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EXECUTIVE SUMMARY 

In 2012 the Danish Parliament passed a law, which implies that small and medium 

sized companies may choose an extended review instead of an audit of the financial 

statements. Small holding companies were exempted from mandatory auditing. The 

law amendment potentially increases the risk of errors in the tax returns as an 

extended review implies that the scope of the audit procedures are less, compared to a 

traditional audit. In addition to that, small holding companies can opt out audit. 

The objective of this thesis is to analyze the importance of the amendment for the tax 

inspection and assess how The Danish Tax Authority can perform it henceforward. 

Based on the analysis, it can be concluded that the amendment increases the risk of 

errors in tax returns. The tax inspection of “opponents” will be more costly and a project 

concerning qualified/adverse opinions may be terminated due to lack of auditor’s report 

and audit protocol. It will be more difficult for The Danish Tax Authority to detect illegal 

shareholder loans when audit are opted out. However, there is no basis to conclude 

that the amendment causes tax evasion, or economic crime for that matter. Overall, it 

can be concluded that the amendment would require The Danish Tax Authority to 

perform tax inspection differently or more effective. 

To reveal the risk and assess the type of errors, The Danish Tax Authority could 

establish a project aimed at companies, which has opted out audit. Depending on the 

outcome new projects targeted typical errors could be established. To adress the risk of 

errors The Danish Tax Authority should continue to cooperate with the auditing 

profession and encourage auditors to advise their clients from opting out audit 

procedures that will result in errors. The cooperation with The Danish Business 

Authority to reduce illegal loans should also continue, but The Danish Tax Authority 

could seek out loans in digital financial statements and inform former borrowers about 

the new tax rules regarding illegal loans to prevent them from establishing new loans. 

Finally it is proposed that The Danish Tax Authority exploit experiences from a project 

concerning tax governance in large companies, and try to adjust the concept for 

smaller companies. The purpose is to move ressources from taxpayers, which want to 

abide the rules, to taxpayers which are considered as “opponents”.  



5 
 

1. INDLEDENDE AFSNIT 

1.1. INDLEDNING 

I december 2012 vedtog Folketinget en lov om ændring af årsregnskabsloven og 

revisorloven1. Ændringen af årsregnskabsloven medførte, at revisionspligten blev 

lempet yderligere, og indebærer, at virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge at 

lade revisionen udføre efter en særlig erklæringsstandard om udvidet gennemgang. 

Holdingvirksomheder er samtidig blevet sidestillet med andre B-virksomheder i forhold 

til revisionspligt. 

Revisionspligten for virksomheder i regnskabsklasse B blev lempet første gang i år 

20062. Siden da har de mindste B-virksomheder helt kunnet fravælge revision af 

årsregnskabet. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notater om evaluering af erfaring 

med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2007, 2008 og 2009 fremgår det, at 

andelen af de virksomheder, som kan fravælge revision, i stadig højere grad benytter 

sig af muligheden3. Størrelsesgrænserne for fritagelse for revisionspligt blev endvidere 

udvidet i år 20104. Det forventes derfor, at flere og flere virksomheder enten fravælger 

revision eller i stedet underlægger årsregnskabet erklæringsstandarden. 

Skattekontrollen skal sikre, at virksomheder afregner skat i henhold til 

skattelovgivningen. Skattekontrollen foregår bl.a. ved at kontrollere virksomhedernes 

selvangivelser. SKAT har en interesse i den sikkerhed revisor tilfører årsregnskabet, da 

den skattepligtige indkomst i selvangivelsen opgøres med udgangspunkt i de samme 

regnskabsdata, som årsregnskabet. SKAT har tillid til revisors arbejde, hvilket betyder 

at revisors arbejde letter SKATs kontrol af selvangivelserne5. Det betyder som 

udgangspunkt, at jo mindre sikkerhed revisor giver, jo mere arbejde skal SKAT 

foretage. 

I forbindelse med overvejelserne om lempelse af revisionspligten foretog Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen i år 2005 en analyse af de samfundsmæssige hensyn, herunder 

                                            
1
 Lov nr. 1232 af 18. december 2012 – vedlagt som bilag A. 

2
 Lov nr. 245 af 27. marts 2006. 

3
 Erhvervsstyrelsens evalueringer 2007-2009. 

4
 Lov nr. 720 af 25. juni 2010. 

5
 Bilag B – Interview, SKAT – Spm. 9. 
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hvilken betydning revisionspligten har i relation til skattekontrollen6. Hensynet til 

skattekontrollen kunne dog ikke opveje de administrative omkostninger forbundet med 

at bevare revisionspligten. Revisionspligten blev som bekendt gradvist lempet og 

styrelsen har, som følge af indgrebet i lovgivningen, i perioden herefter, foretaget 

analyser af risikoen for tab af skatteprovenu og ressourceforbruget til skattekontrollen 

ved at evaluere erfaringerne med lempet revisionspligt7. 

1.2. PROBLEMSTILLING 

SKAT har ansvaret for at opkræve skatterne i Danmark og må udnytte ressourcerne 

effektivt for at reducere skattegabet8. I det fremsatte lovforslag om lempelse af 

revisionspligten i år 2005 fremførtes det, at SKAT skulle tildeles ressourcer til at 

håndtere den ekstra byrde lempelsen medførte, for at bevare effekten af 

skattekontrollen og sikre skatteopkrævningen9. Under høringen af lovforslaget havde 

flere myndigheder og organisationer, herunder FSR og Skatteministeriet, netop 

påpeget at lovændringen ville medføre øgede byrder hos SKAT og at kontrolindsatsen 

ville svækkes med risiko for øget skatteunddragelse10. 

SKAT stod samtidig med lovændringen i år 2006 overfor et krav om øget effektivitet, 

hvilket bl.a. medvirkede til, at SKAT indførte en ny strategi i år 2007 - 

”Indsatsstrategien” 11. SKAT fik reelt set ikke tilført ressourcer til øget skattekontrol12, da 

SKAT ændrede sin tilgang til virksomhederne ved at forebygge fejl for de såkaldte 

medspillere og rette fejl for de såkaldte modspillere. 

I dag står SKAT overfor endnu en lempelse af revisionspligten, som potentielt øger 

risikoen for fejl i virksomhedernes regnskaber, og i værste fald øger risikoen for 

skatteunddragelse. En udvidet gennemgang efter erklæringsstandarden indebærer, at 

omfanget af revisors arbejdshandlinger er færre end ved en traditionel revision. 

Revisors grundlag for revisorpåtegningen er altså mindre, hvorved risikoen for, at 

væsentlige fejl i årsregnskabet ikke opdages, bliver større. Hertil kommer at  

                                            
6
 E&S – Rapport om revisionspligten for B-virksomheder – 2005. 

7
 Erhvervsstyrelsens evalueringer 2007-2009. 

8
 Forskellen mellem det potentielle skatte- og afgiftsprovenu og de faktisk betalte skatter og afgifter. 

9
 2005/1 LSF 50. 

10
 2005/1 Høringsnotat til L 50 – Bilag 1. 

11
 Beretning om indsatsstrategi – nr. 3/2008 – s. 5. 

12
 Besvarelse af spørgsmål 14 ad L 5 stillet af Erhvervsudvalget den 24. oktober 2008. 
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holdingvirksomheder også kan vælge udvidet gennemgang eller er helt fritaget for 

revision. Det betyder som udgangspunkt, at SKAT er udfordret i større grad end før 

lovændringen. I det fremsatte lovforslag vurderes det da også, at SKAT må øge 

indsatsen overfor de omfattede virksomheder, og at det medfører et ressourcetræk at 

følge udviklingen i skatteydernes efterrettelighed13. 

1.3. PROBLEMFORMULERING 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling vil denne afhandling besvare 

følgende spørgsmål: 

Hvilken betydning har forenklingen af revisionspligten for klasse B-virksomheder - i 

henhold til lov nr. 1232 af 18. december 2012 - for skattekontrollen? 

Hvordan kan SKAT fortsat udføre en effektiv og betryggende skattekontrol, på trods af 

at revisionspligten for klasse B-virksomheder er lempet yderligere? 

Afhandlingen undersøger den aktuelle lempelse af revisionspligten, og hvilken 

betydning den har for SKATs kontrol af de virksomheder, som fravælger revision eller 

får udført en udvidet gennemgang af deres årsregnskab. I den forbindelse undersøges 

det om der er en øget risiko for fejl. Derudover undersøges SKATs nuværende kontrol. 

Til brug for besvarelsen skønnes anvendelsen af udvidet gennemgang og 

holdingvirksomhedernes fravalg af revision. Efterfølgende vurderes det hvordan SKAT 

kan imødekomme lovændringens betydning for skattekontrollen ved at foreslå konkrete 

reaktionsmuligheder. 

1.4. FORMÅL 

Emnet ’Lempelse af revisionspligt’ har været genstand for andre kandidatafhandlinger 

på cand.merc.aud-studiet14. Afhandlingerne har fokuseret på konsekvenserne ved at 

indføre en lempet revisionspligt af virksomheder i regnskabsklasse B. De har dog enten 

haft et bredt perspektiv i forhold til virksomhedernes interessenter eller fokuseret på 

revisionsbranchen. Skattekontrol har været omtalt i flere af afhandlingerne, men blot 

som et delområde af den samlede undersøgelse. 

                                            
13

 2012/1 LSF 26 – Almindelige bemærkninger pkt. 3. 
14

 Eks.: (2008: ”Revionspligtens fremtid – Et interessent perspektiv” af Stine Bang Jensen), (2010: 
”Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010” af Christina Brandt Due Andersen), 
(2010: ”Lempelse af revisionspligten - Set fra revisionsbranchens side” af Hakan Keser). 
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Denne afhandling adskiller sig fra de øvrige afhandlinger, da den fokuserer på 

skattekontrol i relation til lempelse af revisionspligten. Derudover er udgangspunktet for 

denne afhandling den aktuelle lempelse, som trådte i kraft den 1. januar 2013. 

Afhandlingens formål er derfor at undersøge skattekontrollen ved at beskrive, 

analysere og vurdere samspillet mellem den aktuelle lempelse af revisionspligten og 

skattekontrollen. 

Formålet er relevant, da SKAT har som mål at reducere skattegabet, mens lempelsen 

potentielt øger skattegabet. Det er således målet for afhandlingen, dels at undersøge 

hvilken betydning den aktuelle lempelse af revisionspligten har for skattekontrollen, 

herunder om en øget risiko for fejl er begrundet, dels vurdere hvordan SKAT fortsat kan 

udføre skattekontrollen effektivt. 

Afhandlingen forventes at have interesse for klasse B-virksomheder, revisorer og 

skattemyndigheder, da lovændringen har betydning for alle disse parter. 

1.5. AFGRÆNSNING 

Dette afsnit har til formål at afgrænse afhandlingen og skabe en større klarhed over 

områder, der ikke medtages i afhandlingen, men som ligger i umiddelbar tilknytning til 

problemstillingen eller som der kunne være en forventning om, at afhandlingen 

behandlede. 

I problemformuleringen henvises til lov nr. 1232 af 18. december 2012, som ændrer i 

årsregnskabsloven og revisorloven. Der afgrænses fra ændringerne med hensyn til 

revisorloven, jf. lovens § 2, og det er desuden kun ændringerne i ÅRL § 135 om 

revision, dvs. lovens § 1, nr. 3-5, som er genstand for denne afhandling15. Grunden til 

at ændringerne i revisorloven ikke medtages, skyldes at problemstillingen alene 

fokuserer på den betydning lempelsen af revisionspligten har for skattekontrollen. 

Afhandlingen afgrænses fra at behandle moms- og afgiftskontrol. Det kan imidlertid 

ikke udelukkes, at afhandlingen også har relevans for moms- og afgiftskontrollen. 

Retssikkerhed handler om at borgere og virksomheders rettigheder skal sikres og er 

vigtig når myndigheder udøver de beføjelser, som er tillagt dem. Myndigheder, 
                                            
15

 Lov nr. 1232 af 18. december 2012. 
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herunder SKAT, kan risikere at overskride sine beføjelser, og dermed tilsidesætte 

hensynet til retssikkerheden. Retssikkerhed findes imidlertid ikke relevant i forhold til 

problemstillingen, da der ikke er eksempler på, at SKAT kompromitterer virksomheders 

retssikkerhed, som følge af at revisionspligten er blevet lempet.  

1.6. METODE 

I de følgende underafsnit angives afhandlingens metodiske grundlag og de metodiske 

overvejelser i forbindelse med undersøgelsesprocessen. Metode anses i denne 

sammenhæng for at være måden hvorpå der undersøges, dvs. den bagvedliggende 

fremgangsmåde til indsamling og bearbejdning af information i en undersøgelse. 

Udgangspunktet for metodebeskrivelsen er primært Ib Andersens bog om 

vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, som er et klassisk opslagsværk 

inden for det metodiske felt16. 

Nedenfor er der således redegjort for afhandlingens overordnede metode, hvorefter der 

i særskilte afsnit redegøres for afhandlingens styringsfaktorer, samt den anvendte 

juridiske metode. 

Den overordnede metode for afhandlingen består i et problem - formuleret som to 

spørgsmål - der besvares i konklusionen. For at blive i stand til at drage en konklusion 

indsamles empiri, der har relevans i forhold til problemet. De relevante dele af empirien 

tolkes, hvorefter de udledte svar af analyse og tolkning sammenføjes til en konklusion. 

1.6.1. Rammestyringsfaktorer 

Styringsfaktorerne består af henholdvis rammestyrings- og processtyringsfaktorer17. 

Rammestyringsfaktorerne er forhold som angiver de overordnede rammer, og påvirker 

metodevalget i det konkrete projekt. I dette afsnit redegøres for de 

rammestyringsfaktorer, som er relevante for denne handling. 

Afhandlingen er underlagt en institutionel ramme18, som er bestemt af afhandlingens 

interessenter. Rammen har indflydelse på afhandlingen som helhed, og er fastlagt 

tidligt i forløbet ved at inddrage vejleder og skattemyndighederne. Hertil kommer 

                                            
16

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – 5. udgave,  2013. 
17

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 38. 
18

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 113.  
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interne regler19, som fx er kontraktlige og etiske regler. De af CBS opstillede 

retningslinjer for kandidatafhandlinger, herunder studieordningen for cand.merc.aud., er 

at betragte som kontraktlige regler. CBS’ retningslinjer definerer afhandlingens omfang, 

tidsmæssige udstrækning m.v., men sikrer via målbeskrivelser samtidig, at 

afhandlingen opnår en vis kvalitet. Etiske regler har været relevante i forhold til de 

primære data, hvorfor de uddybes i det respektive afsnit under dataindsamling. 

1.6.2. Processtyringsfaktorer 

Processtyringsfaktorer er forhold som er bestemmende for hvordan afhandlingen 

konkret forløber. De relevante faktorer for denne afhandling er beskrevet nedenfor og 

består af problemformulering, undersøgelsesdesign og dataindsamling. 

1.6.2.1. Problemformulering 

En problemformulering er styrende for den anvendte metode20. Udformningen 

afgrænser fx hvilke metoder og data der er anvendelige ved at have en bestemt tilgang 

(induktiv/deduktiv) eller foreskrive en bestemt empiri (kvalitativ/kvantitativ). 

Denne afhandlings problemformulering lægger hverken op til en deduktiv eller induktiv 

tilgang, hvilket dog heller ikke er atypisk for samfundsvidenskabelige undersøgelser21. 

Til gengæld har problemformuleringen været bestemmende for indsamling og analyse 

af empiri. Som det vil blive beskrevet nærmere i afsnittet nedenfor om dataindsamling 

fordrer problemformuleringen en viden om revisionspligt og skattekontrol. Herudover 

lægger den op til en kvalitativ undersøgelse af sammenhængen mellem lovændringen 

og skattekontrollen, samt mulige løsningforslag. 

1.6.2.2. Undersøgelsesdesign 

Et undersøgelsesdesign er en kombination af de metoder, som benyttes ved 

indsamling, analyse og tolkning af data22. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at det/de 

spørgsmål som undersøgelsen stiller, besvares med den rette dokumentation.  

