regnskapsførere og 
regnskapsførerselskaper. Egnethetskravene omhandler bl.a. personkretsen, krav til erfaring, 
krav til hederlig vandel, samt andre krav til skikkethet som f.eks. økonomisk situasjon. 
Rundskrivet erstatter rundskriv 29/2001.  

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2011, 25. januar 2012, 
rundskriv 4/2012.. Rundskrivet gjelder for pensjonskasser. Rundskrivet gir praktiske 
opplysninger om utarbeidelse og innsending av pensjonskassenes offisielle årsrapport, 
oppdaterte kodelister, linkenotater, rapporteringsregneark og veiledninger, frister for 
rapportering og andre praktiske opplysninger knyttet til årsrapporteringen i Pensjonskassenes 
offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT). Rundskrivet gir også en kort oversikt over 
annen tilsynsrapportering for pensjonskasser.  
 

NYE FORSLAG, HØRINGER, PROPOSISJONER OSV.  

Finansdepartementet sendte 18. april 2012 på høring en rapport om markedet for 
internasjonale betalingskort i Norge. Departementet ber høringsinstansene blant annet ta 
stilling til om betalingsterminalene bør utformes slik at det blir enklere for brukerstedene å 
kunne ta et gebyr fra sine kunder ved bruk av internasjonale betalingskort. Høringsfrist er 15. 
juni 2012.  

http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2012/1_kvartal/Retningslinjer-for-faktisk-leiar-i-inkassoforetak/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2012/1_kvartal/Ny-sektorgruppering-for-bankar-og-finansieringsforetak-fra-og-med-forste-kvartal-2012/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2012/1_kvartal/Ny-sektorgruppering-for-forsikringsselskap-fra-og-med-forste-kvartal-2012/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2012/1_kvartal/Krav-til-etterutdanning-for-eiendomsmeglere/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2012/1_kvartal/Vurdering-av-egnethetskrav/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2012/1_kvartal/Rapportering-for-pensjonskasser-i-forbindelse-med-arsregnskapet-2011/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---vurdering-av-tiltak-i-markedet-/horingsbrev.html?id=678780
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Oslo Børs sendte 11. april 2012 på høring forslag vedrørende endringer i obligasjonsreglene og 
ABM-reglene, samt forslag til anbefaling om låntagers handel i egne lån. Høringsfrist er fredag 4. 
mai 2012. 

Oslo Børs sendte 10. april 2012 på høring forslag til endringer i børsregler for aksjer som er eller 
søkes notert på Oslo Børs eller Oslo Axess (opptaksreglene og løpende forpliktelser). 
Høringsfristen er fredag 4. mai 2012. 

Finansdepartementet sendte 27. mars 2012 på høring forslag om lovfestet forbrukeransvar for 
Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven). Forslaget fremmer at ansvaret 
finanstilsynet har for å se til at forbrukernes interesser ivaretas i finansmarkedene presiseres 
uttrykkelig i finanstilsynsloven. Høringsfristen er 1. juni 2012.  

Proposisjon til Stortinget fremmet 2. mars 2012 av Kommunal- og regionaldepartementet  med 
forslag til endringer i lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (fusjon mellom boligbyggelag 
og heleide datteraksjeselskaper), Prop. 66 L (2011–2012). Departementet foreslår en ny § 9-14 i 
bustadbyggjelagslova som gjør det enklere for boligbyggelag å innfusjonere heleide 
datteraksjeselskaper. Etter den nye bestemmelsen vil det være selskapsrettslig kontinuitet ved 
slike fusjoner . Overføring av fast eiendom  som ledd i fusjonen vil da tinglysingsrettslig ikke 
anses som en hjemmelsoverføring.  Dermed  skal det ikke betales dokumentavgift eller 
tinglysningsgebyr, jf. dokumentavgiftsloven § 6 og rettsgebyrloven § 21.  

Konkurranselovutvalget avga 14. februar sin innstilling, NOU 2012:7 til fornyings- 
administrasjons- kirkedepartementet. Utvalget foreslår i innstillingen endringer i loven på tre 
hovedområder: kontroll med foretakssammenslutninger, konkurransemyndighetenes 
kontrollfullmakter og håndheving av adferdsreglene i § 10 og § 11. I tillegg foreslår utvalget en 
rekke mindre endringer i loven. Utvalget har i innstillingen foretatt en vurdering av rekkevidden 
av bl.a. selvinkrimineringsvernet i EMK og norsk rett og om Konkurransetilsynets ileggelse av 
overtredelsesgebyr er i samsvar med EMK. 

Finansdepartementet sendte 7. februar 2012 på høring forslag til endring av kravet til revisors 
sikkerhetsstillelse i revisorforskriften. Forslaget går i hovedsak ut på å erstatte dagens krav til 
sikkerhetsstillelse med et krav til ansvarsforsikring. Dagens krav svarer i all hovedsak til 
sikkerhetsstillelseskravene som gjelder for bl.a. advokater og eiendomsmeglere. Høringsfristen 
er 10. mai 2012.  

Finansdepartementet sendte 30. januar på høring rapporten fra arbeidsgruppen om 
makroovervåking. Utredningen inneholder b.la. forslag om hvordan beslutninger om et 
motsyklisk kapitalbufferkrav til banker skal organiseres og forslag om en lovhjemmel til å treffe 
tiltak rettet mot finansinstitusjoner begrunnet i hensynet til finansiell stabilitet. Høringsfristen 
var 9. mars 2012. 

Finansdepartementet sendte 26. januar 2012 på høring utredning nr. 25 fra 
Banklovkommisjonen, NOU 2012:3, vedrørende Fripoliser og kapitalkrav.  Utredningen 
inneholder forslag til enkelte endringer i foretakspensjonslovens regler om fripoliser. 
Forslagene har til formål å redusere omfanget av antall tradisjonelle fripoliser. Høringsfristen er 
25. april 2012. 

