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Høringssvar til standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)  
 
1 Innledning  
 
Advokatfirmaet Strandenæs har fra flere hold blitt oppfordret til å innsende høringssvar til ny 
GRFS, og da særlig å fremme våre synspunkter på punkt 4.4 om utlevering av 
regnskapsmateriale som i forslaget opprettholdes uendret.  
 
Fra dagens GRFS punkt 4.4. følger: 
 

«Regnskapsførervirksomheten kan ikke utøve tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale 
som er mottatt fra oppdragsgiver, selv om honorar for utført arbeid ikke er betalt. Det 
samme gjelder regnskapsmateriale utarbeidet av regnskapsførervirksomheten som det 
er ytet vederlag for.»   

 
Reglene om tilbakeholdsrett er i stor grad ulovhjemlet, men må antas å ha som generelt 
innhold at man uten nærmere avtale kan holde tilbake egen eller kontraktsmotparts ytelse 
som man har rådighet over (eller er i besittelse av) der den annen part ikke har prestert sin 
ytelse. Tilbakeholdsrett kan ikke utøves hvis det er et vesentlig misforhold mellom verdien på 
det som holdes tilbake og det foreliggende mislighold.    
 
Gjennom praksis i regnskapsbransjen har regnskapsførers tilbakeholdsrett blitt begrenset, 
formentlig fordi det er av vesentlig betydning for kunden og samfunnet at regnskap avlegges, 
slik at regnskapsforetakets betalingssikring har måttet vike. Det foreligger imidlertid ikke oss 
bekjent en gjennomtenkt avveining av hensyn eller klar rettspraksis på dette område.  
 
De fleste oppdragsavtaler i alminnelig bruk har imidlertid avtaleregulert tilbakeholdsretten.  
Det er noe uklart for oss hvorfor det i dag skulle være er et mål å begrense tilbakeholdsretten i 
GRFS. 
 
Som advokater godt etablert i regnskapsbransjen, ser vi ofte at tilbakeholdsregelen slik den 
står i dag ikke er treffende. Dels skyldes dette fordi det er uklarheter rundt hva som menes 
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med «regnskapsmateriale», og dels fordi inndelingen i hva som er «mottatt» fra oppdragsgiver 
og «utarbeidet» av regnskapsfører med dagens regnskapsløsninger er vanskelig å trekke.    
 
Riktignok foreslås det i ny GRFS en ny definisjon av «oppdragsgivers regnskapsdata» som ifølge 
endringskommentaren er ment å få betydning for regnskapsførers utleveringsplikt. 
«Oppdragsgivers regnskapsdata» er imidlertid ikke data «mottatt» fra oppdragsgiver, og 
definisjonen oppklarer dermed ikke tilbakeholdsproblematikken. Tvert imot er den egnet til å 
gi oppdragsgiver inntrykk av at «regnskapsmateriale» som nevnt i punkt 4.4 er det samme som 
«oppdragsgivers regnskapsdata» i nytt punkt 1.2.   
 
Standarden bør ha som mål å treffe de faktiske problemstillinger som gjør seg gjeldende i 
dagens regnskapsbransje og med dagens regnskapsløsninger – samtidig som vi ser behovet for 
en teknologinøytral standard. 
 
Kjernen i vårt høringssvar er prinsipalt at regnskapsførers tilbakeholdsrett tas ut av GRFS i sin 
helhet.  Det er ingen grunn til å regulere regnskapsførers avtalefrihet på dette område. 
Subsidiært mener vi at punkt 4.4 bør endres slik at tilbakeholdsregelen er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold og obligasjonsrettslige prinsipper.  
 
For øvrig ser vi svært positivt på de endringer og forenklinger som foreslås i ny GRFS 

 
2 Tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale 
 
2.1 Dagens regel  
 
Regelen i dagens punkt 4.4 har sin historiske bakgrunn fra den tid da regnskapsarbeidet i stor 
grad var papirbasert, og regnskapsfører mottok fysisk regnskapsmateriale fra oppdragsgiver. 
Således er bakgrunnen for regelen for lengst utdatert idet regnskapsarbeid i dag skjer 
elektronisk i regnskapssystemer som både oppdragsgiver og regnskapsfører har tilgang til.  
 
Tradisjonelt har regnskapsmateriale som er «mottatt» fra oppdragsgiver vært regnskapsbilag 
(fakturaer). I dagens regnskapsbransje hører dette til sjeldenhetene idet fakturaer mottas pr 
EHF eller til et mailmottak tilhørende regnskapsførerforetaket. Dette, sammenholdt med at 
oppdragsgiver har tilgang til regnskapssystemet på tilnærmet lik linje som regnskapsfører, gjør 
grensedragningen mellom hva som er «mottatt» fra oppdragsgiver og hva som er «utarbeidet» 
av regnskapsfører svært vanskelig å trekke. Grensen er etter vårt syn dessuten også irrelevant.   
 