Afhandlingens analysedel identificerer om en øget risiko for fejl i selvangivelserne er 

begrundet og om lempelsen af revisionspligten medfører en større arbejdsbyrde for 

SKAT. Denne problemidentifikation foretages ved at undersøge samspillet mellem 

                                            
19

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 39. 
20

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 32. 
21

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 31. 
22

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 99. 
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lovændringen med hensyn til revisionspligt og skattekontrollen. Herved kvalificeres 

risikoens art og omfang. Det danner grundlag for den kvalitative vurdering af hvordan 

skattekontrollen fortsat kan udføres effektivt og betryggende. Metodeteoretisk er der 

tale om, at undersøgelsen bevæger sig progressivt fra et vidensniveau23 til et andet, 

dvs. fra det problemidentificerende niveau til det problemløsende niveau. Begrundelsen 

for valget af dette undersøgelsesdesign er, at fremgangsmåden ikke blot bliver 

deskriptiv, men også fortolkende. 

1.6.2.3. Dataindsamling 

Der skelnes typisk overordnet mellem kvalitative og kvantitative data. Denne afhandling 

bygger primært på kvalitative data. Det skyldes, at der består et gensidigt forhold 

mellem afhandlingens problemformulering, undersøgelsesdesign og dataindsamling. 

Problemformuleringen styrer valget af undersøgelsesdesign, og dataindsamlingen 

fastlægges i undersøgelsesdesignet24. Idet problemformuleringen lægger op til en 

kvalitativ undersøgelse fordrer den indsamling af kvalitative data. Det udelukker dog 

ikke brugen af kvantitative data, som også inddrages i afhandlingen. Der skelnes 

endvidere mellem primære og sekundære data. Primære data er karakteriseret ved at 

være data indsamlet specielt til undersøgelsen, mens sekundære data er eksisterende 

data. 

Nedenfor redegøres der for afhandlingens primære og sekundære data. Under 

sekundære data redegøres der endvidere for kvalitative og kvantitative data. 

Primær data 

Afhandlingens fokus er som bekendt skattekontrol med udgangspunkt i den seneste 

lempelse af revisionspligten. For at blive i stand til at vurdere lovændringens effekt på 

skattekontrollen og hvordan skattekontrollen fortsat kan udføres effektivt, er der 

indsamlet primær data i form af et personligt interview med en ledende medarbejder i 

SKAT25. 

                                            
23

 Vibeke Ankersborg – ”Tænk selv! Videnskabsteori og undersøgelsesdesign i samfundsvidenskab” – 
Kapitel 1 – ”Problemformuleringer – en nødvendig logisk umulighed” – Afsnit 1.2.4 om ”Formål”. 
24

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 135. 
25

 Chefkonsulent Anders Bech Christensen, SKAT (Indsatsplanlægning). 
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Dette interview blev forberedt og udført med udgangspunkt i Steinar Kvales bog om 

kvalitative forskningsinterviews26. Til at begynde med, blev interviewet tematiseret ved 

at afklare hvilke emner interviewet skulle indeholde, og med hvilke(t) formål det skulle 

gennemføres. Interviewets emner blev præsenteret ved henvendelsen til SKAT og er 

ligeledes anvendt som overskrifter i interviewguiden. Formålet med interviewet har 

været at indsamle empirisk information om fx SKATs kontrolindsats og udfordringerne i 

forhold til erklæringsstandarden om udvidet gennemgang. Interviewet har således dels 

været eksplorerende, idet et område som skattekontrollen blev kortlagt, dels 

tilnærmelsesvist hypoteseafprøvende, idet interviewers antagelser om betydningen af 

lovændringen for skattekontrollen blev be- eller afkræftet af medarbejderen fra SKAT27. 

Interviewundersøgelsens formål har fordret, at interviewpersonen har indgående 

kendskab til skattekontrol. Derfor har et interview med en ledende medarbejder fra 

SKAT været selvsagt. Efter henvendelse til SKAT blev det muligt at interviewe 

chefkonsulent Anders Bech Christensen, som har mange års erfaring med 

skattekontrol og indsats. Anders Bech Christensen har bl.a. været beskæftiget med 

lempelserne af revisionspligten, samt evalueringerne af erfaringerne med lempet 

revisionspligt i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og arbejder for tiden 

med indsatsplanlægning. Antallet af interviewpersoner har indgået i de kildekritiske 

overvejelser. Det er ikke fundet nødvendigt at interviewe flere personer end Anders 

Bech Christensen. Begrundelsen er at interviewet udløste den viden der var behov for 

og opfyldte hermed sit formål28. Et interview med en anden person i SKAT ville ikke 

nødvendigvis tilvejebringe andre eller flere informationer, men kunne naturligvis have 

været anvendt til at efterprøve svarene, som lægges til grund i afhandlingens vurdering 

af betydningen for skattekontrollen.  

Interviewet var delvist struktureret29. Til brug for interviewet var der udarbejdet en 

interviewguide, som indeholdt emnerne fra tematiseringen, samt spørgsmål i en 

bestemt rækkefølge. I de dele af interviewet hvor der blev søgt faktuel information, var 

det mere åbent og der blev stillet opfølgende spørgsmål til interviewpersonens svar. 

                                            
26

 Kvale, Steinar – ”Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”, 1. udgave, 1997. 
27

 Kvale, Steinar – ”Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview” – s. 104. 
28

 Kvale, Steinar – ”Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview” – s. 108. 
29

 Andersen, Ib – ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 155. 
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Der gælder nogle etiske regler i forbindelse med et interview, som skal beskytte den 

interviewede30.  Forinden at interviewet blev gennemført, er det blevet oplyst i hvilken 

sammenhæng interviewet skal anvendes, og for at sikre korrekt gengivelse, er der 

anmodet om tilladelse til at optage interviewsamtalen - hvilket der blev givet samtykke 

til31. Interviewsamtalen er efterfølgende blevet transkriberet ordret og fremsendt til 

Anders Bech Christensen, hvilket ikke gav anledning til uddybelser. Der er ingen 

begrænsninger i forhold til offentliggørelsen af interviewet, men med det forbehold, at 

udtalelserne ikke kan anses for autoritative fra SKAT. Det transkriberede interview er 

vedlagt som bilag B. 

Sekundær data 

De sekundære kvalitative data som er anvendt i afhandlingen består af henholdsvis 

procesdata32, faglitteratur og lovgivning. Procesdata er indsamlet i form af artikler fra 

aviser, erhvervsblade og faglige tidsskrifter, samt rapporter og notater fra fx 

Erhvervsstyrelsen og SKAT. Der er endvidere anvendt en norsk masterafhandling, hvor 

to revisorstuderende har undersøgt og beskrevet kendetegnene ved de norske 

virksomheder, som har fravalgt revision. Informationsindsamlingen af artikler, rapporter 

m.v. er foretaget via internettet, mens de faglige tidsskrifter primært er indhentet i fysisk 

form. Faglitteraturen består af lærebøger og en materialesamling fra cand.merc.aud.-

studiet. Anvendelsen af lovgivning omfatter gældende love, som fx skattekontrolloven 

og årsregnskabsloven, samt tilhørende lovforslag, høringsnotater/-svar, betænkninger, 

udvalgsbilag m.v. Hertil kommer historisk lovgivning, dvs. tidligere love. Lovmaterialet 

er tilgængeligt på retsinformation.dk og Folketingets hjemmeside. Der er udarbejdet et 

særskilt afsnit om juridisk metode, som omhandler anvendelsen og fortolkningen af de 

nævnte retskilder. 

De sekundære kvantitative data omfatter informationer om omfanget af danske B-

virksomheder, herunder omfanget af virksomheder, som har muligheden for at få 

foretaget en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Informationsindsamlingen er 

foretaget i Statistikbanken hos Danmarks Statistik, samt ved konkret forespørgsel i 

                                            
30

 Kvale, Steinar – ”Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview” – kap. 6. 
31

 Kvale, Steinar – ”Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview” – s. 118. 
32

 Procesdata er data, som produceres i tilknytning til de løbende aktiviteter i samfundet, jf. Andersen, Ib 
– ”Den Skinbarlige Virkelighed” – s. 144. 
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Erhvervsstyrelsens afdeling ”Erhvervsvilkår og Regulering”. Forespørgslen, samt en 

chefkonsulents besvarelse heraf, er gengivet i sin fulde form i bilag C. 

1.6.3. Juridisk metode 

Ved juridisk metode forstås metoden hvorpå retskilder analyseres og anvendes. 

Juridisk metode skal sikre, at der nås til samme resultat når et juridisk problem 

analyseres33. 

Formålet med denne afhandling er ikke at tage stilling til et decideret juridisk problem, 

dvs. at fastlægge gældende ret og ved hjælp af retskilderne løse et konkret problem. 

Dog anvendes dele af den juridiske metode. Afhandlingen fortolker og anvender 

eksempelvis retskilder. Derfor er det relevant at redegøre for hvilke retskilder der er 

inddraget, og hvordan de er fortolket. 

Retskilderne inddeles ofte i flere grupper; lovgivning, præjudikater, retssædvaner og 

forholdets natur34. Der er alene gjort brug af lovgivning, men udover lovtekster er der 

også inddraget lovforarbejder, som nævnt i afsnittet om sekundær data. 

Lovforarbejderne indeholder lovgivers hensigt og er anvendt til at forstå formålet med 

lovtekster og til at fortolke bestemmelser. Afhandlingen fokuserer først og fremmest på 

ÅRL § 135, stk. 1-3, da disse bestemmelser er hovedgenstand for lovændringen. Hertil 

kommer bestemmelserne i skattekontrolloven om SKATs kontrolbeføjelser. Til at 

fortolke og udlede gældende ret er den retsdogmatiske metode anvendt. Retsdogmatik 

er en del af retsvidenskaben, og har til formål at udlede gældende ret ved at beskrive 

og fortolke retten35.  Hvis der er opstået tvivl om fortolkningen ud fra en lovteksts ordlyd 

(objektiv fortolkning) er der fx foretaget en formålsfortolkning (subjektiv fortolkning) med 

hjælp fra lovforarbejderne36. Endeligt skal det nævnes, at juridisk litteratur, som dog 

ikke er ikke en retskilde, ligeledes er inddraget i afhandlingen. 

1.7. KILDEKRITIK 

Afhandlingen gør brug af en række kilder, som skal understøtte og dokumentere 

rigtigheden af den samlede besvarelse af problemformuleringen. Kildernes pålidelighed 

                                            
33

 Nielsen & Tvarnø – ”Retskilder og retsteori”, 2. udgave, 2008 – s. 31. 
34

 Nielsen & Tvarnø – ”Retskilder og retsteori” – s. 43. 
35

 Nielsen & Tvarnø – ”Retskilder og retsteori” – s. 28. 
36

 Nielsen & Tvarnø – ”Retskilder og retsteori” – s. 83. 
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og kvalitet er derfor medbestemmende for afhandlingens resultat, hvorfor det er 

relevant at vurdere dem. 

De kildekritiske overvejelser vedrørende primær data er omtalt i forbindelse med 

redegørelsen herfor. Overvejelserne gik primært på antallet af respondenter. Der er 

alene foretaget interview af en medarbejder fra SKAT. Dette valg er truffet ud fra den 

betragtning, at supplerende respondenter ikke nødvendigvis ville bidrage med andre 

eller flere informationer. Det bør samtidig fremhæves, at Anders Bech Christensen har 

særlige kompetencer inden for skattekontrol og desuden har beskæftiget sig med 

lempelserne af revisionspligt, hvilket også afspejles i interviewet. Derfor er det samlet 

set vurderet, at interviewet er tilstrækkeligt og validt. 

Med hensyn til sekundær data er det tilstræbt at anvende aktuelle, faglige, objektive og 

troværdige kilder. Artiklerne er fortrinsvist nye og indhentet fra erhvervsblade og faglige 

tidskrifter. Der er dog anlagt et kritisk syn på alle artikler, da de både kan indeholde 

fageksperters eller journalistens holdninger. De anvendte rapporter og notater stammer 

fra offentlige myndigheder som Erhvervsstyrelsen og SKAT. Begge myndigheder anses 

for at være pålidelige kilder, hvorfor datagrundlaget herfra forventes at være validt. 

Resultaterne fra en norsk masterafhandling om kendetegn ved virksomheder der har 

fravalgt revision er inddraget som inspiration i forhold til danske virksomheder. Generelt 

minder danske og norske forhold om hinanden grundet den korte geografiske afstand, 

og resultaterne kan derfor meget vel også gælde i Danmark. Masterafhandlingen er 

dog baseret på norske virksomheder og idet Norge opererer med andre regnskabs- og 

revisionsforhold end i Danmark37 er resultaterne anvendt med det in mente. 

Resultaterne vurderes pålidelige, da samtlige virksomheder er med i undersøgelsens 

population. Derudover er der 40-sider i bilag, som detaljeret beskriver og illustrerer 

dataindsamlingen. 

Den anvendte faglitteratur benyttes på CBS og vurderes at have et højt fagligt og 

videnskabeligt indhold. Litteraturens forfattere er endvidere anerkendte personer inden 

for netop deres fagområder. Det er tilstræbt at anvende de seneste udgaver af 

litteraturen for at sikre, at den er så aktuel som mulig. 
                                            
37

 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (www.narf.no) - I Norge findes der både autoriserede 
regnskabsførere og revisorer, hvilket reducerer revisorernes muligheder for at tilbyde at opstille 
virksomheders regnskaber. 
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Lovmaterialet er offentligt tilgængeligt materiale og er hentet via de offentlige kanaler. 

En egentlig kritik af lovgivningen er svær at foretage, da der er tale om lovfæstede 

regler. De tilhørende lovforarbejder indeholder dog høringsparters holdninger, som kan 

være subjektive. Lovgiver kommenterer høringssvarene og bidrager derfor med 

objektivitet, men lovforarbejderne er på trods af det underlagt et kritisk syn.  

Kilderne er anvendt under hensyntagen til forskelle i kildernes pålidelighed og kvalitet. 
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1.8. DISPOSITION/STRUKTUR 

Afhandlingens struktur er illustreret i nedenstående figur. Afsnit 1 (Indledende afsnit) 

indkredser det problem der undersøges og beskriver afhandlingens fremgangsmåde. 

Problemet er formuleret, som to spørgsmål, der er sekventielt afhængige. Besvarelsen 

af det første spørgsmål er således en forudsætning for at besvare det sidste 

spørgsmål. Hovedvægten lægges på det første spørgsmål. Dernæst følger afsnit 2 og 

3, som har til formål at beskrive B-virksomhederne og lempelserne af revisionspligten. 

For at kunne foretage en analyse af lempelsens betydning for skattekontrollen 

indeholder afsnit 4 (Forenkling af revisionspligten) en gennemgang af den aktuelle 

lempelse og en diskussion af udvidet gennemgang i forhold til review og revision. Afsnit 

5 (Skattekontrol) danner grundlag dels for analysen, dels for vurderingen af SKATs 

reaktionsmuligheder i afsnit 8. Analysen afsluttes i afsnit 7 (Betydningen af forenklingen 

på skattekontrollen) med en delkonklusion, hvorefter forudsætningen for at besvare 

problemformuleringens andet spørgsmål er opfyldt. Afsnit 8 (Vurdering af SKATs 

reaktionsmuligheder) følger op på analysen og vurderer – med afsæt i afsnit 5 der 

omhandler den nuværende skattekontrol – SKATs reaktionsmuligheder i forhold til at 

adressere lempelsens betydning for skattekontrol. 

 

• 1. INDLEDENDE AFSNIT 

• 2. DANSKE B-VIRKSOMHEDER 

• 3. LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN 

• 4. FORENKLING AF REVISIONSPLIGTEN 

  • 5. SKATTEKONTROL 

• 6. SKØN OVER ANVENDELSEN AF FORENKLINGEN 

• 7. BETYDNINGEN AF FORENKLINGEN FOR SKATTEKONTROLLEN 

• 8. VURDERING AF SKATS REAKTIONSMULIGHEDER 

  • 9. KONKLUSION 

  • 10. PERSPEKTIVERING 
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1.9. BEGREBER  

Dattervirksomhed – defineres som en virksomhed, hvorover der udøves bestemmende 

indflydelse. En virksomhed formodes at udøve bestemmende indflydelse, hvis den 

besidder 50 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed eller på 

anden vis har bestemmende indflydelse. 

Holdingvirksomhed - defineres som en virksomhed, der besidder kapitalandele i andre 

virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders 

driftsmæssige eller finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig 

indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden 

virksomhed eller på anden vis har betydelig indflydelse. 

Skattekontrol – defineres som den kontrol skattemyndighederne udfører for at vurdere, 

om den af en skattepligtig virksomhed indleveret selvangivelse er korrekt. 

 

Begrebet ”B-virksomheder” anvendes synonymt med ”virksomheder i regnskabsklasse 

B” og ”klasse B-virksomeder”, og omfatter små virksomheder som defineret i ÅRL § 7, 

stk. 2, nr. 1. 