Høring igangsatt av Finansdepartementet 23.1.2012 - Reduserte krav til små og 
mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper.  

http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Hoeringer/Hoering-vedroerende-endringer-i-obligasjonsreglene-og-ABM-reglene-mv
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Hoeringer/Hoering-vedroerende-endringer-i-aksjeutstederreglene-for-Oslo-Boers-og-Oslo-Axess
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---lovfestet-forbrukeransvar-for-f.html?id=676490
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-66-l-20112012.html?id=673696
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2012/nou-2012-7.html?id=672264
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---endring-av-kravet-til-revisors-.html?id=671788
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---rapport-fra-arbeidsgruppe-om-ma.html?id=670894
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---nou-2012-3-fripoliser-og-kapita.html?id=670544
http://europalov.no/rettsakt/reduserte-krav-til-smaa-og-mellomstore-bedrifter-om-offentliggjoring-og-konsernregnskaper/id-1063
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NYHETER OM STATEN SOM AKSJONÆR 

Finansdepartementet sendte 30. mars 2012 St.meld. 17 (2011–2012)vedrørende forvaltningen 
av Statens pensjonsfond i 2011. 

EU/EØS 

RETTSAKTER  

EØS-komitevedtak 10.2.2012 - Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift 
av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik 

EØS-komitevedtak 10.2.2012 - Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for 
revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU  

EØS-komitevedtak 10.2.2012 - Internasjonale regnskapsstandarder - endringsbestemmelser  

EØS-komitevedtak 30.3.2012 - Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved 
handelstransaksjoner.  

Bestemmelser om blankosalg og kredittapsforsikring - Europaparlaments- og rådsforordning 
publisert i EU-tidende 24.3.2012 

Årsregnskaper for de minste bedriftene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-
tidende 21.3.2012 
 

FORSLAG TIL RETTSAKTER  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/6/EU av 14. mars 2012 som endrer rådsdirektiv 
78/660/EF om årsregnskapene for visse selskapsformer når det gjelder mikroselskaper. Vedtatt 
i EU 14. mars 2012 

Verdipapiroppgjør og -sentraler - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av 
Kommisjonen 7.3.2012. 
 
Forslag til rådsforordning om vedtekter for europeisk stiftelser (FE): Kommisjonen har den 8.2.2912 

fremlagt et forslag KOM(2012) 35 til en statutt for den europeiske stiftelsen for å gjøre det lettere for 

sådanne stiftelser å støtte veldedige aktiviteter i EU. 

Utkast til kommisjonsforordning oversendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering -  
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19. 
 
Forslag til europaparlaments- og rådsfordning om spesielle krav til lovpålagt revisjon av foretak 
av allmenn interesse. Forslag lagt fram av Kommisjonen 30. november 2011. Kommisjonens 
framlegg: KOM(2011) 779. 

Endringsbestemmelser til Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Europa-Kommissionen vil 
forbedre kvaliteten, øge dynamikken og skabe større åbenhed på revisionsmarkedet 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-17-20112012.html?id=676409
http://europalov.no/rettsakt/endringer-til-direktivene-om-kapitaldekning-og-etablering-og-drift-av-kredittinstitusjon-inkludert-t/id-2791
http://europalov.no/rettsakt/endringer-til-direktivene-om-kapitaldekning-og-etablering-og-drift-av-kredittinstitusjon-inkludert-t/id-2791
http://europalov.no/rettsakt/likeverdighet-av-visse-tredjelands-offentlige-tilsynssystemer-for-revisorer-samt-revisorers-overgang/id-5332
http://europalov.no/rettsakt/likeverdighet-av-visse-tredjelands-offentlige-tilsynssystemer-for-revisorer-samt-revisorers-overgang/id-5332
http://europalov.no/rettsakt/internasjonale-regnskapsstandarder-endringsbestemmelser/id-4393
http://europalov.no/rettsakt/betalingsdirektivet-bekjempelse-av-forsinket-betaling-ved-handelstransaksjoner/id-2497
http://europalov.no/rettsakt/betalingsdirektivet-bekjempelse-av-forsinket-betaling-ved-handelstransaksjoner/id-2497
http://europalov.no/rettsakt/bestemmelser-om-blankosalg-og-kredittapforsikring/id-4041
http://europalov.no/rettsakt/aarsregnskaper-for-de-minste-bedriftene/id-2364
http://europalov.no/rettsakt/aarsregnskaper-for-de-minste-bedriftene/id-2364
http://europalov.no/rettsakt/verdipapiroppgjor-og-sentraler/id-5389
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/112&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en
http://europalov.no/rettsakt/internasjonale-regnskapsstandarder-endringsbestemmelser-for-ias-1-og-ias-19/id-5284
http://europalov.no/rettsakt/krav-til-lovpaalagt-revisjon-av-foretak-av-allmenn-interesse/id-5145
http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_779_en.pdf
http://europalov.no/rettsakt/revisjonsdirektivet-8-selskapsdirektiv-endringsbestemmelser/id-5146
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Finanskrisen i 2008 afslørede store huller i revisionssystemet på europæisk plan. Revisionen af 
forskellige store finansielle institutioners regnskaber lige før, under og efter krisen resulterede i 
"rene" revisionsberetninger trods alvorlige svagheder i de pågældende institutioners økonomi. 
De nationale tilsynsmyndigheders seneste kontrolrapporter indeholder også kritik af 
revisionernes kvalitet. Lagt fram av Kommisjonen 30. november 2011. Kommisjonens framlegg: 
KOM(2011) 778. 
 
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om årsregnskaper, konsoliderte regnskaper og 
relaterte rapporter for visse selskapsformer. Lagt fram av Kommisjonen 25.oktober 2011. 
Kommisjonens framlegg: KOM(2011) 684. 

 

ANDRE KOMMISJONSMEDDELELSER 

EU-konsultasjon om finansielle konglomerater - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 
9.2.2012 
 
Europeisk stiftelse - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.2.2012 
 
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 
23.2.2012 
 
EU-konsultasjon om europeisk selskapsrett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 
20.2.2012 
 
Grønnbok om parallell bankvirksomhet - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 19.3.2012 
 

NYHETER FRA EFRAG  

 

VEDTAK FRA EUROPARLAMENTET 

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Europaparlamentets 1. 
gangs behandling 29.3.2012. Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 29. mars 2012 
et kompromiss med Rådet om nytt regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Et 
derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for 
eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles 
på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som 
kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, har Kommisjonen foreslått økt 
bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan 
oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Etter at også Rådet har 
bekreftet kompromisset, vil den nye forordningen publiseres i EU-tidende. 

Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangs 
behandling 14.2.2012. Europaparlamentet ferdigstilte 14. februar 2012 sin 1. gangsbehandling 
av et direktivforslag som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for 
bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom 

http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_778_en.pdf
http://europalov.no/rettsakt/regnskapsdirektivet/id-5047
http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e752d81a/COM_2011_684_EN_ACTE_f.pdf
http://europalov.no/politikkdokument/eu-konsultasjon-om-finansielle-konglomerater/id-5320
http://europalov.no/rettsakt/europeisk-stiftelse/id-5316
http://europalov.no/rettsakt/vedtekter-for-europeiske-samvirkeforetak/id-5354
http://europalov.no/politikkdokument/eu-konsultasjon-om-europeisk-selskapsrett/id-5349
http://europalov.no/politikkdokument/gronnbok-om-parallell-bankvirksomhet/id-5408
http://europalov.no/rettsakt/bestemmelser-om-sikkerhet-og-gjennomsiktighet-paa-derivatmarkedet/id-4040
http://europalov.no/rettsakt/sammenkobling-av-bedriftsregistre-over-landegrensene/id-4402


 

7 

 

nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som 
skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. 

Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - 
Europaparlamentets 1. gangs behandling 16.2.2012. 
Europaparlamentet ferdigstilte 16. februar 2012 sin 1. gangs behandling om revisjonen av 
bankinnskuddsgarantidirektivet. EP vil at EU opprettholder innskuddsgarantien på 100 000 
euro som ble vedtatt i 2009, men åpner for mer fleksibilitet når det gjelder hvordan 
myndighetene og bankene implementerer garantiordningen, inkludert videreføring av 
eksisterende ordninger med andre innskuddsgarantier. Forhandlinger med Rådet forut for 
Europaparlamentets plenumssesjon førte ikke fram, og saken vil derfor trenge en ny runde i de 
to EU-institusjonene etter at Rådets såkalte felles holdning vedtas senere i år.  
 

ANDRE NYHETSSAKER FRA EU 

Nyheter fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) er tilgjengelig på denne 
statusrapportsiden av 6. april 2012.  

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) la 4. april 2012 ut høringsutkast til utfyllende 
bestemmelser (regulatory technical standards) om ansvarlig kapital. Høringsforslaget omfatter 
14 av de tekniske standardene som skal fastsettes om ansvarlig kapital og er foreslått gitt som 
en forordning, eventuelt supplert med flere standarder. Høringsfrist er 4. juli 2012. Det vil bli 
holdt et høringsmøte i London 14. juni 2012. 

EBA la 20. desember 2011 sitt utkast til Implementing Technical Standards (ITS) on Supervisory 
reporting requirements ut på høring. Finanstilsynet oppfordrer interesseorganisasjoner for 
næringen og institusjoner under tilsyn om å gi kommentarer på utkastet.  

EBAs høringsforslag til utfyllende bestemmelser om ansvarlig kapital: Den europeiske 

banktilsynsmyndigheten (EBA) la 4. april 2012 ut høringsutkast til utfyllende bestemmelser 
(regulatory technical standards) om ansvarlig kapital. Høringsforslaget omfatter 14 av de 
tekniske standardene som skal fastsettes om ansvarlig kapital og er foreslått gitt som en 
forordning, eventuelt supplert med flere standarder. 
 

NY RETTSPRAKSIS, FORVALTNINGSPRAKSIS M.M. 

NORGE 

RETTSPRAKSIS 

HØYESTERETT 

Høyesteretts dom 30.03.2012 (HR-2012-687-A). Et fiskeriaksjeselskap fikk etter klage til 
Fiskeridepartementet over et negativt vedtak i Fiskeridirektoratet, rett til deltakelse i 
deltakerregulert fiske. Selskapet og hovedaksjonæren fremmet krav mot staten om erstatning 
for driftstap i perioden da direktoratets vedtak sto ved lag. For hovedaksjonæren uttalte 

http://europalov.no/rettsakt/innskuddsgarantidirektivet-revisjon-garanti-for-innskudd-i-banker-og-kredittinstitusjoner/id-3931
http://www.efrag.org/Front/Home.aspx
http://www.efrag.org/WebSites/UploadFolder/1/CMS/Files/Endorsement%20status%20report/EFRAG_Endorsement_Status_Report_6_April_2012.pdf
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/2_kvartal/EBAs-horingsforslag-til-utfyllende-bestemmelser-om-ansvarlig-kapital-/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Horing-pa-EBAs-forslag-til-IMPLEMENTING-TECHNICAL-STANDARDS-on-Supervisory-reporting-requirements-for-institutions-CP-50/?WT.mc_id=nyhetsbrev_aktuelt_no_09022012_H%c3%b8ring+p%c3%a5+EBAs+
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Horing-pa-EBAs-forslag-til-IMPLEMENTING-TECHNICAL-STANDARDS-on-Supervisory-reporting-requirements-for-institutions-CP-50/?WT.mc_id=nyhetsbrev_aktuelt_no_09022012_H%c3%b8ring+p%c3%a5+EBAs+
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/2_kvartal/EBAs-horingsforslag-til-utfyllende-bestemmelser-om-ansvarlig-kapital-/?WT.mc_id=nyhetsbrev_aktuelt_no_10042012_EBAs+h%c3%b8ringsforslag+til+utfyllende+bestemmelser+om+ansvarlig+kapital+
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-00687-a.html
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Høyesterett enstemmig at når søknaden var fremmet av selskapet, måtte dette også legges til 
grunn for de rettigheter og forpliktelser tillatelsen ga grunnlag for. Aksjeloven § 17-6 ga heller 
ikke hjemmel for at hovedaksjonæren kunne fremme direkte krav mot den påståtte skadevolder. 
For selskapets vedkommende var stevning tatt ut 49 dager etter utløpet av treårsfristen i 
foreldelsesloven § 9 nr. 1. En slik periode ble med noe varierende begrunnelser akseptert som 
nødvendig områdingstid etter direktoratets vedtak. Kravet var da ikke foreldet. 
Hovedaksjonærens anke ble forkastet. For selskapets del ble lagmannsrettens dom opphevet. 
Særmerknader fra to dommere om foreldelsesspørsmålet. 

Høyesteretts dom 22.3.2012 (HR-2012-617-A) Et morselskap som hadde en betydelig gjeld til et 
datterselskap, betalte et krav for datterselskapet og motregnet betalingen i gjelden. 
Datterselskapets konkursbo krevet betalingen omstøtt etter dekningsloven § 5-5. I spørsmålet 
om hvorvidt en betaling fra tredjemann kunne omstøtes overfor betalingsmottakeren kom 
Høyesterett til at det i et tilfelle som dette, hvor samme person styrte likviditeten i begge 
selskaper, og hvor den umiddelbare hensikten med betalingen var å dekke datterselskapets 
gjeld, måtte være avgjørende at det i realiteten hadde skjedd en betaling fra skyldneren selv. 
Høyesterett kom videre, i motsetning til lagmannsretten, til at det sentrale måtte være at 
datterselskapets fordring på morselskapet rent faktisk hadde fungert som et betalingsmiddel for 
datterselskapet og derfor måtte inngå ved vurderingen av hvorvidt betalingen betydelig hadde 
svekket datterselskapets betalingsevne.  