2.2 Retensjonsrett og detensjonsrett med dagens regnskapssystemer  

 
Mislighold av avtaler kan møtes med en rekke misligholdsbeføyelser. I regnskapsbransjen 
fremgår misligholdsbeføyelsene som kan gjøres gjeldende ved kundens mislighold av 
oppdragsavtalen mellom partene. Misligholdsbeføyelsenes utforming varierer noe avhengig av 
hvilken mal man tar utgangspunkt i, men kjernen er den samme i alle oppdragsavtaler; 
regnskapsførerforetaket kan heve avtalen og/eller utøve tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale 
til dekning for sitt krav mot kunden.    
 
Tilbakeholdsrett kan etter obligasjonsretten skje i enten ens egen ytelse («detensjonsrett») 
eller i den annen parts ytelse («retensjonsrett»). Begge tilbakeholdsformer er et utslag av det 
helt grunnleggende prinsippet om ytelse mot ytelse. Selgers tilbakeholdsrett er i tillegg 
kodifisert i kjøpsloven § 10.  
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Slik GRFS punkt 4.4 er utformet i dag, er regnskapsfører avskåret fra sin retensjonsrett. Dette 
er svært uheldig. Det foreligger ikke noe rettsgrunnlag for å kunne pålegge den som 
oppbevarer materiale å utlevere dette og å sette materiale mottatt fra oppdragsgiver i en slik 
særstilling som GRFS per dags dato gjør, når kunden ikke har levert sin ytelse. Dessuten er 
regnskapsmateriale og regnskapsdata etter regnskaps – og bokføringslovgivningen fra et 
grunnleggende perspektiv alltid oppdragsgivers materiale. At regnskapsfører må ha en 
retensjonsrett må derfor være åpenbart.  
 
En annen helt vesentlig side av saken, er at regnskapsførere ved kundens betalingsmislighold i 
dag vil stenge kunden ute av regnskapssystemet, forutsatt at kunden ikke er lisenshaver.  
Denne stengingen vil naturligvis også inkludere eventuelt materiale som er «mottatt» av 
kunden – hva enn man mener med det. Tilbakeholdsrettsregelen slik den står i dag tar ikke 
høyde for at tilbakeholdsretten i praksis blir gjennomført ved stenging av system, hvilket også 
er grunnen til at tvister mellom oppdragsgiver og regnskapsførerforetaket ofte ender hos 
Finanstilsynet eller Disiplinærnemden i Regnskap Norge.   
 
Stenging av elektroniske systemer er helt alminnelig når man som abonnent ikke lenger 
betaler for systemet. Retten til å stenge oppdragsgiver ute av regnskapssystemet vil imidlertid 
avhenge av hvem som er lisenshaver, og GRFS er ikke ment å skulle regulere disse 
obligasjonsrettslige forhold mellom partene. På denne bakgrunn burde verken tilbakeholdsrett 
eller stengning av regnskapssystem omtales i GRFS.     
 
 

3 Oppsummering  
 
Advokatfirmaet Strandenæs mener prinsipalt at det er riktig å ta punkt 4.4 ut av ny GRFS. Hva 
som skal skje ved oppdragsgivers mislighold er rent obligasjonsrettslig og burde utelukkende 
reguleres i oppdragsavtalen mellom oppdragsgiver og regnskapsforetaket – slik det i dag også 
gjøres – men uten den uheldige presiseringen som følger av GRFS og som til stadighet volder 
uklarheter ved tvister mellom oppdragsgiver og regnskapsfører.  
 
Alternativt mener vi det er riktig å omformulere punkt 4.4 til å lyde: 
 

«Det kan i oppdragsavtalen mellom oppdragsgiver og regnskapsførervirksomheten 
avtales at oppdragsgivers regnskapsmateriale og oppdragsgivers regnskapsdata kan 
holdes tilbake som følge av kundens mislighold.»   

 
Skulle det være et sterkt ønske om å regulere tilbakeholdsretten, burde punktet lyde: 
 

«Regnskapsførervirksomheten kan utøve tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale for 
dekning av sitt krav mot oppdragsgiver.»   

 
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Strandenæs AS  
 
 
Jennie Elise Bratlie    Harald F. Strandenæs    
advokatfullmektig    advokat 

 

 