Begrebet ”aktuel lempelse af revisionspligt” o.l. anvendes synonymt med ”forenkling af 

revisionspligt”. Lovændringens titel ”Forenkling af revisionspligten” uddybes i afsnit 4. 

Begrebet ”virksomhed” anvendes generelt om virksomheder, herunder også selskaber. 

Hvis der eksplicit er tale om et kapitalselskab benævnes det derimod ”selskab”. 

Afhandlingens bilag er alfabetiserede for at de ikke forveksles med nummererede bilag 

til lovforslag m.v. 
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1.10. FORKORTELSER 

 

AMVAB - Aktivitetsbaseret Måling af de Administrative Byrder for Virksomhederne. 

DI – Dansk Industri. 

E&S - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der pr. 1. januar 2012 blev lagt sammen med 

andre styrelser. Efter denne dato er styrelsens officielle navn Erhvervsstyrelsen. 

Styrelsen benævnes i overensstemmelse med de foranstående navne og afhængigt af 

dato. 

FSR – Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 

IFAC - International Federation of Accountants er en global organisation, hvis formål er 

at varetage offentlighedens interesse gennem udvikling og styrkelse af revisorfaget. 

ISA - International Standards on Auditing (forkortelsen anvendes synonymt med 

”internationale revisionsstandarder”). 

 

BTL - Betænkning over forslag til lov. 

L – Lovforslag. 

LSF – Lovforslag som fremsat. 

RL – Revisorloven (Lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer). 

RSL – Retssikkerhedsloven (Lov nr. 442 af 9. juni 2004 med senere ændringer). 

SKL – Skattekontrolloven (Lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011 med senere 

ændringer). 

ÅRL - Årsregnskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013). 
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2. DANSKE B-VIRKSOMHEDER 

Danske B-virksomheder er omdrejningspunktet for denne afhandling. I de følgende 

afsnit redegøres der for disse virksomheders kendetegn for at give et indtryk af de 

virksomheder lovændringen finder anvendelse på. 

2.1. VIRKSOMHEDSFORM OG ANTAL 

Virksomheder i regnskabsklasse B omfatter aktie- og anpartsselskaber, 

kapitalselskabsejede interessentskaber og kommanditselskaber, erhvervsdrivende 

fonde, samt virksomheder med begrænset ansvar der er omfattet af lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder38. B-virksomheder benævnes ”små virksomheder” i 

ÅRL  § 7, stk. 2, nr. 1, og omfatter de forannævnte virksomhedsformer, som i to på 

hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende 

størrelser: 

- Balancesum på 36 mio. kr. 

- Nettoomsætning på 72 mio. kr. 

- Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fik i år 2004 foretaget en undersøgelse af 

virksomhederne i regnskabsklasse B i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport om 

revisionspligten for B-virksomheder. På daværende tidspunkt var 130.000 

virksomheder omfattet af regnskabsklasse B39. I alt havde 146.000 virksomheder pligt 

til at aflægge regnskab efter ÅRL40. I mellemtiden er antallet af aktie- og 

anpartsselskaber, som udgør hovedparten af virksomhederne i regnskabsklasse B, 

steget41. Desuden blev størrelsesgrænserne for balancesum og nettoomsætning 

forhøjet med henholdsvis 7 mio. kr. og 14 mio. kr. i år 2008, for at svare til de 

størrelsesgrænser, som blev forhøjet ved ændringsdirektiv 2006/46/EF af 14. juni 2006. 

Erhvervsstyrelsen har ikke siden foretaget lignende undersøgelser der opgør antallet af 

klasse B-virksomheder. I forbindelse med et lovforslag om digitale årsrapporter i år 

                                            
38

 ÅRL § 3, stk. 1. 
39

 E&S – Rapport om revisionspligten for B-virksomheder – 2005. 
40

 2005/1 LSF 50. 
41

 Statistikbanken – Erhvervslivet på tværs - GF5: Generel firmastatistik efter branche for årene 2004-
2011. 
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2011 blev det samlede antal virksomheder i regnskabsklasse B imidlertid anslået til ca. 

190.00042. Årsagen til at antallet blev opgjort skyldtes, at digitale årsrapporter i første 

omfang kun skulle være obligatoriske for B-virksomheder. I en pressemeddelelse i år 

2012 anslog Erhvervsstyrelsen endvidere B-virksomhederne til at udgøre 94 pct. af alle 

danske virksomheder, som udarbejder årsrapport efter ÅRL43. Der er altså tale om en 

betydelig del af alle danske virksomheder. 

2.2. B-VIRKSOMHEDERS SAMMENSÆTNING 

En af hovedkonklusionerne fra rapporten om revisionspligten var, at 

sammensætningen af B-virksomhederne var skævt fordelt. Flertallet af virksomhederne 

lå et stykke under størrelsesgrænserne (dvs. lav omsætning og få ansatte). 

Sammensætningen har udviklet sig frem til i dag, dels på grund af etableringen af flere 

aktie- og anpartsselskaber, dels som følge af forhøjelsen af størrelsesgrænserne. Hertil 

kommer, at flere af virksomhederne sandsynligvis enten er gået konkurs eller er 

vækstet. Det antages dog, at antallet af virksomheder fortsat vægter tungest i den 

nedre del af intervallet. Både forøgelsen af antallet af virksomheder og forhøjelsen af 

størrelsesgrænserne taler for denne antagelse. 

Forøgelsen af det samlede antal kan fx finde sted ved nyetablering af de 

virksomhedsformer, som blev nævnt indledningsvist i første afsnit, eller ved 

virksomhedsomdannelse af personlige virksomheder i regnskabsklasse A. Begge 

eksempler vil i de fleste tilfælde betyde nye små B-virksomheder44. Forhøjelsen af 

størrelsesgrænserne betød, at de mindste C-virksomheder skiftede karakter til B-

virksomhed. Blot et par hundrede virksomheder skiftede til regnskabsklasse B45. Dette 

bevirkede, at relativt flere virksomheder lå et stykke under størrelsesgrænserne. 

Samlet set vurderes det derfor at man med rimelighed kan forvente, at der fortsat er 

mange små B-virksomheder i forhold til store B-virksomheder. 

                                            
42

 FSR Pressemeddelelse – ”Digitale regnskaber bliver en realitet” – 7. april 2011. 
43

 Erhvervsstyrelsen Pressemeddelelse – ”Nu bliver digitale årsrapporter obligatoriske” - 28. juni 2012. 
44

 Dette skyldes at kapitalkravene ved stiftelsen af et anparts- eller aktieselskab er langt under 
størrelsesgrænserne. Det er vanskeligt at forestille sig, at en virksomhedsomdannelse af en personlig 
virksomhed først sker når balancesummen/nettoomsætningen overstiger 18 mio. kr./36 mio. kr. 
Hæftelsesformen for fx en enkeltmandsvirksomhed er personlig og ubegrænset, hvilket taler for 
virksomhedsomdannelse til et kapitalselskab, hvor hæftelsen er begrænset. 
45

 År 2008: ”Revionspligtens fremtid – Et interessent perspektiv” af Stine Bang Jensen – s. 8. 
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2.3. SÆRLIGE KARAKTERISTIKA 

I rapporten blev der desuden redegjort for B-virksomhedernes karakteristika. 

Redegørelsen omfattede kun B-virksomheder med selvstændig driftsaktivitet. Da disse 

karakteristika kan have udviklet sig frem til i dag skal oplysningerne tages med 

forbehold. 

Af rapporten fremgik det, at der var en sammenhæng mellem størrelsen af 

nettoomsætning og virksomhedsform. For de mindste virksomheder var 

anpartsselskabsformen den hyppigst forekommende, mens de største B-virksomheder 

oftere var etableret som aktieselskab. 8 ud af 10 virksomheder havde under 10 ansatte, 

og lidt over halvdelen havde højst 4 ansatte. 1 ud af 5 virksomheder havde endda 0 

ansatte. Det hænger sammen med, at aktionærerne/anpartshaverne ofte selv 

varetager virksomhedens drift. I 6 ud af 10 virksomheder var der kun én ejer. 
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3. LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN 

Revisionspligten for danske virksomheder blev for første gang lempet i år 2006. Siden 

år 2001 har hovedreglen været, at alle virksomheder i regnskabsklasserne B, C og D er 

pligtige til at lade årsregnskabet revidere. I år 2006 blev undtagelsen til hovedreglen 

indført, som indebærer at virksomheder i regnskabsklasse B kan undlade at lade 

årsregnskabet revidere, såfremt de i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af 

tre størrelseskrav. Undtagelsen gjaldt kun de mindste virksomheder i 

regnskabsklassen. 

3.1. BAGGRUNDEN FOR LEMPELSEN AF REVISIONSPLIGTEN 

Baggrunden for at lempe revisionspligten skyldtes foruden 4. selskabsdirektiv fra 1978, 

at EU Kommisionen i år 1996 iværksatte en harmonisering af den lovpligtige revision af 

virksomheder i EU. Det Europæiske Råd lancerede i begyndelsen af 2000’erne 

Lissabon-strategien med det formål at fremme den økonomoniske vækst i EU. USA 

oplevede i mellemtiden en række regnskabsskandaler, som betød at tilliden til 

kapitalmarkederne og revisorne blev svækket. Det varede ikke længe før Europa 

konstaterede lignende skandaler. Kommisionen reagerede på skandalerne ved at 

offentliggøre meddelelsen ”Styrkelse af den lovpligtige revision i EU" i år 200346. 

Kommissionen ville styrke revisionskvaliteten i EU ved bl.a. at kræve brug af 

internationale revisionsstandarder (ISA’er). Anvendelse af ISA’erne skulle sikre en 

ensartet revision af høj kvalitet, og skulle gælde ved revision af alle virksomheder, der 

er underlagt lovpligtig revision fra og med år 2005. Virksomheder varierer imidlertid i 

størrelse og kompleksitet og for at leve op til de strengere krav måtte revisorerne 

udføre flere revisionshandlinger end hidtil. Resultat blev at revisorernes honorarer steg 

til stor ulempe for især de små virksomheder. 

Lissabon-strategien blev vedtaget i år 2000 bl.a. med det formål at skabe et gunstigt 

miljø for erhvervslivet. Det Europæiske Råd konkluderede at der ”…er brug for en 

yderligere indsats for at nedsætte erhvervslivets omkostninger og fjerne unødvendigt 

bureaukrati, idet begge dele er specielt belastende for SMV'er”47. I Danmark fulgte 
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 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Styrkelse af den lovpligtige revision i 
EU – KOM (2003) 0286. 
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 Formandsskabets konklusioner – Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 – pkt. 14. 
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regeringen EU’s strategi og fremlagde vækststrategien ”Vækst med vilje” i år 2002. 

Regeringens vækstprogram sigtede bl.a. mod at forenkle erhvervsrettet lovgivning og 

reducere virksomhedernes administrative omkostninger. Derfor iværksatte regeringen i 

år 2004 en basismåling af alle ministeriers erhvervsrettede lovgivning. De 

administrative omkostninger blev opgjort ved hjælp af AMVAB-metoden, som måler 

omkostningerne ved at opfylde lovgivningens oplysningskrav48. Der blev også foretaget 

en basismåling af ÅRL, hvor de administrative omkostninger viste sig at udgøre knap 6 

mia. kr. på samfundsniveau49. Heraf udgjorde kravet om lovpligtig revision ca. 3,5 mia. 

kr., svarende til ca. 40 pct. af de totale administrative omkostninger under hele 

Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Lovpligtig revision var således det mest 

omkostningstunge oplysningskrav. 

Administrative omkostninger – Økonomi- og Erhvervsministeriet 

 Omkostninger (mio kr./år) Omkostninger (pct.) 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 8.865,9 100,0 % 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 7.130,4 80,4 % 

Årsregnskabsloven 5.932,7 66,9 % 

Lovpligtig revision (B, C og D) 3.514,0 39,6 % 

Kilde: AMVAB – Økonomi- og Erhvervsministeriet – Juni 2005. 

 

På trods af at regeringen først fik fokus på reduktion af erhvervslivets omkostninger i år 

2002, blev en lempelse af revisionspligten allerede omtalt under udarbejdelsen af ÅRL 

af 2001. Der var ikke tale om en konkret lempelse af revisionspligten, men i 

høringsudkastet  til ÅRL, der blev sendt i høring i juli 2000, kunne Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen ”fastsætte bestemmelser om lempelse af kravet om revision af 

årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse B.”, jf. § 135, stk. 4, 1. pkt50. I 

bemærkningerne til § 135 fremførtes det bl.a. at andre medlemslande havde udnyttet 

muligheden for at fritage virksomheder fra revision, og at omkostningerne ved revision 

ikke står mål med nytten af ydelsen. Efter høringsrunden blev der i januar 2001 fremsat 

et lovforslag hvor § 135, stk. 4, var udgået. Årsagen til at den udgik skyldes formentlig 

at bemyndigelsen tilfaldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der i så fald havde hjemmel 
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 Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk/amvab-metoden). 
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 E&S: AMVAB – Økonomi- og Erhvervsministeriet – Juni 2005. 
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 Bilag 534 vedr. alm. del i Erhvervsudvalget – Juli 2000. 
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til at gennemføre et indgreb i revisionspligten51. En lempelse af revisionspligten blev 

altså overvejet i år 2001, men lovgiver mente at det var nødvendigt at foretage 

undersøgelser af nytten og ulemperne forud for en konkret lempelse52. 

3.2. ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSENS RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN 

FOR B-VIRKSOMHEDER 

En konkret lempelse af revisionspligten kom til gengæld på tale efter at Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen i marts 2005 offentliggjorde den tidligere omtalte rapport om 

revisionspligten for B-virksomheder53. Rapporten var resultatet af regeringens 

beslutning om at få gennemført ”…en samlet analyse af de samfundsmæssige hensyn 

bag revisionspligten for små virksomheder i Danmark”. Ifølge rapporten kostede 

revisionspligten B-virksomhederne 1,7 mia. kr. årligt. Det blev fremhævet, at ISA’erne 

ville medføre en stigning i omkostningerne på mellem 20-30 pct., svarende til 2 - 2,2 

mia. kr. Hvis man så bort fra Malta og Sverige var Danmark det eneste land i EU der 

endnu ikke havde benyttet sig af muligheden i 4. selskabsdirektiv om undtagelse af 

lovpligtig revision. 

Rapporten indeholdt forskellige emner, som revisionspligten menes at have betydning 

for, herunder skattekontrollen. Her anførtes det, at da skattemyndighederne har en 

væsentlig interesse i at årsregnskabet er retvisende anses de for at være en af de 

vigtigste interessenter/regnskabsbrugere. Virksomheder afregner en stor del af de 

samlede skatter og afgifter til skattemyndighederne og derfor var det vigtigt at 

undersøge hvilken betydning revisionspligten har for skattekontrollen. En 

spørgeskemaundersøgelse viste at 40 pct. af virksomhederne ville fortsætte med fuld 

revision selv om revision ikke længere var lovpligtigt, mens 11 pct. helt ville fravælge 

revisionsydelser. De resterende 49 pct. ville vælge et alternativ mellem 

regnskabsmæssig assistance og et review. Undersøgelsen viste også, at 2 ud af 3 

virksomheder tilkøber skattemæssig assistance af den revisor, som udfører revisionen. 

Da langt størstedelen af virksomhederne i forvejen anvendte revisor til at udarbejde 
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 Bilag nr. 28 vedr. LSF 138 – Januar 2001. 
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 2000/1 LSF 138 – Almindelige bemærkninger pkt. 2e. 
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 Rapporten henviser til en måling af de administrative byrder ved årsregnskabsloven fra januar 2004, 
som er en test af AMVAB-metoden der blev foretaget allerede i 2002-2003. Basismåling af 
årsregnskabsloven blev gennemført i 2004-2005. Dette forklarer hvorfor E&S allerede i marts 2005 kan 
offentliggøre rapporten om revisionspligten. 
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årsregnskab og foretage beregning af skatten, forventedes kvaliteten af selvangivelsen 

derfor kun i begrænset omfang at blive forringet. Samtidig betød en ny strategi – 

”Indsatsstragien”, at skattemyndighederne havde fokus på problemvirksomheder. Der 

var også udsigt til, at skattemyndighederne fik hjemmel til at pålægge virksomheder at 

betale for at en revisor fik skabt det nødvendige materiale til skattemyndighederne, hvis 

der var uorden i regnskaberne. Endeligt forventedes virksomhederne at overholde 

reglerne og andelen af problemvirksomheder kunne derfor ikke begrunde, at samtlige 

virksomheder skulle pålægges administrative omkostninger på i alt 1,7 mia. kr. 