Høyesteretts dom 28.2.2012 (HR-2012-436-A) Saken gjaldt gyldigheten av avtaler om 
lånefinansierte kjøp av sammensatte investeringsprodukter. Spørsmålet var om to 
privatpersoners lånefinansierte investering i Storebrand Bank ASAs « Indeksobligasjon 
Allokering II 2006-2010 » helt eller delvis skulle settes til side etter avtaleloven § 36. 
Obligasjonene, som inneholdt et obligasjonselement og et avkastningselement, var ikke 
rentebærende, men ga investor rett til avkastning på nærmere angitte vilkår. Høyesteretts 
flertall la til grunn at det ikke var noe å si på tegningsomkostninger eller lånebetingelser, og at 
det ikke i seg selv medførte urimelighet at investeringene var finansiert av banken. Det ble 
understreket at en investor i kapitalmarkedet i utgangspunktet har risikoen for egne 
investeringsbeslutninger, og at det ikke var slike kvalifiserte mangler ved den informasjon som 
var gitt, at det var grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. Ved vurderingen etter 
avtaleloven § 36 så flertallet heller ingen rimelig grunn til å skille mellom investeringer 
finansiert av utsteder og investeringer finansiert på annen måte. Selv om man skulle se det slik 
at lånekostnadene i realiteten var vederlag for avkastningselementet, medførte ikke dette at 
vederlaget var så høyt at avtalen ble rammet av avtaleloven § 36. Anken ble forkastet.  
Dissens 4-1. 

Rt 2011 s 646: Saken gjaldt et revisjonsselskaps krav om utbetaling under en ansvarsforsikring 
og om fristen for å melde kravet var oversittet, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Høyesterett la 
vekt på at den oppdragsansvarlige revisor hadde plikt til å bringe informasjon om eventuelle 
erstatningskrav videre til selskapets ledelse og var også den nærmeste til å gjøre det. 
Oppdragsansvarlig revisor måtte derfor identifiseres med revisjonsselskapet og kravet mot 
revisjonsselskapets forsikringsselskap var derfor for sent fremsatt. 
 

LAGMANNSRETTENE 

Borgarting lagmannsretts kjennelse 29.3.2012 (LB-2012-18775). Ansvarlig selskap. Partsevne 
og rettslig interesse. Tvisteloven § 1-3 og § 2-1 første ledd bokstav c. Selskapsloven § 2-4 og § 2-
20. Et ansvarlig selskap hadde i behold en begrenset partsevne etter at det var slettet i 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&emne1=verdipapirhandellov*&emne2=&emne3=&emne4=&publisert=&dato=&button=Registre&trunker=on
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&emne1=verdipapirhandellov*&emne2=&emne3=&emne4=&publisert=&dato=&button=Registre&trunker=on
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19180531-004.html&36
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19180531-004.html&36
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19180531-004.html&36
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=revisjon&sok=fast
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2012-018775.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2012-018775.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2012-018775.html
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Foretaksregistret. Selskapet ved avviklingsstyret hadde reist søksmål mot den ene deltakeren 
for å inndrive selskapets fordring mot vedkommende i henhold til det godkjente sluttoppgjøret. 
Søksmålet ble tillatt fremmet, idet lagmannsretten også fant at selskapet hadde tilstrekkelig 
rettslig interesse.  

Agder lagmannsretts dom 14.3.2012 (LA-2011-113373). Erstatningsrett. Aksjeloven § 3-7, § 3-8, 
§ 5-3, § 5-21. En majoritetsaksjonær ble dømt til å betale 316 000 og 451 000 kroner i erstatning 
til to minoritetsaksjonærer. Han hadde uhjemlet tatt ut nærmere 3 900 000 kroner til egen lønn 
fra aksjeselskapet de tre eide sammen. Han ble også dømt til å betale dem 70 000 kroner hver i 
saksomkostninger pådratt selskapet ved søksmål i tidligere sak. Søksmålet hadde han uaktsomt 
påført selskapet med kunnskap om at det ikke hadde midler til å dekke et eventuelt 
omkostningskrav.   

Borgarting lagmannsretts kjennelse 12.3.2012 (LB-2011-203959). Gransking. Lagmannsretten 
forkastet anke over byfogdembetets kjennelse om ikke å ta til følge begjæring om gransking av 
aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven § 5-26. Konkret.  

Borgarting lagmannsretts kjennelse 1.3.2012 (LB-2011-195105). Tvangsoppløsning. Aksjeloven 
§ 16-14 første ledd nr. 1. Et avviklingsbo ble besluttet tvangsoppløst etter aksjeloven § 16-14 
første ledd nr. 1. Boet var insolvent, og hadde sannsynligvis vært insolvent i flere år. 
Avviklingsboet hadde fått anledning til å uttale seg. Lagmannsretten la til grunn at tingrettens 
brev var kommet frem. Om mottakeren hadde fått kunnskap om innholdet, er uten betydning.  

Gulating lagmannsretts kjennelse 20.2.2012 (LG-2011-19354). Betalingsformidling. 
Lånefinansierte spareprodukter. Verdipapirhandelloven 1997 § 9-2 og verdipapirhandelloven 
2007 § 10-11. En privatkunde hadde etter kontakt med et finansrådgivingsselskap investert i 
delvis lånefinansierte produkter i finansmarkedet høsten 2007, og tapte store deler av den 
investerte egenkapitalen. Da selskapet ikke hadde ansvarsforsikring, reiste kunden sak mot den 
ansatte finansrådgiveren med krav om erstatning, og ble av tingretten tilkjent kr 972 569, samt 
sakskostnader. Finansrådgiveren anket saken til lagmannsretten, som la til grunn at det var 
allment kjent at investeringer i finansmarkedet er forbundet med risiko. Videre ble det lagt til 
grunn at også private investorer har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i de produkter de 
velger å investere i. Selv om det var grunnlag for å holde finansrådgiveren ansvarlig, fant 
lagmannsretten at også kunden hadde et vesentlig ansvar for det som skjedde, og kunden ble ut 
fra en konkret vurdering tilkjent kr 300 000 i erstatning. Finansrådgiveren ble ellers pålagt å 
dekke motpartens kostnader til utarbeidelse av utdrag. Utover dette ble det ikke tilkjent 
sakskostnader, verken for tingrett eller lagmannsrett.  