Rapporten har været meget omtalt og er blevet beskyldt for ikke at være tilstrækkelig 

objektiv. Dansk Folkeparti mente heller ikke at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var 

tilstrækkelig uafhængig af regeringen og forlangte derfor en uvildig undersøgelse inden 

de vil støtte et forslag om at fjerne revisionspligten54. Både medier og politikere mente 

altså ikke, at det var muligt at vurdere revisionspligten på baggrund af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsens rapport. 

3.3. LEMPELSE AF REVISIONSPLIGT VED LOVÆNDRING I MARTS 2006 

På trods af kritikken dannede rapporten grundlag for et lovforslag, som blev fremsat for 

Folketinget medio november 200555. Lovforslaget indeholdt i vid udstrækning de 

samme argumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde lagt til grund for deres 

anbefalinger i rapporten. Et udkast til lovforslag blev sendt i høring forud for 

behandlingen i Folketinget. Flere af høringsparterne havde allerede afgivet deres 

bemærkninger om revisionspligten i forbindelse med udarbejdelsen af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsens rapport. Generelt var høringssvarene præget af opbakning, men 

visse høringsparter var dog også betænkelige ved de foreslåede ændringer56. 

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) fremførte i sin kritik af forslaget, at 

ændringerne vil medføre øget økonomisk kriminalitet, da revision har en forebyggende 

effekt mod besvigelser.  Udover den forebyggende effekt afslører og retter revisorerne 

også både hændelige og forsætlige fejl. Som modsvar kommenterede Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, at analyser viser at revisorer kun står for 2 pct. af de anmeldte 

besvigelser. I EU-lande, som allerede har lempet revisionspligten, er der da heller intet 
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der tyder på øget økonomisk kriminalitet, som følge af lempelserne. Med hensyn til at 

revisor finder fejl er det vanskeligt at vurdere om det sker i forbindelse med revisionen 

eller revisors øvrige ydelser. FSR påpegede videre at skattemyndighederne – for at 

opretholde det nuværende kontrolniveau – må anvende flere ressourcer i 

skatteligningen af ikke-reviderede årsregnskaber. FSR underbyggede denne påstand 

med, at statistikker over skattemyndighedernes løbende kontrolindsats viser, at der 

foretages flere ændringer i selvangivelserne for virksomheder, som ikke er undergivet 

lovpligtig revision, end for virksomheder, der er underlagt lovpligtig revision. Med andre 

ord kan en reduceret revisionspligt betyde, at revisionen rykkes fra revisorerne over på 

skattemyndighederne, hvilket kan være skadeligt for samfundet. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen svarede, at Skatteministeriet var blevet inddraget i forbindelse med 

udarbejdelse af lovforslaget og at skattemyndighederne ville få ressourcer til at sikre en 

betryggende skattekontrol. De nødvendige ressourcer blev estimeret til ca. 45 årsværk. 

Skatteministeriet blev hørt allerede i forbindelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

rapport. Derfor afgav Skatteministeriet ikke høringssvar vedrørende revisionspligtens 

betydning for skatteligningen, men foreslog blot at ressourcerne burde fremgå af de 

administrative konsekvenser i forslaget. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afsluttede med 

at fremhæve at lempelsen, herunder konsekvenserne for skattekontrollen, ville blive 

overvåget i de efterfølgende år. 

Efter fremsættelsen og 1. behandling i Folketinget behandlede Erhvervsudvalget 

lovforslaget. Økonomi- og Erhvervsministeren stillede nogle ændringsforslag til 

lovforslaget, bl.a. indsættelsen af stk. 6 og 7 i ÅRL § 135, som omhandlede regler for 

bortfald af fritagelse fra revisionspligten. Stk. 6 og 7 blev indsat for at hindre 

muligheden for økonomisk kriminalitet og begrænse fravalget af revision for de 

virksomheder, som overtræder lovgivningen. Såfremt en virksomhed eksempelvis 

accepterer et bødeforlæg eller dømmes for overtrædelse af skatte- og 

afgiftslovgivningen kan den ikke i det følgende regnskabsår benytte undtagelsen fra 

revisionspligt. På samme måde kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutte at et 

årsregnskab skal underlægges revision i det følgende regnskabsår, hvis en 

virksomheds årsregnskab indeholder væsentlige mangler eller fejl i forhold til 
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lovgivningen57. Ændringsforslagene om midlertidig suspension fra 

undtagelsesbestemmelsen i § 135 blev vedtaget under Folketingets 2. behandling. 

Lovforslaget blev endeligt vedtaget ved lov nr. 245 den 27. marts 2006 og indeholdt 

kun få ændringer i forhold til det fremsatte lovforslag. Loven medførte, at ca. 75.000 

virksomheder kunne undlade at lade årsregnskabet revidere. Fritagelsen gjaldt de 

mindste B-virksomheder, hvilket fremgår af skemaet nedenfor: 

Størrelsesgrænser for regnskabsklasse B (pr. 1. april 2006) 

 Ej revisionspligt Revisionspligt 

Balancesum 0 - 1,5 1,5 - 29 

Nettoomsætning 0 - 3 3 – 58 

Ansatte 0 – 12 12 - 50 

Kilde: Lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004 og lov nr. 245 af 27. marts 2006. 

 

Lovændringen ændrede alene kravet om revision, hvorfor årsregnskabet fortsat skulle 

udarbejdes efter reglerne i ÅRL og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Fritagelsen fra revisionspligt gjaldt ikke for holdingvirksomheder, dvs. virksomheder 

der, jf. § 135, stk. 3, besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver 

betydelig indflydelse på mindst en af disse virksomheders driftsmæssige eller 

finansielle ledelse58. Holdingvirksomheder, som blot besidder kapitalandele i andre 

virksomheder, men ikke har betydelig indflydelse eller ikke besidder 20 pct. eller mere 

af stemmerettighederne direkte eller indirekte via dattervirksomheder i nogle af 

virksomhederne, blev dog fritaget fra revisionspligten. Konkret betød det, at en 

virksomhed som besidder små kapitalandele er omfattet af fritagelsen i § 135, stk. 1, 

såfremt virksomheden ikke overstiger størrelsesgrænserne. 

Fritagelsen fra revisionspligt gjaldt i øvrigt heller ikke erhvervsdrivende fonde, jf. § 135, 

stk. 2. Dette skyldes, at en erhvervsdrivende fond ikke har ejere der fører tilsyn med 

ledelsen. Fondsmyndigheden, dvs. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har 
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 Begge bestemmelser blev ændret og opstrammet mht. suspensionsperiode i Lov nr. 720 af 25. juni 
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 Stk. 3 blev indsat, da holdingvirksomheder ofte ikke ville overskride størrelserne i § 135 grundet lav 
nettoomsætning og få antal ansatte. Holdingvirksomheder ville ellers i de fleste tilfælde blive omfattet af 
undtagelsen. 



29 
 

tilsynsfunktionen med de erhvervsdrivende fonde, men råder ikke over de samme 

informationer, som ejerne af et aktieselskab eksempelvis gør. 

3.4. EVALUERING AF ERFARINGERNE MED LEMPET REVISIONSPLIGT 

Efter at lempelsen blev vedtaget overvågede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

virkningen af lovændringen i samarbejde med bl.a. revisorforeningerne FRR og FSR, 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og  SKAT59. Foruden at følge 

virkningen blev lempelsen evalueret med henblik på at vurdere om revisionspligten 

kunne reduceres yderligere. Lovændringen indeholdt en revisionsklausul, som sikrede 

at revisionspligten blev taget op til revision og at der blev fremsat et nyt lovforslag 

tidligst i Folketingsåret 2009-1060. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen evaluerede på erfaringerne og offentliggjorde sit første 

notat ultimo år 2009, som vedrørte regnskabsåret 2007. Siden hen har Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen også offentligtgjort notater vedrørende regnskabsårene 2008 og 

200961. Nedenfor redegøres der for de relevante observationer for regnskabsårene 

2007-2009. 

Ifølge opgørelser fra Erhvervs- og Selskabstyrelsen og SKAT fravalgte 17.104 

virksomheder revision i regnskabsåret 2007, svarende til ca. 23 pct. af dem, som havde 

muligheden for at fravælge revision. Denne andel steg til ca. 37 pct. i regnskabsåret 

2009, hvilket lå under lovgivers forventning på 60 pct62. Tendensen viser dog at flere og 

flere virksomheder vælger at undlade at få udført revision af årsregnskabet. 

Som en del af evalueringen blev en stikprøve af de ikke-reviderede årsregnskaber 

undersøgt for omfanget af anden bistand fra revisor end revision. Anden revisorbistand 

indgik som tidligere nævnt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport, da anvendelsen 

af revisor til andet end lovpligtig revision har betydning for kvaliteten af 

selvangivelserne. For regnskabsåret 2007 var ca. 37 pct. af de ikke-reviderede 

årsregnskaber forsynet med en erklæring om review eller regnskabsassistance, eller 
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 Erhvervsstyrelsens evalueringer 2007-2009. 
62

 2005/1 LSF 50 – Almindelige bemærkninger pkt. 2. 
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udarbejdet på revisors brevpapir. I år 2009 var andelen faldet til ca. 28 pct, hvilket ikke 

var i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens forventninger63. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foretog også en analyse af reviderede såvel som ikke-

reviderede regnskaber, for at kontrollere om de overholdt kravene i ÅRL. På baggrund 

af undersøgelsen blev det fastslået, at virksomheder som havde fravalgt revision havde 

en højere fejlprocent end virksomheder med reviderede regnskaber. Analysen 

fokuserede på formelle fejl som fx manglende noter eller oplysninger om anvendt 

regnskabspraksis og belyste dermed kun forskelle i regnskabernes kvalitet med hensyn 

til form- eller oplysningskrav. Dette fokus er efterfølgende blevet kritiseret, da det ikke 

undersøges om regnskaberne opfylder det grundlæggende krav om at give et 

retvisende billede64. Dansk Erhverv har eksempelvis opfordret til, at der ikke blot 

redegøres for konstaterede formelle fejl65. Med andre ord burde analysen i stedet 

fokusere på regnskabernes substans, som er grundlaget for faktiske fejl. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens evalueringer omfattede tillige en analyse af 

udviklingen i risikoen for tab af skatteprovenu, hvor SKAT bidrog med erfaringer fra 

skattekontrollen. I et projekt fra år 2007 konstaterede SKAT, ligesom Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, at virksomheder der fravælger revision af årsregnskabet i nogle 

tilfælde får udført review eller assistance med regnskabsopstilling (30 pct.).  De 

virksomheder, som fik assistance til opstilling af regnskab, fik til gengæld næsten altid 

også revisor til at opgøre den skattepligtige indkomst (97 pct.). Omvendt konstaterede 

SKAT at de virksomheder som både fravalgte revision og assistance yderst sjældent fik 

bistand fra revisor til at opgøre den skattepligtige indkomst (under 4 pct.)66. Derudover 

undersøgte SKAT, i hvilket omfang virksomhedernes selvangivelser indeholdt fejl. I den 

første undersøgelse viste andelen af fejl sig at være højere for virksomheder, som 

havde fravalgt revision af årsregnskabet, end for virksomheder hvis årsregnskab var 

revideret. En senere undersøgelse af fejlbehæftede selvangivelser viste dog det 
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modsatte resultat67. Her konstaterede SKAT, at andelen af fejl i selvangivelsen var 

højere for virksomheder med et revideret årsregnskab. Tilgengæld var den 

gennemsnitlige indkomstregulering markant større  i gruppen med virksomheder uden 

et revideret årsregnskab. Denne gruppe bestod i øvrigt af relativt flere modspillere, dvs. 

virksomheder som ikke vil overholde skattereglerne.  

Som nævnt i afsnit 2.1 om danske B-virksomheder, blev størrelsesgrænserne for 

regnskabsklasse B forhøjet i år 2008. Med lov nr. 516 af 17. juni 2008 blev ÅRL § 7, 

stk. 2, nr. 1, litra a og b, således ændret for at svare til de størrelsesgrænser, som blev 

forhøjet ved ændringsdirektiv 2006/46/EF. Balancesum blev forhøjet fra 29 mio. kr. til 

36 mio. kr. og nettoomsætning blev forhøjet fra 58 mio. kr. til 72 mio. kr., som også 

fremgår af nedenstående skema: 

Størrelsesgrænser for regnskabsklasse B (pr. 1. september 2008) 

 Ej revisionspligt Revisionspligt 

Balancesum 0 - 1,5 1,5 – 36 

Nettoomsætning 0 - 3 3 – 72 

Ansatte 0 – 12 12 - 50 

Kilde: Lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006 og lov nr. 516 af 17. juni 2008. 

 

Lovændringen medførte alene, at de mindste C-virksomheder rykkede ned i 

regnskabsklasse B, som derved blev omfattet af mere enkle krav til 

regnskabsaflæggelsen. Ændringen betød derfor ikke umiddelbart, at flere eller færre 

virksomheder blev omfattet af revisionspligt, men var med til at reducere de 

administrative byrder grundet de lavere krav til B-virksomheder. 

3.5. YDERLIGERE LEMPELSE AF REVISIONSPLIGT VED LOVÆNDRING I ÅR 2010 

Lovændringen i år 2006 udnyttede ikke muligheden for at lempe revisionspligten til 

fulde. Størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B stemte ellers overens med 4. 

selskabsdirektiv pr. 1. september 200868. Regeringen arbejdede fortsat på at reducere 

administrative omkostninger pålagt af det offentlige, herunder omkostningerne 
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 Erhvervsstyrelsens evaluering 2009. Bemærk at der for begge undersøgelser indgik relativt få 
virksomheder, hvor årsrapporten ikke var revideret. 
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 Størrelsesgrænserne i ÅRL har siden lov nr. 99 af 18. februar 2004 været i overenstemmelse med 
Årsregnskabsdirektivet, jf. E&S - Rapport om revisionspligt – 2005. 
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forbundet med revisionspligten for de resterende B-virksomheder, som blev estimeret til 

ca. 1 mia. kr69. For at nå målet om at have den mest effektive erhvervsregulering i EU, 

udarbejdede regeringen afbureaukratiseringplanen ”Let Administration”. Et af 

initiativerne handlede om at harmonisere revisionspligten i forhold til resten af EU. 

Regeringen ville senest i år 2010 fremsætte et lovforslag herom. Ifølge evalueringerne 

af lempelsen var der ingen observationer der talte imod en yderligere lempelse af 

revisionspligten. I lovforslag nr. 190 fremsat den 26. marts 2010 fremgår det også, at 

det på baggrund af erfaringerne vurderedes forsvarligt at forhøje fritagelsesgrænserne 

yderligere70. Under 1. behandling af lovforslaget diskuterede politikerne et alternativ til 

revision. Oppositionen (S og SF) efterspurgte en erklæringstandard e.l. og var 

uforstående over for, at lovforslaget kun indeholdt en forhøjelse af 

størrelsesgrænserne71. Allerede i år 2006 var der enighed om, at behovet for revision 

er forskelligt i små og større virksomheder, hvorfor der den gang blev foreslået at 

tilbyde virksomhederne en anden erklæringsydelse end den nuværende 

revisionserklæring. Årsagen til, at der ikke indførtes en erklæringsstandard for små 

virksomheder med dette lovforslag skyldtes, at den fremlagte erklæringsstandard ikke 

var tilstrækkelig anvendelig og at arbejdsgruppen skulle drøfte anvendelsen og 

konsekvenserne af erklæringsstandarden forinden standarden blev gennemført ved 

lov. 

Under udvalgsbehandlingen stillede Erhvervsudvalget et spørgsmål til Økonomi- og 

Erhvervsministeren om hvor mange ressourcer SKAT reelt havde fået tilført til øget 

skattekontrol i forbindelse med den seneste lempelse af revisionspligten. For at sikre 

en betryggende skattekontrol blev SKAT som bekendt stillet yderligere 45 årsværk i 

udsigt. SKAT fik ikke tilført yderligere ressourcer, da der efter SKATs eget skøn ikke 

var behov for ekstra ressourcer72. SKAT indførte indsatsstrategien i år 2007, hvor 

forebyggelse blev opprioriteret i forhold til kontrol. Målet med strategien var at reducere 

behovet for kontrol ved hjælp af oplysning og vejledning til skatteyderne. Årsagen hertil 

skyldtes bl.a. at SKAT stod overfor et krav om effektivisering, som betød at antallet af 

medarbejdere blev reduceret. Det krævede en prioritering af ressourcerne og 
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 E&S: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet – April 2011 – s. 23. 
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 2009/1 LSF 190 – Almindelige bemærkninger pkt. 2.1. 
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 2009/1 L 190 – 1. behandling – Ordførertale af Jens Christian Lund (S) – Indlæg nr. 12. 
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 2009/1 L 190 - Besvarelse af spørgsmål 13 ad L 190 stillet af Erhvervsudvalget den 11. maj 2010. 
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strategien indebar en helt anden tilgang end hidtil, hvor kontroller havde været meget 

fremtrædende73. Af den grund skønnede SKAT, at der ikke var behov for yderligere 

ressourcer til kontrol. 

Da der ikke blev stillet nogle ændringsforslag, blev lovforslaget endeligt vedtaget. 

Foruden at loven hævede bundgrænsen for fritagelse fra revisionspligt, blev 

bestemmelserne om midlertidig suspension (§ 135, stk. 6-7) strammet op. Perioden, 

hvor en virksomhed, som ellers er fritaget, men på grund af fx overtrædelse af skatte- 

og afgiftslovgivningen, kan blive pålagt revisionspligt, blev forlænget med op til to år. 

Opstramningerne skete, som led i ændringerne af fritagelsesgrænserne, som følger af 

skemaet nedenfor: 

Størrelsesgrænser for regnskabsklasse B (pr. 1. januar 2011) 

 Ej revisionspligt Revisionspligt 

Balancesum 0 – 4 4 – 36 

Nettoomsætning 0 - 8 8 – 72 

Ansatte 0 – 12 12 - 50 

Kilde: Lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 og lov nr. 720 af 25. juni 2010. 

 

Det skal bemærkes, at størrelsesgrænserne alene blev ændret med hensyn til 

balancesum og nettoomsætning. Fritagelsen fra revisionspligt gjaldt fortsat ikke for 

holdingvirksomheder og erhvervsdrivende fonde. Revisionspligten blev heller ikke ved 

denne lovændring erstattet af et alternativ til revisionen, men hævede alene 

bundgrænsen, som betød at yderligere 17.500 virksomheder havde mulighed for at 

fravælge revision74. De nye grænser betød en lettelse af virksomhedernes 

administrative omkostninger med ca. 450 mio. kr75. 
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 Bilag B – Interview, SKAT – Spm. 13. 
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 2009/1 L 190 – Fremsættelsestalen. 
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 E&S: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet – April 2011 – s. 23. 
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4. FORENKLING AF REVISIONSPLIGTEN 

I år 2011 afløstes VK-regeringen af Socialdemokraterne (S), Det Radikale Venstre (R) 

og Socialistisk Folkeparti (SF). Den nye regering ville forbedre rammevilkårene for 

danske virksomheder yderligere, herunder reducere de administrative byrder. S og SF 

iværksatte derfor i marts 2012 en virksomhedrettet indsats for en mere enkel og effektiv 

regulering76. Regeringsskiftet åbnede muligheden for at få gennemført den regulering, 

som S og SF efterspurgte i forbindelse med den seneste lempelse af revisionspligten. 

I oktober 2012 blev der derfor fremsat et lovforslag der skulle forenkle revisionspligten 

for virksomheder i regnskabsklasse B77. Forenklingen bestod af et alternativ til de B-

virksomheder, som fortsat var omfattet af revisionspligt, samt en fritagelse for 

revisionspligt for små holdingvirksomheder. Konkret indeholdt lovforslaget en ændring 

af ÅRL § 135, stk. 1-3, som betød, at alle B-virksomheder kunne vælge at lade 

revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, og at 

holdingvirksomheder ville blive sidestillet med øvrige B-virksomheder med hensyn til 

revisionspligt. 

Skatteministeriet var høringspart i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, og 

bemærkede at brugen af erklæringsstandarden krævede ændringer i 

selvangivelsessystemerne78. Det formodes, at Skatteministeriet – ligesom ved de 

tidligere lovforslag - blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af dette lovforslag, 

og af den grund ikke havde yderligere bemærkninger.  Høringsrunden gav alene 

anledning til redaktionelle ændringer og tekniske præciseringer, bl.a. med hensyn til 

beregningen af hvorvidt holdingvirksomheder er fritaget eller ej. Folketingets 

forhandlinger gav heller ikke anledning til ændringer i lovforslaget. 

Udvalgsbehandlingen medførte, at der blev stillet et ændringsforslag til ÅRL § 135, stk. 

6, som udvidede bestemmelsen om midlertidig suspension, som en følge af at de 

                                            
76

 Erhvervs- og Vækstministeriet: ”Enklere regler” - Den virksomhedsrettede indsats for bedre regulering 
2012-2015 – 15. marts 2012. 
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 2012/1 Høringsnotat til L26 – Bilag 1. 
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mindste holdingvirksomheder blev fritaget for revision79. Lovforslaget blev endeligt 

vedtaget med enstemmighed i december 201280. 

På trods af at lovforslaget har titlen ”Forenkling af revisionspligten” er der tale om en 

reel lempelse af revisionspligten81. Foruden at loven ophæver revisionspligten for små 

holdingvirksomheder er dattervirksomheder, som er kontrolleret af en 

holdingvirksomhed, praktisk talt først fritaget for revisionspligt efter denne lovændring82. 

Hidtil har det været nødvendigt at udføre revision af dattervirksomhederne, såfremt en 

holdingvirksomhed er underlagt revisionspligt. Det skyldes, at holdingvirksomhedens 

revisor skal udføre handlinger vedrørende kapitalandelene i dattervirksomhederne. 

Revision af dattervirksomhederne er nødvendigt for at revisor kan opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af kapitalandelene83. 

4.1. FORENKLING MED HENSYN TIL HOLDINGVIRKSOMHEDER 

Loven ændrer ikke ved at de mindste B-virksomheder fortsat har mulighed for helt at 

fravælge revision. De kan således fortsat fravælge revision, hvis de i to på hinanden 

følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 

- Balancesum på 4 mio. kr. 

- Nettoomsætning på 8 mio. kr. 

- Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

Til gengæld har de mindste holdingvirksomheder fået samme mulighed for helt at 

fravælge revision af årsregnskabet. Det gælder såfremt holdingvirksomheden og de 

virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelige indflydelse på, 
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 I det oprindelige lovforslag indgik et ændringsforslag til den anden bestemmelse om midlertidig 
suspension - § 135, stk. 7. Forslaget giver Erhvervsstyrelsen hjemmel til at suspendere en virksomheds 
fritagelse fra revisionspligten allerede fra indeværende regnskabsår og ikke blot de to følgende 
regnskabsår. 
80

 Lov nr. 1232 af 18. december 2012. 
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 Lovændringen har mere karakter af forenkling af reglerne om revisionspligt, hvorfor lovforslagets titel 
blev “Forenkling af revisionspligten”. I overensstemmelse med lovens titel er det valgt at kalde den 
aktuelle lempelse for forenkling af revisionspligten fra afsnit 4 og fremefter. 
82

 DI – ”Revisionspligt for mindre holdingselskaber ophævet” – 11. december 2012. 
83

 FSR Faglig Viden – ”Revision af holdingvirksomheder, hvor dattervirksomheder har fravalgt revision” – 
29. maj 2012. 
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tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelsesgrænser84. Hvis koncernen 

derimod samlet set overskrider to eller tre af de nævnte størrelsesgrænser kan 

holdingvirksomheden vælge at få udført en udvidet gennemgang eller frivilligt lade sig 

revidere. I praksis medfører det, at dattervirksomheder, hvori holdingvirksomheden 

besidder kapitalandele og udøver betydelig indflydelse på, skal underkastes den 

samme erklæring som holdingvirksomheden. Holdingvirksomhedens revisor skal fortsat 

indhente revisionsbevis for værdiansættelsen af kapitalandelene i 

dattervirksomhederne. Hvor bestemmelsen om holdingvirksomheder tidligere medførte, 

at dattervirksomheder i alle tilfælde også måtte revideres, er situationen nu den, at 

dattervirksomheder alene skal underkastes udvidet gennemgang/revision, når 

holdingvirksomheden ikke er helt fritaget for revision. Eksempelvis vil to 

dattervirksomheder, som hver for sig har en omsætning på 6 mio. kr. og en 

balancesum på 3 mio. kr. skulle underkastes en udvidet gennemgang/frivillig revision, 

da ”koncernen” – uanset holdingvirksomhedens størrelse - tilsammen overskrider en 

nettoomsætning på 8 mio. kr. og en balancesum på 4 mio. kr. 

Reglen om midlertidig suspension i § 135, stk. 6, blev som nævnt udvidet. Perioden, 

hvor en virksomhed kan blive pålagt revisionspligt, blev ikke forlænget, men 

bestemmelsen blev til gengæld tilpasset så den tog højde for at holdingvirksomheder 

kunne fritages for revisionspligt85. Begrænsningen i muligheden for at fravælge revision 

gælder også en virksomhed, når den, som har bestemmende indflydelse over 

virksomheden, dømmes for overtrædelse af fx skatte- og afgiftslovgivningen. Omvendt 

begrænses holdingvirksomheden i adgangen til fravalg når en tilknyttet virksomhed, fx 

en dattervirksomhed, accepterer et bødeforelæg eller fx dømmes for overtrædelse af 

skatte- og afgiftslovgivningen. Overtræder blot én virksomhed i koncernen lovgivningen 

som nævnt i § 135, stk. 6, skal alle koncernvirksomhedernes årsregnskaber i de 

følgende 3 regnskabsår revideres. 
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 Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision) - Beregning af størrelserne mht. 
balancesum, nettoomsætning og antal ansatte sker på koncernniveau, dvs. summen af størrelserne i 
holdingvirksomheden, og de dattervirksomheder, som der besiddes kapitalandele i og udøves betydelig 
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Det væsentlige ved denne del af lovændringen er således, at holdingvirksomheder nu 

er sidestillet med de øvrige B-virksomheder med hensyn til revisionspligt og at 

dattervirksomhederne reelt er fritaget, når holdingvirksomheden er fritaget for revision. 

4.2. FORENKLING MED HENSYN TIL UDVIDET GENNEMGANG 

Lovændringen gør op med de detaljerede og omfattende regler i de internationale 

revisionsstandarder, som pålægger revisor at udføre de samme revisionshandlinger 

uanset virksomhedens størrelse og kompleksitet86. Fra og med år 2010 har lovpligtige 

revisioner skullet tage udgangspunkt i 37 revisionsstandarder87. IFAC har udsendt en 

vejledning til revisorerne, som en hjælp til at forstå og anvende revisionsstandarderne, 

da de ikke umiddelbart er anvendelige ved revision af små og mellemstore 

virksomheder. De strenge krav efter ISA’erne kan sammenlignes med at skulle følge en 

udførlig samlevejledning – selv om der blot er tale om meget få dele der skal samles. 

Erklæringsstandarden er udarbejdet af FSR og Erhvervsstyrelsen, og er tilpasset små 

virksomheder. Den blev offentliggjort i april 2013 som bilag 1 til 

erklæringsbekendtgørelsen88. Erklæringsstandarden er baseret på den internationale 

standard ”ISRE 2400 (ajourført) om review af historiske regnskaber” tillagt supplerende 

handlinger, der øger sikkerheden i forhold til en almindelig gennemgang/review af et 

regnskab. Derfor benævnes opgaven som udføres efter erklæringsstandarden også 

”udvidet gennemgang”. FSR har til brug for deres medlemmer udsendt en standard, 

som indeholder supplerende krav og vejledning i forhold til erklæringsbekendtgørelsens 

bilag 189. 

Det faktum, at erklæringsstandarden indgår i en bekendtgørelse gør, at den er lettere 

at ændre i forhold til hvis den indgik i en lov. I dette tilfælde har Erhvervsstyrelsen, som 

hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, hjemmel til at ændre 

erklæringsbekendtgørelsen og dermed erklæringsstandarden. Det er hensigtmæssigt, 

idet erklæringsstandarden er baseret på reviewstandarden, og når den ændres må 

erklæringsstandarden formentlig også skulle ændres. Det kan også blive aktuelt hvis 

det måtte vise sig, at de supplerende handlinger ikke er tilstrækkelige til at give en øget 
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 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 – 2013 – s. 16. 
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sikkerhed i forhold til et review, eller erklæringsstandarden i øvrigt behøver en 

tilpasning efter at den har været anvendt i praksis. 

4.2.1. Kort om review og revision 

Review og revision er to forskellige erklæringstyper, hvor revisor udtrykker en 

konklusion på baggrund af historiske finansielle oplysninger. Begge erklæringer afgives 

med sikkerhed90 og kan anvendes på årsregnskaber, men det er alene 

revisionserklæringen der kan anvendes når en virksomhed er underlagt revisionspligt. 

Graden af sikkerhed er forskellig mellem review og revision. Det betyder at omfanget af 

det bevis revisor skal indhente for at opnå den fornødne sikkerhed for sin konklusion og 

det arbejde der skal udføres ligeledes er forskelligt91. Review kan eksempelvis 

anvendes når revisor ikke er valgt af generalforsamlingen til at udføre revision af 

årsregnskabet, men hvor virksomheden har behov for at øge tilliden til virksomhedens 

årsregnskab92. Foruden erklæringens grad af sikkerhed er de væsentligste forskelle 

mellem review og revision; arbejdshandlingerne og kravene til rapportering. 

Et review giver regnskabsbrugerne begrænset sikkerhed for at regnskabet ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation og er udformet som en negativ konklusion. 

Reviewhandlingerne er karakteriseret ved at bestå af forespørgsler og analytiske 

handlinger. Herved forstås interviews med medarbejdere og ledelse, samt analyser af 

regnskabstal. Handlingerne er generelt mindre omfattende end ved revision. Revisor 

skal dog udføre yderligere handlinger, såfremt det er nødvendigt, for at blive i stand til 

at konkludere på regnskabet93. Revisor afgiver en konklusion uden forbehold eller 

supplerende oplysninger, hvis revisor kan konkludere, at han/hun ikke er blevet 

bekendt med forhold der giver anledning til at mene, at regnskabet ikke giver et 

retvisende billede94. Revisor udtaler sig med andre ord på baggrund af det udførte 
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 Til forskel fra erklæringer uden sikkerhed, som omfatter aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400) og 
assistance med regnskabsopstilling (ISRS 4410), der i øvrigt ikke er omfattet af 
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 FSR Publikation – “En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore 
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review. Der er ikke krav om revisionsprotokol når der blot er tale om en 

reviewerklæring. 

En revision er mere omfattende end et review og revisor kan derfor udtrykke en 

konklusion med høj grad af sikkerhed. Revisionshandlingerne består nemlig foruden 

reviewhandlingerne af efterprøvning i form af kontrol af alle væsentlige poster i 

årsregnskabet og test af interne kontroller/arbejdsgange95, fx fysisk kontrol af 

varelager, afstemning til underliggende dokumentation, udsendelse af 

saldomeddelelser til debitorer og test af effektiv funktionsadskillelse. Til forskel fra 

review efterprøver revisor regnskabets grundlag ved at kontrollere om alle væsentlige 

poster er opgjort i overensstemmelse med ÅRL og at der ikke er udeladt væsentlige 

poster eller oplysninger. Konklusionen er udformet som en positiv konklusion, idet 

revisor giver udtryk for, at årsregnskabet efter hans/hendes opfattelse giver et 

retvisende billede. Revisor udtaler sig således på baggrund af den udførte revision om 

regnskabet er retvisende. Ved revision er det et formelt krav at revisor kommunikerer 

med virksomhedens ledelse ved at der forelægges et revisionsprotokollat96. 

4.2.2. Udvidet gennemgang i forhold til review og revision 

I følgende afsnit diskuteres og sammenlignes udvidet gennemgang med opgaverne 

review og revision med hensyn til sikkerhed, erklæringens form, og kravene til 

rapportering. Supplerende handlinger vedrørende udvidet gennemgang beskrives 

særskilt i afsnit 4.2.2.1. og i afsnit 4.2.2.2. samles der op på forskellene mellem 

opgaverne. 