Eidsivating lagmannsretts kjennelse 14.2.2012 (LE-2011-203823). Gransking. Aksjeloven § 5-
25, jf. § 5-26. Begjæring om granskning etter aksjeloven § 5-25, jf. § 5-26 ble tatt til følge. Kravet 
om granskning ble ansett å ha saklig grunn. Tema for granskningsbegjæringen var styrets rolle 
som formilder av aksjer for salg. Konkret vurdering.   

Eidsivating lagmannsretts kjennelse 10.2.2012 (LE-2011-203858). Tvangssalg av fast eiendom. 
Anke over fordelingskjennelse. Ugyldighetsinnsigelse etter aksjeloven § 3-8. Ved anke over 
fordelingskjennelse etter tvangssalg av fast eiendom påsto panthaver på tredje prioritet at 
pantsettelsene på første og andre prioritet var ugyldige etter aksjeloven § 3-8, slik at han skulle 
rykke opp. Lagmannsretten fant at det bare var aksjeselskapet som hadde eid eiendommen, 
eventuelt dets konkursbo, som kunne påberope ugyldighet etter § 3-8, ikke selskapets 
kreditorer eller aksjonærer.  

http://www.lovdata.no/lr/lra/la-2011-113373.html
http://www.lovdata.no/lr/lra/la-2011-113373.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-203959.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-195105.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-195105.html
http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-019354.html
http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-019354.html
http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-019354.html
http://www.lovdata.no/lr/lre/le-2011-203823.html
http://www.lovdata.no/lr/lre/le-2011-203823.html
http://www.lovdata.no/lr/lre/le-2011-203858.html
http://www.lovdata.no/lr/lre/le-2011-203858.html
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Gulating lagmannsretts dom 27.1.2012 (LG-2011-13647). Endring av ligning. Fritaksmodellen. 
Due diligence. Ligningsloven § 9-6 nr. 2. Spørsmål om skattemyndighetene kunne avvise å ta opp 
igjen saksøkers ligning til gunst med 3-årsfristen i ligningsloven § 9-6 nr. 2 som begrunnelse. Det 
bakenforliggende spørsmål i saken var hvorvidt aksjegevinsten ble innvunnet før eller etter 
26.3.2004 jf lov 10. desember 2004 nr. 77 som tilføyde § 2-38 i skatteloven. 

Borgarting lagmannsretts dom 25.1.2012 (LB-2011-63877-1). Markedsmanipulasjon. 
Innsidehandel. Verdipapirhandleloven § 2-8, § 2-3. En 63 år gammel mann ble domfelt for 
markedsmanipulasjon og tilskyndelse til innsidehandel. Han var innehaver av en meget 
betydelig short-posisjon i en aksje og ville således oppnå gevinst ved kursnedgang. Han fikk en 
advokat til å skrive et brev med en rekke kritiske spørsmål til selskapet og formidlet også brevet 
til pressen. Retten fant at brevet var klart villedende. Tilskyndelsen til innsidehandel var knyttet 
til at han, med kunnskap om sine planer, anbefalte en bekjent å short-handle aksjer i det aktuelle 
selskapet. Straffen ble satt til fengsel i ett år og seks måneder, hvorav ni måneder ble gjort 
betinget. Det ble lagt vekt på lang saksbehandlingstid. 

Hålogaland lagmannsretts dom 11.1.2012 (LH-2011-142618). Gyldigheten av vedtak om 
vedtektsendring og styrevalg på generalforsamling i et aksjeselskap. Saken gjelder spørsmål om 
gyldigheten av vedtak om vedtektsendring på generalforsamling i et aksjeselskap, og om 
gyldigheten av styrevalg foretatt av samme generalforsamling. Selskapets vedtekter hadde 
bestemmelser om stemmetak ved at ingen aksjeeier i generalforsamlingen kunne avgi stemme 
for mer enn 10 % av det samlede antall aksjer i selskapet. To aksjonærer i selskapet gikk til 
søksmål mot selskapet og påsto vedtakene om vedtektsendring og valg ugyldige. Saksøkerne 
mente at de seks selskapene innen samme konsern som var representert på 
generalforsamlingen skulle vært ansett som én aksjeeier. Tingretten hadde gitt saksøkerne 
medhold. Etter anke kom lagmannsretten til at det ikke var tilstrekkelig sikkert grunnlag for å 
tolke vedtektene slik at aksjeselskaper i konsern skal identifiseres ved stemmegivning på 
generalforsamlingen. 

Borgarting lagmannsretts kjennelse 11.1.2012 (LB-2011-181802). Tvangsoppløsning av 
aksjeselskap som følge av manglende innsendelse av regnskap til Regnskapsregistret.. 
Aksjeloven § 16–15(1) nr. 5. Selskapet innleverte ikke regnskap til fastsatt frist, men anmodet 
om fristutsettelse som ble oversendt fra Regnskapsregistret til byfogden. Anmodningen om 
fristutsettelse har sannsynligvis kommet bort hos byfogden, og kjennelse om tvangsoppløsning 
ble avsagt. Selskapet anket avgjørelse til lagmannsretten. Anken ble forkastet. Regnskapet var i 
henhold til aksjeloven ikke innsendt rettidig og det var ikke innvilget fristutsettelse. Lovens 
vilkår for tvangsoppløsning var derved oppfylt. At det før kjennelsen var begjært fristutsettelse 
kunne ikke tillegges betydning. Det ble pekt på at bobehandlingen på nærmere fastsatte vilkår i 
konkursloven § 136 kunne innstilles og boet tilbakeleveres.   

Gulating lagmannsretts dom 10.1.2012 (LG-2011-26600). Skatterett. Ligning. Skatteloven § 5-1 
annet ledd, skatteloven § 11-20 første ledd bokstav a. FSFIN § 11-20-1. Spørsmålet var om en 
skattyter drev personlig næringsvirksomhet innen utleie da han overførte faste eiendommer til 
et nyopprettet aksjeselskap, eller om hans aktivitet knyttet til eiendommene ved overdragelsen 
hadde karakter av passiv kapitalforvaltning. Lagmannsretten fant at gevinsten ved overføring av 
de faste eiendommene ved omdannelsen ikke var skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1 
annet ledd. Gevinsten var tvert imot skattefri i henhold til FSFIN § 11-20-1 som på visse vilkår 
unntar fra skatteplikt gevinster som realiseres ved omdannelse av personlig drevet 
næringsvirksomhet til aksjeselskap Ligningen oppheves.  
 

http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-013647.html
http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-013647.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-063877-1.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-063877-1.html
http://www.lovdata.no/lr/lrh/lh-2011-142618.html
http://www.lovdata.no/lr/lrh/lh-2011-142618.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-181802.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-181802.html
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2011-181802.html
http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-026600.html
http://www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-026600.html
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EU/EØS 

 
Sakene hvor hele teksten ikke er tilgjengelig i databasen Eurlex (link til Eurlex er lagt inn i hver 
sak nedenfor) kan leses på EU-domstolens nettsider ved å velge ønsket språk oppe til høyre (dog 
er ikke alle nyere avgjørelser tilgjengelig på alle språk), og skrive inn saksnummeret (for 
eksempel C-233/09) i feltet midt på siden. 
 
 

SAKER FRA EU-DOMSTOLEN 

Sag C-372/10 Pak-Holdco sp. zoo mod Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 16. februar 2012 
Stikkord: 
 »Moms – kapitaltilførselsafgifter – kapitaltilførselsafgift pålagt kapitalselskaber – en 
medlemsstats forpligtelse til at tage hensyn til direktiver, der ikke længere var i kraft på 
tidspunktet for denne stats tiltrædelse – undtagelse af kapitalselskabers egne midler, som 
anvendes til forhøjelse af selskabskapitalen, og som allerede er blevet pålagt 
kapitaltilførselsafgift, fra afgiftsgrundlaget« 
Slutning: 
1)Artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som 
ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985, skal, for så vidt angår en stat som 
Republikken Polen, der har tiltrådt Den Europæiske Union med virkning fra den 1. maj 2004, når 
der hverken er fastsat undtagelsesbestemmelser i akten om denne stats tiltrædelse af den 
Europæiske Union eller i nogen anden EU-retsakt, fortolkes således, at den i denne bestemmelse 
fastsatte obligatoriske fritagelse kun finder anvendelse på dispositioner, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for dette direktiv, som ændret, og som den 1. juli 1984 i den pågældende 
stat var fritaget for kapitaltilførselsafgift eller pålagt denne afgift med en nedsat afgiftssats på 
0,50% eller derunder. 
2)Artikel 5, stk. 3, første led, i direktiv 69/335, som undtager »beløb, der ved kapitaludvidelsen 
udgøres af kapitalselskabets egne midler, der allerede har været undergivet 
kapitaltilførselsafgift«, fra afgiftsgrundlaget, skal fortolkes således, at bestemmelsen finder 
anvendelse uafhængigt af, om der er tale om midler fra det selskab, hvis selskabskapital forhøjes, 
eller midler hidrørende fra et andet selskab, som forhøjer denne selskabskapital. 
 
Sag C-248/11 Nilaş m.fl. 
DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 22. marts 2012 
Stikkord: 
»Direktiv 2004/38/EF – markeder for finansielle instrumenter – artikel 4, stk. 1, nr. 14) – 
begrebet »reguleret marked« – tilladelse – krav til funktion – marked, hvis juridiske karakter 
ikke er nærmere bestemt, men som efter en fusion administreres af en juridisk person, der også 
administrerer et reguleret marked – artikel 47 – manglende optagelse på listen over regulerede 
markeder – direktiv 2003/6/EF– anvendelsesområde – kursmanipulation« 
Slutning: 
1)Artikel 4, stk. 1, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 
2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
direktiv 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse 
af Rådets direktiv 93/22/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/44/EF af 5. september 2007, skal fortolkes således, at et marked for finansielle 
instrumenter, der ikke opfylder kravene i direktivets afsnit III, ikke henhører under begrebet 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0372:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0248:DA:HTML
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»reguleret marked«, som defineret i nævnte bestemmelse, uanset den omstændighed, at 
operatøren har fusioneret med operatøren for et sådant reguleret marked. 
2)Artikel 47 i direktiv 2004/39, som ændret ved direktiv 2007/44, skal fortolkes således, at 
optagelse på den i denne artikel omhandlede liste over regulerede markeder ikke udgør en 
nødvendig betingelse for at kvalificere dette marked som et reguleret marked i dette direktivs 
forstand. 
 
 
AVGJØRELSER 

 
GENERALADVOKATENS FORSLAG TIL AVGJØRELSER 

Sag C-443/09 CCIAA di Cosenza mod Grillo Star Srl Fallimento. Forslag til afgørelse fra 
Generaladvokat  J. KOKOTT fremsat den 12. januar 2012. 
Stikkord:  »Direktiv 2008/7/EF – kapitaltilførselsafgifter – årsafgift til de lokale industri- og 
handelskamre« 
 

SAKER FRA EFTA-DOMSTOLEN 

Joined Cases E-17/10 & E-6/11 - Joined Cases E-17/10 & E-6/11 - The Principality of 
Liechtenstein and VTM Fundmanagement v EFTA Surveillance Authority 
JUDGMENT OF THE COURT 30 March 2012 
Stikkord: (Action for annulment of a decision of the EFTA Surveillance Authority – State aid – 
Special tax rules applicable to investment companies – Selectivity – Existing aid and new 
aid – Recovery – Legitimate expectations – Legal certainty – Obligation to state reasons) 
Slutning:  
1. Dismisses the applications. 
2. Orders the applicants to pay the costs of the proceedings. 