Uanset om der er tale om et review, en udvidet gennemgang eller en revision, består 

opgaverne af en række faser som revisor gennemgår inden han/hun afgiver sin 

erklæring. Efter at revisor har accepteret en opgave, skal revisor opnå en forståelse for 

virksomheden, dens omgivelser og dens interne kontrol. Det sætter revisor i stand til at 

identificere og vurdere risici for væsentlige fejl i regnskabet. Risikovurderingen er vigtig 

for at kunne planlægge de handlinger der er nødvendige for at reagere på disse risici 

og for at opnå sikkerhed for konklusionen i den pågældende erklæring. Selv om 
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processen er den samme kræver revision dog en større forståelse for og indsigt i 

virksomheden end review og udvidet gennemgang97. Også handlingerne, herunder 

planlægningen af disse, er forskellige fra opgave til opgave. Som det kan ses af figuren 

i bilag E varierer omfanget af handlinger mellem de tre former for erklæringer. 

Grad af sikkerhed 

Af bilag E fremgår det også, at graden af sikkerhed ved udvidet gennemgang ligger 

mellem graden af sikkerhed for henholdsvis review og revision. Netop graden af 

sikkerhed og hvorvidt den udvidede gennemgang ligger nærmest et review eller 

revision, har været til debat under forløbet med at udarbejde et alternativ til revision. 

Talemåderne ”revision light” og ”review plus” er stadig i spil, og en udvidet 

gennemgang kan sådan set både betegnes som en revision hvor der er skåret 

handlinger fra eller et review med flere handlinger. Teknisk set er der tale om et review 

med supplerende handlinger. På trods af de mange identiske træk mellem 

reviewstandarden og erklæringsstandarden er sidstnævnte dog en selvstændig 

standard. Hvis der til gengæld tages udgangspunkt i vejledningen til 

erklæringsstandarden opnår revisor ved en udvidet gennemgang98: 

”...mindre grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation end ved 

udførelsen af en revision efter internationale standarder om revision. Dette skyldes især følgende 

forhold: 

• revisor opnår ikke det samme kendskab til virksomheden og dens forhold, herunder interne 

kontroller, som ved en revision 

• funktionaliteten af interne kontroller testes ikke, som det kan være tilfældet ved en revision, og 

• udvidet gennemgang inkluderer ud over de supplerende handlinger (jf. afsnit 34) og kontrol af 

årsregnskab til bogføring (jf. afsnit 33) ikke detailtest af transaktioner, balanceposter og oplysninger, 

medmindre revisor udfører andre handlinger (jf. afsnit A48).” 

Vejledningen omtaler en udvidet gennemgang med afsæt i revision og fastslår, at 

revisor på grund af de oplistede forhold opnår mindre sikkerhed ved udførelsen af en 

udvidet gennemgang i forhold til en revision. Af den grund kan revisor ikke afgive en 
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 FSR Publikation – “En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore 
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erklæring om udvidet gennemgang med høj grad af sikkerhed. I overensstemmelse 

med et review er graden af sikkerhed ved en udvidet gennemgang snarere begrænset, 

men den er forøget i forhold til et review. Det følger af, at der foretages supplerende 

handlinger. Revisionsvirksomhederne har udarbejdet publikationer og nye undersider 

på deres hjemmesider til brug for markedsføringen af dette nye produkt. De forklarer 

forskellene mellem et review, en udvidet gennemgang og en revision. Ved en 

gennemgang af materialet fra 6 af de største revisionsvirksomheder i Danmark nævner 

de fleste, at en udvidet gennemgang ikke giver samme grad af sikkerhed som 

revision99. Blot én – Ernst & Young – nævner, at erklæringer om udvidet gennemgang 

giver en begrænset grad af sikkerhed. Umiddelbart virker det korrekt, at betegne 

graden af sikkerhed som begrænset, idet udvidet gennemgang ikke bør forveksles med 

revision. Regnskabsbrugere bør dog have in mente, at graden af sikkerhed er forøget i 

forhold til et review. 

Erklæringens form 

Ved en udvidet gennemgang kan revisor derfor ikke udtrykke en konklusion med høj 

grad af sikkerhed. På trods af det, er konklusionen udformet som en positiv konklusion. 

Den positivt formulerede konklusion er ellers forbeholdt en erklæring med høj grad af 

sikkerhed, nemlig revisionserklæringen100. Omvendt indebærer en erklæring med en 

negativ konklusion, at revisor udtrykker sig med begrænset sikkerhed, hvilket kan 

begrundes med, at revisor alene konkluderer på baggrund af det udførte arbejde i 

forbindelse med opgaven (review). Det strider mod de internationale standarder om 

revision og review, at en erklæring med begrænset sikkerhed indeholder en positiv 

konklusion. Det kan lade sig gøre, da erklæringsstandarden er udstedt som en del af 

erklæringsbekendtgørelsen og da dansk lovgivning går forud for internationale 

standarder101. Ved en udvidet gennemgang erklærer revisor sig på basis af det udførte 

arbejde, men udtrykker positivt, at årsregnskabet efter hans/hendes opfattelse giver et 

                                            
99

 KPMG, PWC, Deloitte, Ernst & Young, BDO og Beierholm. 
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 Revision & Regnskabsvæsen nr. 5 – 2010 – s. 25. 
101

 National lovgivning har så at sige højere retskildeværdi end “soft law” og i revisortilsynets 
retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom (juni 2008), er det udtrykt ved, 
at erklæringsbekendtgørelsen har forrang i forhold til en revisionssstandard. 
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retvisende billede – lig en revisionserklæring. Konklusionen ved en udvidet 

gennemgang minder derfor mest om den form, som revisor afgiver ved revision102. 

Rapportering 

Udover at revisor rapporterer i form af selve erklæringen, skal revisor kommunikere alle 

tilstrækkeligt vigtige forhold vedrørende opgaven om udvidet gennemgang til 

virksomhedens ledelse103. Der er intet krav om at kommunikationen med ledelsen skal 

ske i skriftlig form. Der er således heller ikke krav om, at revisor skal føre en 

revisionsprotokol - som ellers er revisors typiske kommunikationsmiddel. Det fremgår af 

RL § 20, stk. 1, 2. pkt, at kravet om revisionsprotokol ikke gælder ved udvidet 

gennemgang. En revisionsprotokol indeholder almindeligvis en beskrivelse af arten og 

omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå104. En 

revisionsprotokol beskriver fx de usikkerheder, fejl eller mangler der er opstået under 

udførelsen af opgaven. Med hensyn til rapportering minder en udvidet gennemgang 

derfor om et review, hvor der heller ikke er krav om en revisionsprotokol. Der er 

imidlertid intet i vejen for at aftale, at revisor skal føre en revisionsprotokol når der 

udføres en udvidet gennemgang. Grunden til, at der ikke er krav om revisionsprotokol 

skyldes at udvidet gennemgang er målrettet små virksomheder, hvor der typisk er en 

tæt og løbende dialog med ledelsen105. Revisionsprotokollen bliver dermed overflødig 

og det vil ikke være i overensstemmelse med erklæringsstandardens formål om at den 

skal være tilpasset små virksomheders behov. 

4.2.2.1. Supplerende handlinger ved udvidet gennemgang 

Arbejdshandlingerne er som bekendt det område, hvor de tre opgaver adskiller sig 

mest fra hinanden og er et udslag af forskellen i omfanget af det bevis revisor skal 

indhente for at opnå den fornødne sikkerhed for sin konklusion. Ved udvidet 

gennemgang består handlingerne af forespørgsler og analytiske handlinger, samt 

supplerende handlinger. De supplerende handlinger betyder at revisor skal undersøge 
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 FSR Publikation – “En udvidet gennemgang – ny erklæringsstandard til små og mellemstore 
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 RL § 20, stk. 3. 
105

 2012/1 LSF 26 – Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – § 2, nr. 2.  
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udvalgte regnskabsposter og er med til at forøge sikkerheden for konklusionen i forhold 

til et review og består af følgende handlinger106; 

1) Indhente udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen 

Oplysningerne fra tingbog, personbog og bilbog skal indhentes med henblik på at 

dokumentere virksomhedens ejerskab til aktiverne i årsregnskabet. Hvis aktiver er 

stillet som sikkerhed skal der oplyses om omfanget og værdien af disse aktiver, da de i 

henhold til ÅRL § 94 udgør en eventualforpligtelse. 

2) Indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens 

pengeinstitutter 

Ved at sende engagementsforespørgsler til virksomhedens pengeinstitutter opnår 

revisor en ekstern bekræftelse for engagementerne i årsregnskabet. 

Engagementsbekræftelser giver bevis for, at indeståender og værdipapirer er tilstede, 

og at der ikke er forpligtelser, herunder fx garantier og kautioner, som ikke er afspejlet i 

årsregnskabet. 

3) Indhente oplysninger om eventuelle tvister, søgsmål, retssager eller lignende forhold 

på eller efter balancedagen ved forespørgsler til virksomhedens advokatforbindelser 

Revisor skal forespørge virksomhedens advokater, og indhente information om 

eventuelle tvister, søgsmål, retssager eller lignende forhold, som har indvirkning på 

årsregnskabet. Oplysningerne indhentes med henblik på, at få information om de 

sandsynlige udfald og de eventuelle omkostninger forbundet hermed. 

4) Indhente dokumentation for, at de til SKAT indberettede AM-bidrag, A-skatter, 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på grundlag af bogføringen 

Revisor kontrollerer at der er overensstemmelse mellem virksomhedens registreringer 

af skatter og afgifter og indberetningerne til SKAT. Indberetningerne afstemmes 

således til bogføringen og revisor kontrollerer, at fristerne for indberetning er overholdt. 

Hvis indberetningerne ikke er foretaget korrekt kan ledelsen ifalde ansvar. Revisor 

kontrollerer ikke bogføringens rigtighed.  
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For alle fire handlinger gælder der, at de skal udføres når det er relevant107, hvilket er 

tilfældet når en virksomhed fx har engagementer med pengeinstitutter eller er part i en 

verserende sag. 

De første tre supplerende handlinger er karakteriseret ved, at revisor indhenter 

eksterne bekræftelser, mens revisor blot foretager en afstemning ved den sidste 

handling. På trods af, at revisor ved disse handlinger opnår yderligere sikkerhed for, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede, er der ikke som ved revision tale om at 

revisor efterprøver den underliggende bogføring108. 

Hvis revisor bliver opmærksom på, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl, skal 

revisor foretage yderligere reviewhandlinger (forespørgsler og analytiske handlinger) 

eller andre handlinger, der er nødvendige for at gøre revisor i stand til, at konkludere 

om årsregnskabet er væsentligt fejlbehæftet eller ej109. 

4.2.2.2. Opsamling 

Samlet set er processen fra accept- til konklusionsfasen ens for udvidet gennemgang, 

review og revision. Omfanget af krav og handlinger i de enkelte faser i en udvidet 

gennemgang er imidlertid mindre omfattende end ved en revision. Revisor skal heller 

ikke kontrollere alle væsentlige poster i årsregnskabet eller teste virksomhedens 

interne kontroller, som er grundlaget for revisionens høje grad af sikkerhed. En udvidet 

gennemgang er - som navnet også antyder - et udvidet review bestående af 

reviewhandlinger, samt supplerende handlinger. Derfor er graden af sikkerhed 

begrænset. Erklæringen er imidlertid positiv, idet revisor giver udtryk for, at 

årsregnskabet giver et retvisende billede. Erklæringsstandarden indeholder intet krav 

om skriftlig kommunikation med ledelsen, herunder revisionsprotokol. En udvidet 

gennemgang minder om revision med hensyn til erklæringen, men har flere fællestræk 

med et review, hvilket skyldes at en udvidet gennemgang netop er baseret på 

reviewstandarden. 
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 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder – Officielle noter – pkt. 6. 
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 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder – Afsnit A3: Detailtest af transaktioner, 
balanceposter og oplysninger. 
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4.2.3. Anvendelsesområde 

Forenklingen af revisionspligten ændrede ikke ved størrelsesgrænserne for B-

virksomheder, herunder grænserne for fritagelse for revisionspligt. Til gengæld blev 

udvidet gennemgang indført som et alternativ til den lovpligtige revision af 

årsregnskabet. De største B-virksomheder har derfor valgfrihed mellem traditionel 

revision og udvidet gennemgang, som det fremgår af skemaet nedenfor: 

Størrelsesgrænser for regnskabsklasse B (pr. 1. januar 2013) 

 Ej revisionspligt Revision / Udvidet gennemgang 

Balancesum 0 – 4 4 - 36 

Nettoomsætning 0 – 8 8 – 72 

Ansatte 0 – 12 12 - 50 

Kilde: Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013. 

 

Regnskabstyper 

Erklæringsstandarden kan alene anvendes på årsregnskaber, der aflægges efter ÅRL, 

og på perioderegnskaber samt regnskaber og balancer, der kræves underlagt revision i 

henhold til selskabsloven110. 

Virksomheder 

I erklæringsstandardens afsnit 1 fremgår det, at den omhandler revisors ansvar når en 

virksomhed i medfør af ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt., vælger at få udført en udvidet 

gennemgang af årsregnskabet frem for en revision. Det betyder umiddelbart, at de 

mindste B-virksomheder, som er fritaget for revisionspligt, ikke er omfattet af 

standardens anvendelsesområde. Der er imidlertid intet i vejen for, at en virksomhed, 

som helt kan fravælge revision, frivilligt får foretaget en udvidet gennemgang af sit 

årsregnskab111. Erklæringsstandarden kan således anvendes af alle B-virksomheder, 

herunder holdingvirksomheder. 

Virksomheder for hvem udvidet gennemgang er en mulighed 

Udvidet gennemgang er målrettet små og mellemstore virksomheder. Det følger af 

formålet med at udstede erklæringsstandarden. Men selv om standarden er tilpasset 
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 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder – Afsnit 1-2. 
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mindre virksomheders karakteristika afhænger valget mellem udvidet gennemgang og 

revision af en række forhold112. Virksomhedens valg skal bl.a. træffes under 

hensyntagen til regnskabsbrugernes behov for troværdig regnskabsinformation. 

Fravalg af revision til fordel for udvidet gennemgang forudsætter nemlig at de typiske 

regnskabsbrugere/interessenter, fx banker, leverandører, kunder, SKAT og eventuelt 

ejere, ikke kræver høj grad af sikkerhed. Generelt vil brugerne kræve en højere 

sikkerhed, jo flere midler de har placeret i virksomheden. Det samme gælder hvis 

regnskabet er komplekst og indeholder mange regnskabsmæssige skøn, hvilket er 

typisk i større virksomheder. Med andre ord stiger behovet for troværdig 

regnskabsinformation i takt med virksomheders størrelser. 

Hvis en virksomhed til gengæld ikke kræves at fastholde revision er udvidet 

gennemgang relevant når der er personsammenfald mellem ejer(e) og ledelse, og 

ejer(ne) er involveret i den daglige drift af virksomheden. Der er således ikke behov for 

revisionens yderligere sikkerhed – særligt hvis der er få ansatte og de interne kontroller 

er stærke. Udvidet gennemgang er ligeledes relevant i virksomheder hvor bestyrelsen 

ikke består af eksterne medlemmer, men af familiemedlemmer. Hvis bogføringen 

foretages løbende og ledelsen har tillid til at regnskabet er opstillet på et pålideligt 

grundlag taler det også for at udvidet gennemgang er tilstrækkeligt. Hvorvidt en 

virksomhed skal vælge udvidet gennemgang frem for revision afhænger af den 

konkrete virksomhed, og der er således en række forhold at tage hensyn til. 
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 Afsnittet nævner de forhold, som er fremhævet i KPMGs publikation – “Udvidet gennemgang – et 
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5. SKATTEKONTROL 

I dette afsnit redegøres for udviklingen i skattekontrollen, SKATs indsatsværktøjer og 

kontrolbeføjelser, samt SKATs reaktioner på lempet revisionspligt. Der tages i et vist 

omfang udgangspunkt i det udførte interview med chefkonsulent Anders Bech 

Christensen fra SKAT. Indledningsvist beskrives SKAT og hvad der forstås ved 

skattekontrol. 

SKAT har ansvaret for skatteopkrævningen i Danmark og varetager opkrævning og 

inddrivelse af told, skatter og afgifter. SKAT var tidligere opbygget af et centralt 

hovedcenter og seks regionale skattecentre. Siden 1. januar 2013 har SKAT været en 

landsdækkende styrelse under skatteministeriet med selvstændig ledelse. Efter den 1. 

april 2013, hvor den regionale struktur blev endeligt opløst, er SKAT organiseret i 

henholdsvis tre forretningsområder (Kundeservice, Indsats og Inddrivelse) og tre 

ressourceområder (HR, IT og Økonomi)113. Forretningsområdet Indsats arbejder 

målrettet på, at øge regelefterlevelsen og reducere skattegabet. Indsats er fordelt på 

otte faglige afdelinger og beskæftiger 3 ud af 10 medarbejdere i SKAT114. 