 

NYE SELSKAPSRETTSLIGE PUBLIKASJONER  

FRA FORSKERGRUPPEN OM SELSKAPER 

 Sjåfjell, Beate, Regulating Companies as If the World Matters - Reflections from the Ongoing 
Sustainable Companies Project, Wake Forest Law Review årgang 47 (2012), s. 113-134 

 Zimmer, Frederik, Skatteparadis – Noen skatterettslige problemstillinger, Lov og Rett, vol. 
50, 4, 2011, s. 220–239 

European Company Law, Special Issue on CSR and SRI, Volume 9 (2012) Issue 2 

 Sjåfjell, Beate, The Jigsaw Puzzle of Sustainability. Dette er lederen til spesialnummeret av 
European Company Law, med Tineke Lambooy, Beate Sjåfjell og Mary Varner som 
redaktører. Spesialnummeret springer ut av forskergruppens prosjekt Sustainable 
Companies. Artiklene er elektronisk tilgjengelig på tidsskriftets nettside for abonnenter, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CC0443:DA:HTML
http://www.eftacourt.int/images/uploads/17_10_6_11_Judgment_EN_Final.pdf
http://www.eftacourt.int/images/uploads/17_10_6_11_Judgment_EN_Final.pdf
http://ssrn.com/abstract=1964213
http://ssrn.com/abstract=1964213
http://www.idunn.no/ts/lor/2012/04/skatteparadis_-_noen_skatterettslige_problemstillinger
http://ssrn.com/abstract=2019178
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=6&values=Journals%7E%7EEuropean+Company+Law%7EVolume+9+%282012%29%7EIssue+2
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mens lederen også er lagt ut for gratis nedlasting på SSRN. Artiklene vil også bli lagt ut på 
SSRN i august (sperrefrist fra forlaget).  

 Thirty Percent of Women on Boards; New Law in the Netherlands (2012) [Lambooy]  

 New Disclosure Requirements under the Dodd-Frank Financial Reform Act: A Move towards 
Greater Transparency [Taylor]  

 Reflecting on the Value of Socially Responsible Practices Post the Takeover [Tsagas] 

 Integrating CSR Principles in Capital Markets through the Prospectus Directive [Rumpt]  

 Public Interest Norms in the European International Investment Policy: A Shattered Hope? 
[Levashova]  

 The Merger of Corporate Social Responsibility into the EU Common Commercial Policy 
[Quirico]  

 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies [Deva] 

 ISO 26000: Guiding Companies to Sustainability through Social Responsibility? [Johnston]  

 Self-Evaluating Companies’ Contribution to Rule of Law [Zrilic] (104 KB) 

 The Importance of Due Diligence Practices for the Future of Business Operations in Fragile 
States [Kryczka]  

 Are Social Investors Influential? [Richardson] 

 Sovereign Wealth Funds and Socially Responsible Investment: Dos and Don’ts [Zee]  

 Conference Report: Towards Sustainable Companies – Identifying New Avenues [Zrilic]  

 Conference Report: Applying the Guiding Principles – The Ius Commune Meeting and Current 
Scholarship on the Ruggie Framework [Varner]  

 Survey of Legislation and Case Law, November and December 2011 [Caria, Jager]  

 Legal Periodicals: A Selection (November and December 2011) [Dijkhuizen]  
 

ET UTVALG ANDRE SELSKAPSRETTSPUBLIKASJONER 

BØKER 

 Ivø, Stinne Taiger (2011), Selskabsstatutter, København:Karnov Group 
 

 Larsen, Tom (2012), Aksjelovgivningen (10. utgave, ajourført til juli 2010). Oslo: Den norske 
revisorforeningen 
 

 Rose, Francis (2012), Company Law. London: Sweet & Maxwell 
 

http://ssrn.com/abstract=2019178
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 Jannik Woxholth (2012), Aksjonæravtaler: I hvilken grad har aksjonæravtaler 
selskapsrettslige virkninger, Oslo: Gyldendal.  

 
 

ARTIKLER 

 Bugge, Amund Fougner, Oppkjøp av selskap notert på regulert marked, Tidsskrift for 
forretningsjus, Årg. 17, nr. 4 (2011) 
 

 Stoveland, Per Helge, Betydningen av det selskaps- og regnskapsrettslige lovlighetskrav ved 
beskatningen. Magma, Årg. 14, nr. 8 (2011) 
 

 Trædal, Espen, Negativ egenkapital ved fusjon, Revisjon og regnskap, Årg. 81, nr. 8 (2011) 
 

 

European Business Law Review, Volume 23 (2012) Issue 2 

 The Role Played by the Legal Profession in the Global Market Context in View of Renewing  
the Legal Culture [Conte] (139 KB) 

 Non-Harmonized Technical Regulations and the Free Movement of Goods 
[Sørensen] (205 KB) 

 Between the Hammer and the Hard Place: European Gambling Regulation in the Post-Santa 
Casa Era [Yanchev] (181 KB) 

 Remedies for the Breach of the Duty to Inform Consumers [Donna] (62 KB) 

 Legal Obstacles to Institutional Investor Activism in the EU and in the US [Baffi, Drago, 
Lattuca, Santella] (204 KB) 

 Contribution of Business Law Reform to Economic Development: Lessons from the Middle 
East [Nawafleh] (113 KB) 

 Book Review: J Dalhuisen, Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial 
and Trade Law, vol. 1–3 – Introduction – The New Lex Mercatoria and its Sources (vol. 1); 
Contract and Movable Property Law (vol. 2); Financial Products, Financial Services and 
Financial Regulation (vol. 3) (4th edn, Oxford,Portland: Hart, 2010) [Heidemann] (66 KB) 
 

European Company Law, Volume 9 (2012) Issue 1 
 

 One Stop Group Law Shop? [Werlauff] (57 KB) 

 Stewardship as a Force for Governance: Critically Assessing the Aspirations and Weaknesses 
of the UK Stewardship Code [Chiu] (109 KB) 

 Proxy Advisors in Europe: Reform Proposals and Regulatory Strategies [Fleischer] (127 KB) 

http://nabo.nb.no/trip?_t=0&_b=NORART&_r=509384
http://nabo.nb.no/trip?_b=NORART&issn=0805-4355&hefte=%22%C5rg.+17,+nr.+4%22&aar=2011
http://nabo.nb.no/trip?_b=NORART&issn=0805-4355&hefte=%22%C5rg.+17,+nr.+4%22&aar=2011
http://nabo.nb.no/trip?_t=0&_b=NORART&_r=504963
http://nabo.nb.no/trip?_t=0&_b=NORART&_r=504963
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=6&values=Journals%7E%7EEuropean+Business+Law+Review%7EVolume+23+%282012%29%7EIssue+2
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=6&values=Journals%7E%7EEuropean+Company+Law%7EVolume+9+%282012%29%7EIssue+1
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 The New Polish Law on the ‘Golden Veto’: A Model Act for Member States of the European 
Union? [Grzegorczyk] (83 KB) 

 Corporate Governance and the Protection of Stakeholder Interests in British Banks 
[Tomasic] (1,290 KB) 

 Report of the 4th CECL-Conference on Responsible Shareholdership [Jager] (82 KB) 

 Survey of Legislation and Case Law, September and October 2011 (72 KB) 

 Legal Periodicals: A Selection (September and October 2011) (53 KB) 

 

Nordisk tidsskrift for selskabsret,  nr. 4/2011  
 

 Ny lovgivning:  01.10.11 til 01.01.12 

 Ny praksis: 01.10.11 til 01.01.12 

 Ny litteratur: 01.10.11 til 01.01.12 
 

 Bang,  Niels og Mahmut Duvarci:  Ejeraftaler i praksis – i Danmark og udlandet 

 Bechmann, Ken L. og Kirsten Tangaa Nielsen:  Børsnoterede selskabers overordnede 
retningslinjer for incitamentsaflønning 

 Birkmose, Hanne Søndergaard: Whistleblower-ordninger – en forpligtelse for danske 
selskaber? 

 Braaten, Kristine Veiteberg: Er aksjeloven § 3-4 og aksjeloven § 8-1 (4) to sider av samme 
sak?  

 Hansen, Jesper Lau: European Securities and Markets Authority (ESMA) – skabelsen af et 
føderaliseret tilsyn i EU 

 Sandberg, Annica og Rolf  Skog:  Aktiemarknadsnämnden – en del av självregleringen på den 
svenska aktiemarknaden  

 Sørensen, Karsten Engsig: EU-Domstolens seneste praksis om selskabsret  
 
 
 

SELSKAPSRETTSARRANGEMENTER 

FORSKERGRUPPENS ARRANGEMENT 

Vi har faglunsj de fleste tirsdager i semesteret hvor vi ønsker eksterne velkommen! Informasjon 
sendes i månedlige e-poster ut til Selskapsrettslisten. 

En til enhver tid oppdatert oversikt over våre arrangementer finnes på våre arrangementssider. 
For vårsemesteret 2012 vil vi spesielt fremheve vårt heldagsseminar om reform av direktivet 
om overtagelsestilbud (takeover-direktivet).  

  

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nts/index.php
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_3.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_4.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_4.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_5.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_5.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_2.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_2.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_6.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_6.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_1.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_1.pdf
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2011_4/NTS04_2011_7.pdf
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/faglunsjer/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/samarbeid/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/companies/events/2012/20120604.html
http://www.jus.uio.no/english/research/areas/companies/events/2012/20120604.html
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NYTT OM VÅRE FORSKNINGSPROSJEKTER 

NYTT FORSKNINGSPROSJEKT 

Vi har gleden av å kunne meddele at professor Frederik Zimmer har fått tilsagn fra 
Forskningsrådet om fem millioner kroner til prosjektet Sustainable tax governance in developing 
countries through global tax transparency, et prosjekt under Forskningsrådet program Tax 
Havens, Capital Flow and the Developing Countries. Hensikten er å studere hvordan 
informasjonsutvekslingsavtaler virker for utviklingsland - hvilket behov de har for dem, hvordan 
de bidra til å hindre kapitalflukt særlig til skatteparadis, hvilke endringer i OECDs modell for 
slike avtaler som er ønskelig, hvilke internrettslige hindringer som foreligger osv. Prosjektet vil 
bli ledet fra Oslo og Wien og har samarbeidspartnere i Colombia, Brasil, Uruguay, Uganda og Sør-
Afrika. Dermed har forskergruppen tre eksternt-finansierte forskningsprosjekter - les om de to 
andre under prosjekter. 

SUSTAINABLE COMPANIES 

 Beate Sjåfjell er intervjuet om prosjektet i Advokatbladet nr. 4/2012 s. 18-19.  

 Prosjektets spesialnummer av tidsskriftet European Company Law er omtalt under litteratur 
over. 

 Etter konferansen “Towards Sustainable Companies: Identifying New Avenues” 29-30 
august 2011, er en rekke papers presentert under konferansen lagt ut i Det juridiske 
fakultets SSRN-serie som working papers , til gratis nedlasting. En til enhver tid oppdatert 
oversikt over disse finnes på prosjektets publikasjonsoversikt. 

FORSKERGRUPPEN SELSKAPER,  MARKEDER, SAMFUNN OG MILJØ 

Forskergruppen om selskaper ved Det juridiske fakultet består for tiden av følgende personer 
(alle ved fakultetet i Oslo der ikke annet er angitt): 

Professor Beate Sjåfjell (leder) 
Professor Mads Andenæs  
Professor Giuditta Cordero-Moss 
Førsteamanuensis Hans Morten Haugen (Diakonhjemmet Høgskole) 
Professor Ola Mestad 
Professor Hans Robert Schwencke (BI) 
Professor Jo M. Stigen 
Førsteamanuensis Christina Voigt 
Professor Frederik Zimmer  
Postdoktor Inger Marie Hagen  
Postdoktor Cecilie Kjelland  
Postdoktor Juan Carlos Ochoa Sanchez 
Postdoktor Emily Weitzenboeck 

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/fzimmer/index.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/prosjekter/
http://viewer.zmags.com/publication/b0ac9ab9#/b0ac9ab9/18
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=6&values=Journals%7E%7EEuropean+Company+Law%7EVolume+9+%282012%29%7EIssue+2
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/sustainable-companies/publications/
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Ph.d.-stipendiat Kari Birkeland (BI) 
Ph.d.-stipendiat Isabel M. Borges 
Ph.d.-stipendiat Gina Bråthen  
Ph.d.-stipendiat Jone Eng (BI) 
Ph.d.stipendiat Eivind Furuseth 
Ph.d.-stipendiat Tore Fjørtoft 
Ph.d.-stipendiat Marte Eidsand Kjørven 
Ph.d.-stipendiat Jon Christian Nordrum 
Ph.d.-stipendiat Froukje Platjouw 
Ph.d.-stipendiat Hedvig Bugge Reiersen 
Ph.d.-stipendiat Caroline Bang Stordrange 
Vit.ass. Yvonne Ervik 
Vit.ass. Morten Gullhagen-Revling 
Vit.ass. Christoffer Kjelsberg 
Vit.ass. Anne Dalheim Jacobsen  
Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum 

Mer informasjon om gruppens aktiviteter, prosjekter, publikasjoner, gruppens medlemmer  
og den enkeltes forskningsområde finnes på forskergruppens nettsider. Se 
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/. 
 