Skattekontrollen er ”forankret” i Indsats, som SKAT selv beskriver det i en redegørelse 

om håndtering af kontrolsager115.  

Skattekontrol som begreb er ikke defineret, hverken af SKAT selv eller i 

skattekontrolloven. Én måde, at forstå skattekontrol på, er ud fra SKATs opgave om at 

sikre en korrekt told-, skatte- og afgiftsopkrævning. Det kræver for det første, at SKAT 

vejleder skatteyderne til at angive korrekt. For det andet kræver det, at SKAT 

kontrollerer de angivne skatter, og kontrollerer, at der hverken betales mere eller 

mindre end der reelt skal betales. Heri består skattekontrollen, nemlig at SKAT 

foretager kontrol af ansættelserne, hvad enten der er tale om told, skatter eller afgifter, 

og om skatteyderne efterlever reglerne på de pågældende områder. Det er 

skattekontrol - som den kan forstås - i bred forstand. Denne afhandling definerer og 

anvender imidlertid skattekontrol i mere snæver forstand. I overensstemmelse med 
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 SKAT Notat – “Redegørelse om kontrolsager” - Juni 2013 – Bilag 1. 
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afgrænsningen omfatter skattekontrol kun egentlig kontrol med indkomstskatter116, og 

ikke andre skattearter, som fx afgifter. Ved skattekontrol i denne afhandling forstås 

således den kontrol SKAT udfører for at vurdere, om de af B-virksomhederne 

indleverede selvangivelser er korrekte. Med andre ord om B-virksomhederne efterlever 

reglerne på skatteområdet. Der er i den forbindelse fokus på SKATs kontrol af 

selvangivelser, regnskaber m.v., samt SKATs forebyggende indsats der sikrer at 

virksomhedernes selvangivelse er korrekt. 

5.1. UDVIKLINGEN I SKATTEKONTROLLEN 

Skattekontrollen har siden år 2005, hvor den statslige og kommunale skatteforvaltning 

fusionerede117, undergået en udvikling med hensyn til hvordan skatterne opkræves. 

Formålet med fusionen var at samle skatteforvaltningen i én myndighed til fordel for 

borgere og virksomheder, samt at opnå besparelser. Sideløbende med fusionen 

skiftede det nydannede ”SKAT” strategi, som betød at tilgangen til skatteopkrævningen 

gik fra at være aktivitetsbaseret til effektbaseret118. Baggrunden for strategiskiftet var 

bl.a. et krav fra politisk side om at effektivisere skattemyndighederne over en flerårig 

periode119. 

Inden strategiskiftet blev skattemyndighederne målt på aktiviteten, dvs. antallet af 

kontroller, og på skatteprovenuet, som blev opkrævet gennem kontrol 

(reguleringsbeløb). Det betød, at der var et naturligt fokus på at foretage kontroller og 

fejlrettelser/reguleringer. Denne tilgang var imidlertid ressourcekrævende120, da 

skattekontrollen typisk foregik ved at gennemgå den enkelte skatteyders forhold, 

regnskaber m.v. Der var heller ikke fokus på service eller vejledning, som ellers ville 

gøre skatteydere i bedre stand til at afregne skat korrekt. Foruden effektivitetskravet var 

krav om service også en af hovedårsagerne til at indføre en ny strategi121. 
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Den nye strategi blev kaldt ”Indsatsstrategien”, da den i første omgang kun gjaldt 

forretningsområdet Indsats. Siden strategien blev indført er SKAT blevet målt på 

effekten af aktiviteterne frem for selve aktiviteten (kontroller). Det overordnede 

effektmål i dag er skattegabet, hvor målsætningen er, at det højst udgør 2 % af 

bruttonationalproduktet. Hovedformålet med indsatsstrategien var at øge skatteydernes 

regelefterlevelse122, som netop resulterer i at skattegabet reduceres. Skattegabet har 

derfor været styrende for udformningen og tilrettelæggelsen af indsatsen. Indsatsens 

primære fokus har været at forebygge fejl. Virkemidlerne består dog både af 

forebyggelse og kontrol. Begge midler anvendes med henblik på at skatteyderne ikke 

begår fejl fremadrettet. Anders Bech Christensen (SKAT) beskriver den nye tilgang 

således, at SKAT forsøger at ”... forebygge mere og man sætter ressourcerne ind der 

hvor, at skattegabet er mest truet og hvor at de gør bedst gavn”. Strategien handler om 

at SKAT prioriterer sine ressourcer ud fra en vurdering af de væsentligste risikoemner, 

som er identificeret i SKATs risikobaserede model. Hertil har SKAT udviklet 

segmenteringsmodellen, som grupperer virksomheder efter adfærd i fire med- og 

modspillersegmenter123. SKAT illustrerer modellen i en pyramide med fire lag – ét for 

hvert segment. Ud fra den antagelse, at de fleste skatteydere ønsker at efterleve 

reglerne, udgør medspillerne den største del. Skatteydere som efterlever reglerne, eller 

har vilje til overholde dem, skal mødes af SKAT med tillid og vejledning. Modspillere 

derimod, som er karakteriseret ved ikke at ville overholde reglerne, skal kontrolleres og 

mødes med sanktioner. Med SKATs egne ord handler det om at gøre det ”let for de 

mange og svært for de få”. Tilgangen til skatteyderne er således mere målrettet, idet 

indsatsen er differentieret efter evnen og viljen til at efterleve skattereglerne. 

Indsatsstrategien har også betydet, at SKAT arbejder stadigt mere i projekter, som 

planlægges og gennemføres ensartet efter en projektskabelon124. Projekternes formål 

og fokus offentliggøres i en samlet indsats-/produktionsplan, som beskrives nærmere i 

følgende underafsnit. Rigsrevisionen har i deres beretninger til Statsrevisorerne om 

SKATs indsatsstrategi vurderet, at planlægningen af indsatsen er tilfredsstillende og at 

indsatsprojekterne fungerer hensigtmæssigt, men at indsatsstrategien kan forbedres. 

Rigsrevisionen har særligt bemærket, at SKAT bør tilpasse indsatsformen til 
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målgruppen i de enkelte projekter. Strategien er siden år 2009 blevet udbredt til SKATs 

øvrige aktiviteter og er nu blevet til ”den bærende strategi” for hele SKAT125.  

5.2. PRODUKTIONSPLAN OG INDSATSPROJEKTER 

Produktionsplanen er den årlige arbejdsplan der konkretiserer SKATs aktiviteter. 

Planen er offentlig tilgængelig og indeholder kontrol- og vejledningsprojekter, som har 

til formål at reducere skattegabet og øge regelefterlevelsen. Tidligere blev den kaldt 

indsatsplanen, da den kun omfattede aktiviteter inden for Indsats. I dag omfatter den 

samtlige forretningsområder (Kundeservice, Indsats og Inddrivelse)126. Dermed er dele 

af planen også med til at reducere restancer og sikre en høj kvalitet i SKATs 

kundeservice. Indsatsprojekterne udgør imidlertid størstedelen af de mere end 120 

projekter, som er omfattet af produktionsplanen for år 2013127. 

På baggrund af en årlig overordnet risikoanalyse udarbejdes der forslag til 

indsatsprojekter, som efterfølgende prioriteres og udvælges ud fra risikoparametrene 

væsentlighed og barrierer. Væsentlighed drejer sig om projektets effekt opjort i 

provenu, mens barrierer handler om SKATs mulighed for at påvirke 

regelefterlevelsen128. Det er således alene de udvalgte indsatsprojekter der indgår i 

produktionsplanen. Indsatsprojekterne er fx rettet mod bestemte skattearter eller 

brancher. Først udvælges projekternes målgruppe. Til brug for udvælgelsen benytter 

SKAT sig af flere systemer, bl.a. systemer der risikovurderer virksomheder ud fra 

branche, lovområde m.v.129. Dernæst defineres målgruppen ved at analysere dens 

sammensætning af med- og modspillere. Målgruppen er nemlig styrende for valget af 

indsatsværktøjet. Inden projektet gennemføres, vælges det indsatsværktøj som 

forventes at have den største effekt på regelefterlevelsen. Vejledning og information, 

hvis der er tale om virksomheder, som ønsker at følge reglerne, og kontrol, hvis 

virksomhederne har den modsatte adfærd. I nogle projekter går SKAT også i dialog 

med interesseorganisationer, brancheforeninger, rådgivere m.v. SKAT foretager 

endvidere complianceundersøgelser på både borger- og virksomhedsområdet med 

henblik på at undersøge ændringer i regelefterlevelsen og identificere de hyppigst 
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forekommende fejltyper. Foruden indsatsprojekterne foretager SKAT stadig løbende 

bagudrettet kontrol, men forebyggelseskonceptet vejer mest130. 

5.3. KONTROLBEFØJELSER 

SKAT kan anvende tvangsindgreb eller oplysningsmidler for at tilvejebringe oplysninger 

til brug for skatteansættelsen. Nedenfor fremhæves nogle af kontrolbestemmelserne. 

I henhold til SKL § 6, stk. 1 og 2, har enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, 

samt enhver juridisk person efter anmodning fra SKAT, pligt til at indsende 

regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter af betydning for skatteligningen (fx 

revisionsprotokoller)131. Efter SKL § 6, stk. 3, kan SKAT anmode tredjemand (fx revisor) 

om regnskabsmateriale m.v. selv om han/hun har tilbageholdsret over materialet. SKAT 

kan imidlertid ikke kræve at få udleveret revisors arbejdspapirer – kun såfremt 

materialet er udarbejdet af revisor og udgør en integreret del af regnskabet132. 

I henhold til § 6 mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder133 kan SKAT 

anmode virksomheder om at indsende et skatteregnskab. I den forbindelse har SKAT 

hjemmel i SKL § 3D til at pålægge en virksomhed at betale for at få en revisor til at 

udarbejde et regnskab for den selvangivelsespligtige, hvis det skattemæssige 

årsregnskab ikke opfylder kravene efter SKL § 3. Det samme gør sig gældende, hvis 

årsregnskabet ikke er indsendt rettidigt. 

Hvis det skønnes nødvendigt har SKAT efter SKL § 6, stk. 4, endvidere adgang til at 

gennemgå regnskabsmateriale m.v. hos erhvervsdrivende og juridiske personer (som 

nævnt i stk. 1 og 2). Det er en betingelse, at materialet er af betydning for 

skatteligningen – enten for den skattepligtige eller tredjemand. Kontrollen kræver ingen 

forudgående retskendelse. Ejer og ansatte skal yde SKAT vejledning og hjælp  under 

kontrollen. Selv om SKAT efter SKL § 6, stk. 7, kan anmode politiet om bistand til at 

overvinde fysiske hindringer for at kontrollen kan gennemføres, er det sjældent at 

politet deltager134. Det følger af retssikkerhedslovens § 5, stk. 1-2 at der skal ske 

underretning om et kontrolbesøg, medmindre fx formålet med kontrollen forspildes. Da 
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et kontrolbesøg efter SKL § 6, stk. 4, anses for at være et tvangsindgreb (uden for 

strafferetsplejen) skal SKAT netop følge reglerne i retssikkerhedsloven. Det betyder fx, 

at kontrolbesøget kun må gennemføres, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke 

er tilstrækkelige, jf. RSL § 2. 

Endelig kan SKAT fremtvinge oplysninger ved at pålægge daglige bøder, hvis den 

oplysningspligtige ikke efterkommer SKATs anmodning, jf. SKL § 9.  SKAT skal varsle 

et pålæg mindst 14 dage forinden der pålægges bøder. Et varsel om daglige bøder kan 

eventuelt gives samtidig med, at den oplysningspligtige gives pålæg om at efterkomme 

pligten135. Bødens størrelse skal stå i forhold til undladelsen, men skal dog mindst 

udgøre kr. 1.000. Bøderne bortfalder når materialet er modtaget hos SKAT. Det er en 

beføjelse SKAT gør brug af, da det er nemt og fungerer bedre end fx at give pålæg om 

at få udarbejdet regnskab efter SKL § 3D136.  

5.4. SKATS REAKTIONER PÅ LEMPET REVISIONSPLIGT 

Revisionspligten blev som bekendt lempet første gang i år 2006 og dermed 

sideløbende med SKATs strategiskifte. SKAT har siden prioriteret ressourcerne og 

målrettet indsatsen generelt med henblik på at forbedre regelefterlevelsen. En særlig 

indsats mod virksomheder der fravælger revision ville således blive aktuel hvis den 

overordnede risikoanalyse vurderede at det var nødvendigt. 

I den første evaluering af erfaringerne med lempet revisionspligt tegnede der sig et 

muligt risikobillede på baggrund af et lokalt indsatsprojekt. Projektet viste at når 

revision helt fravælges ville opgørelse af den skattepligtige indkomst i langt de fleste 

tilfælde ske uden en revisor. Derudover viste SKATs første complianceundersøgelse 

en lidt højere fejlprocent i selvangivelser, hvor virksomheders årsregnskaber ikke var 

revideret. SKAT fulgte derfor udviklingen og iværksatte et regionalt indsatsprojekt mod 

virksomheder der havde fravalgt bistand fra en godkendt revisor137. Efter at have 

udsendt et brev med information om risikoen for fejl, foretog SKAT kontrol af 

selvangivelserne. Formålet var bl.a. at reducere fejl, belyse om fravalget er 

branchebestemt og blive i stand til at vurdere om der var behov for et landsdækkende 
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projekt. Der blev ikke foretaget det forventede antal kontroller, da ressourcerne blev 

prioriteret til landsdækkende projekter, men resultatet af de virksomheder som blev 

kontrolleret viste, at 40% af selvangivelserne var fejlbehæftede138. Af samme grund 

blev det heller ikke undersøgt om der er branchemæssige tendenser i fravalget, men 

SKAT fik det indtryk, at fravalg sker af økonomiske årsager eller fordi virksomhederne 

ikke mener, at det er mere kompliceret end, at de selv kan udarbejde årsregnskab og 

opgøre det skattemæssige resultat. Projektet blev ifølge indsatsplanerne ikke gjort 

landsdækkende. SKAT har således ikke foretaget en målrettet indsats mod 

virksomheder, som har fravalgt revision, men har i stedet haft projekter rettet mod 

modspillere, som kan omfatte disse virksomheder. Ifølge Anders Bech Christensen har 

SKAT fokus på virksomheder med anmærkninger, og vil fremadrettet også målrette en 

indsats mod de virksomheder, som ville have fået anmærkninger hvis de havde fået 

foretaget revision139. Derudover vil SKAT i samarbejde med Erhvervsstyrelsen fortsat 

evaluere lempelsen, som fremover suppleres med erfaringer fra forenklingen af 

revisionspligten140. 
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6. SKØN OVER ANVENDELSEN AF FORENKLINGEN AF 

REVISIONSPLIGTEN 

I dette afsnit diskuteres anvendelsen af udvidet gennemgang og holdingvirksomheders 

fravalg af revision. Der foretages et skøn på baggrund af lovgivers forventninger i 

forbindelse med lovforslaget om forenkling af revisionspligten og FSRs survey om 

interessen for udvidet gennemgang fra august 2013. Herudover er der ved konkret 

forespørgsel til Erhvervstyrelsen indhentet estimater for anvendelsen141. Skønnet har 

relevans i forhold til det efterfølgende afsnit, som analyserer betydningen af 

forenklingen for skattekontrollen. Under antagelse af, at forenklingen har en betydning 

for SKAT må der gælde, at jo flere virksomheder der anvender reglerne, desto større 

betydning har forenklingen for skattekontrollen. 

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der ikke foreligger et estimat for det samlede antal B-

virksomheder for år 2013. Derfor henvises der indledningsvist til afsnit 2.1. hvor det 

samlede antal blev anslået til ca. 190.000. Heraf skønnes ca. 92.500 virksomheder at 

have mulighed for, at vælge den lovpligtige revision fra inden revisionspligten blev 

forenklet142. Af de resterende virksomheder, som ellers har været omfattet af 

revisionspligt indtil 1. januar 2013, skønnes ca. 47.000 virksomheder nu, at have 

mulighed for at vælge udvidet gennemgang143. For holdingvirksomheder er det 

estimeret, at ca. 57.000 kan fravælge revision144. Samlet indikerer det at antallet af B-

virksomheder er steget i perioden 2011-2013. 

Med hensyn til holdingvirksomheder bør det nævnes, at der ikke foreligger særskilte 

estimater for antallet som helt kan fravælge revision (mindste holdingvirksomheder) og 

dermed heller ikke det antal som får mulighed for at vælge udvidet gennemgang. Som 

nævnt i indledningen til afsnit 5 om forenkling af revisionspligten er dattervirksomheder 

praktisk talt først blev fritaget for revisionspligt efter at holdingvirksomheder er blevet 
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fritaget. Erhvervsstyrelsen oplyser, at det ikke er muligt at foretage et skøn over i hvilket 

omfang forenklingen medfører at dattervirksomheder reelt får mulighed for at fravælge 

revision. I det samlede skøn skelnes der således ikke mellem holdingvirksomheder 

som helt kan fravælge revision eller vælge udvidet gennemgang, og som følge af 

manglende datagrundlag udelades betydningen af dattervirksomheders fravalg af 

revision. 

6.1. STORE B-VIRKSOMHEDER 

De 47.000 virksomheder, som fremover kan vælge udvidet gennemgang, er de største 

B-virksomheder. Som nævnt i afsnit 4.2.3. om anvendelsesområdet for udvidet 

gennemgang vil regnskabsbrugernes krav til regnskabsoplysningernes sikkerhed stige i 

takt med virksomheders størrelse. Derfor er det ikke nødvendigvis alle virksomheder, 

der vil eller kan gøre brug af muligheden. Lovgivers forventning er da også at nogle 

virksomheder, herunder særligt de allerstørste B-virksomheder, vil blive mødt med krav 

om revision, men at udvidet gennemgang er et reelt alternativ for de fleste af de 47.000 

virksomheder145. Denne forventning er baseret på hvad kreditinstitutternes 

brancheforeninger har meldt tilbage146. Foruden de øvrige forhold der er nævnt i afsnit 

4.2.3. afhænger anvendelsen af udvidet gennemgang af revisorernes evne til at 

rådgive virksomhederne. Jo bedre revisor er til at forklare forskellene mellem revision 

og udvidet gennemgang, jo større bliver sandsynligheden for, at virksomhederne skifter 

erklæring. Hertil bør også nævnes den økonomiske besparelse, som kan være en af de 

væsentligste begrundelser for at fravælge revision. 

FSR har foretaget en undersøgelse af interessen for udvidet gennemgang blandt små 

og mellemstore virksomheder. Der er sendt et spørgeskema ud som et par hundrede 

godkendte revisorer har besvaret147. 6 ud af 10 revisorer svarer, at de har 

virksomhedskunder, som har skiftet eller overvejer at skifte revisionserklæringen ud 

med udvidet gennemgang. Ifølge revisorerne er de primære begrundelser, at 

virksomhederne ønsker at reducere omkostningerne og at de ikke har behov for en 

erklæring med høj grad af sikkerhed. Undersøgelsen viser samtidig, at det ikke skal 

forventes at virksomheder som får assistance med opstilling af regnskab eller en 
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reviewerklæring, skifter til udvidet gennemgang. På baggrund af FSRs undersøgelser 

lader det til, at der er interesse for udvidet gennemgang blandt virksomheder, som i 

dag får foretaget revision, men det er vigtigt at bemærke, at det ikke er virksomhederne 

selv der er blevet adspurgt. Derudover er der tale om et nyt produkt på markedet for 

revision. Nogle virksomheder afventer muligvis reaktionerne og de eventuelle 

”børnesygdomme”, som følger med. Andre virksomheder fik måske ikke besluttet at 

anvende udvidet gennemgang på den ordinære generalforsamling, hvilket er påkrævet. 

Det betyder, at det først er årsregnskabet efter det igangværende regnskabsår, som 

kan forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang. Endeligt er der de 

virksomheder, som endnu ikke er klar over, at udvidet gennemgang er et alternativ for 

deres virksomhed. 

6.2. HOLDINGVIRKSOMHEDER 

Med hensyn til de 57.000 holdingvirksomheder udtaler lovgiver sig ikke om 

forventninger til fravalget. Da der i øvrigt ikke er undersøgelser af 

holdingvirksomheders fravalg af revision, er det sparsomt med information om det 

forventede fravalg. I lovforslaget vurderes holdingvirksomhedernes fritagelse dog at 

medføre en lettelse på 172 mio. kr., hvilket er beregnet ud fra den betragtning at alle 

57.000 holdingvirksomheder benytter sig af de nye regler148. Lovgiver antyder således 

ikke, at holdingvirksomhedernes mulighed for at fravælge revision er anderledes i 

forhold til øvrige B-virksomheder. 

Holdingvirksomheders formål er at besidde kapitalandele i en eller flere 

dattervirksomheder og udøver sjældent selvstændig drift. Driftsaktiviteten er typisk 

placeret i dattervirksomheden, som samtidig bærer gælden. Det betyder for det første, 

at der er få transaktioner og regnskabsposter, og for det andet, at der sjældent er 

eksterne krav om revision. Umiddelbart synes holdingvirksomheder derfor at have 

større valgfrihed med hensyn til erklæring end andre B-virksomheder. Ejere af 

holdingvirksomheder – og særligt ejere af små koncerner, hvor dattervirksomhederne 

reelt ikke har været fritaget fra revision – formodes endvidere at være interesseret i at 

fravælge revision af holdingvirksomhedens regnskab, hvis det betyder at 

dattervirksomhederne kan spare omkostninger til revisor. Det var netop begrundelsen 
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for at holdingvirksomheder skulle sidestilles med andre B-virksomheder. Omvendt 

betyder antagelsen om, at holdingregnskaber ofte er ukomplicerede, at besparelsen 

ved at fravælge revision af holdingvirksomheder er minimal. Set i lyset af at SKAT og 

Erhvervsstyrelsen samarbejder om at nedbringe antallet af ulovlige aktionærlån149, 

samt at holdingregnskaber i år 2011 udgjorde lidt over en fjerdedel af det samlede antal 

regnskaber med ulovlige lån150, er det værd at overveje om det er besparelsen værd. 

Et regnskab uden en supplerende oplysning om ulovlig aktionærlån kan nemlig fritage 

en virksomhed for mistanken om ulovlige låneforhold, samt de eventuelle omkostninger 

der er forbundet med at blive udtaget til kontrol af enten SKAT eller Erhvervsstyrelsen. 

Generelt synes der dog ikke at være forhold der taler imod, at holdingvirksomheder 

ikke vil benytte sig af forenklingen i lige så høj grad som andre B-virksomheder. 

Samlet set vurderes anvendelsen af de nye regler om forenklet revisionspligt at blive 

indfaset over en periode efterhånden som virksomhederne tager forenklingen til sig. 

Fravalget efter den første lempelse er netop sket gradvist, og nærmer sig i øvrigt 

forventningen om, at 60 % af virksomhederne vil benytte sig af muligheden for at 

fravælge revision151. I hvor høj grad virksomhederne, herunder holdingvirksomhederne, 

udnytter mulighederne for at fravælge revision på sigt, afhænger imidlertid af behovet 

for troværdig regnskabsinformation. Lovgiver må siges, at have høje forventninger til 

anvendelsen, men begrunder dem med en positiv tilbagemelding fra kreditinstitutternes 

brancheforeninger. FSRs undersøgelse viser også, at der er positiv stemning for 

udvidet gennemgang – omend forventningerne blandt revisorerne ikke er helt på 

niveau med lovgivers. Hvorvidt der er forskel i virksomheders anvendelse af udvidet 

gennemgang og holdingvirksomheders anvendelse af mulighederne for at fravælge 

revision, vil først blive afsløret når SKAT modtager selvangivelserne i år 2014. Derfor 

antages det, at der ikke er forskel på andelen af virksomheder der fravælger revision til 

fordel for udvidet gennemgang og andelen af holdingvirksomheder der helt fravælger 

revision. Ud fra en samlet vurdering skønnes 3 ud af 5 virksomheder på sigt at gøre 

brug af forenklingen. Sammenholdt med lovgivers forventning er det en forsigtig 
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ansættelse. Det betyder, at der efter en årrække med indfasning af reglerne er ca. 

28.000 virksomheder, og ca. 34.000 holdingvirksomheder, som på den ene eller anden 

måde fravælger revision152. 
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7. FORENKLINGEN AF REVISIONSPLIGTENS BETYDNING FOR 

SKATTEKONTROLLEN 

I følgende afsnit diskuteres hvilken betydning forenklingen af revisionspligten har for 

skattekontrollen, herunder om der er en øget risiko for fejl i virksomhedernes 

årsregnskaber, samt hvordan den kan have betydning for SKATs indsats. 

Analysen konkretiserer hvorfor det i lovforslaget om forenklingen af revisionspligten 

blev vurderet, at den ville medføre en øget indsats over for de omfattede virksomheder. 

Til brug for analysen inddrages resultaterne i en norsk masterafhandling fra år 2012, 

hvor to revisorstuderende har undersøgt kendetegnene ved de norske virksomheder, 

som har fravalgt revision. Det udførte interview med chefkonsulent Anders Bech 

Christensen fra SKAT inddrages ligeledes. Derudover undersøges det hvilken afledt 

betydning forenklingen af revisionspligten med hensyn til holdingvirksomheder har på 

SKATs kontrol med ulovlige aktionærlån. 

7.1. FEJL 

SKAT arbejder i dag målrettet på at forebygge, at virksomheder begår fejl, og på at 

kontrollere og rette fejl. Virksomhedernes fejltyper registreres i forbindelse med SKATs 

complianceundersøgelser, hvor SKAT gennemgår og kontrollerer udvalgte 

virksomheders skattemæssige forhold. Undersøgelserne viser omfanget af fejl, og hvor 

stor en andel fejltyperne udgør af det totale skattegab. Denne viden bruges til at 

reducere virksomhedernes fejl i selvangivelserne. Risikoen for fejl i skatteafregningen 

vil imidlertid altid eksistere, og er grunden til at SKAT arbejder målrettet på at reducere 

de fejl, som udgør den største risiko for skattegabet. 

Det er derfor ikke uvæsentligt for SKAT, at virksomhederne får bistand fra en revisor. 

Revisorerne opdager og retter små hændelige fejl, men vigtigst af alt erklærer 

revisorerne sig overfor omverdenen om, at regnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. Mange fejl ville SKAT måske opdage senere, men revisorerne kan 

forhindre at SKAT skal agere revisor. I en nyligt offentliggjort undersøgelse af fejl i 

årsregnskaberne fra år 2012 foretaget af FSR, mener 75 pct. af de adspurgte revisorer, 

at ledelserne har rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget, som følge af 
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revisionen153. Af dem svarer 8 ud af 10 revisorer, at det oftest sker i mindre 

virksomheder med under 10 ansatte. Sammenholdt med afsnit 2.3 om særlige 

karakteristika er det således typisk B-virksomheder, hvor revisorerne oftest retter 

væsentlige fejl. Spørgsmålet til revisorerne gik på om revisionen medfører rettelser af 

væsentlige fejl, men efter SKATs mening kan revisor også rette fejl i regnskabet selv 

om der blot er tale om en assistance med regnskabsopstilling. SKAT formoder dog, at 

antallet af rettelser af fejl stiger i takt med antallet af handlinger154. Med andre ord 

formoder SKAT, at et årsregnskab er mindre fejlbehæftet når det er forsynet med en 

revisionserklæring i forhold til hvis det er forsynet med en erklæring med mindre grad af 

sikkerhed. Når virksomhederne anvender reglerne om forenkling af revisionspligt 

betyder det således, at risikoen for fejl i årsregnskaberne øges. En udvidet 

gennemgang indebærer nemlig, at der fravælges revisionshandlinger i forhold til en 

traditionel revision155. Fravælges erklæringen helt betyder det blot, at der i endnu 

højere grad er risiko for fejl. Lovgiver har da også i lovbemærkningerne156 signaleret, at 

selvangivelserne kvalitet forventes at dale lidt, som følge af forenklingen157. SKAT er 

enige i denne betragtning, og udtrykker sin største bekymring når det kommer til 

virksomheder, der fravælger en bistand, som dybest set er nødvendig for at regnskabet 

ikke bliver fejlbehæftet158. Risikoen for fejl i regnskaber opstår henholdsvis som følge 

af; 1) Færre handlinger der kan medføre, at fejl, som ellers ville blive opdaget og rettet, 

ikke bliver rettet, og 2) Fravalg af nødvendige handlinger, som medfører fejl. 

I virksomheder kan der altså være en øget risiko for fejl når antallet af handlinger 

reduceres. Hvorvidt det rent faktisk medfører flere fejl i årsregnskabet afhænger af den 

enkelte virksomhed og om handlingerne er overflødige eller nødvendige. I én 

virksomhed vil en udvidet gennemgang frem for en revision ikke medføre flere fejl, 

mens det i en anden virksomhed vil betyde, at fejl, som ellers ville blive rettet ved en 

revision, ikke rettes. Det kan diskuteres, hvorvidt sidstnævnte tilfælde er udtryk for at 

der er fravalgt nødvendige handlinger. Hvis virksomheden eksempelvis mener, at den 
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yderligere sikkerhed for at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl, som opnås ved 

revision, ikke er nødvendig, er der blot tale om færre handlinger, jf. nr. 1, som dog 

fortsat kan medføre fejl. Hvis virksomheden omvendt er bevidst om, at en revision 

forhindrer fejl, som virksomheden ikke selv er i stand til at opdage og rette, er der tale 

om et fravalg af nødvendige handlinger, jf. nr. 2, hvor konsekvensen er et fejlbehæftet 

regnskab. Risikoen for fejl i regnskabet må anses for størst når der ikke blot fravælges 

overflødige handlinger, men når der decideret fravælges nødvendige handlinger. Det 

vigtigste er imidlertid ikke hvilken form for risiko der er tale om i de enkelte tilfælde, men 

at der er en formodning om at færre handlinger øger risikoen for fejl. Grundlaget for 

formodningen er dels, at revisor ved udvidet gennemgang alene erklærer sig med 

begrænset sikkerhed, hvor omfanget af det bevis revisor indhenter for at opnå 

fornøden sikkerhed for konklusionen og det arbejde der skal udføres er mindre 

omfattende end ved en revision med høj grad af sikkerhed. Dels at revisor hverken 

tester virksomhedens interne kontroller eller kontrollerer alle væsentlige poster i 

regnskabet, hvorfor revisor ved en udvidet gennemgang ikke efterprøver 

regnskabsgrundlaget159. 

Årsagen til at flere fejl kan få en betydning for skattekontrollen skyldes at 

regnskabsmaterialet også er udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtig 

indkomst i selvangivelsen. Hvis regnskabsmaterialet der anvendes til at udarbejde 

årsregnskabet er fejlbehæftet vil fejlene forplante sig til selvangivelsen. Ved at foretage 

skattemæssige korrektioner af det regnskabsmæssige resultat i årsregnskabet tages 

der højde for forskellene mellem de forskellige principper der er på regnskabs- og 

skatteområdet160, men fejlene i regnskabsmaterialet består. Det er således denne 

sammenhæng mellem årsregnskabet og selvangivelsen der gør at færre handlinger 

kan medføre et fald i selvangivelsernes kvalitet. Hvis SKAT ikke fanger disse fejl og 

”genskaber” selvangivelsernes kvalitet kan det i værste fald betyde tabt skatteprovenu 

og et stigende skattegab. 
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Hvorvidt den øgede risiko for fejl udgør en større risiko for skattegabet, afhænger først 

af i hvor høj grad virksomhederne anvender reglerne om forenkling af revisionspligt og 

fravælger handlinger – særligt de nødvendige handlinger. Dernæst afhænger det af 

hvilke fejl der faktisk opstår og om de påvirker den skattepligtige indkomst. Der er 

eksempelvis forskel på om regnskabsposter blot klassificeres på forskellige konti uden 

skattemæssig virkning, eller om der fx er foretaget fejlagtige regnskabsmæssige skøn. 

Endeligt afhænger risikoen også af om virksomhederne vedbliver med at købe 

skattemæssig assistance, selv om SKAT mener at opgørelse af den skattepligtige 

indkomst dybest set bare er en talopstilling161. Medmindre virksomhederne har 

skattemæssige kompetencer til at konvertere årsregnskabet, kan fravalg af 

skattemæssig assistance betyde fejl i selvangivelsen. Det faktum, at virksomhederne i 

virksomhedsselvangivelsen skal angive om den skattepligtige indkomst er opgjort med 

bistand fra revisor, må betyde at det ikke er uden betydning for SKAT, at revisor har 

bistået med skatteopgørelsen. Ud fra sammenhængen skal det forstås som at revisor 

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (medmindre at der er foretaget revision) 

ikke forholder sig til regnskabsmaterialet, dvs. ikke reviderer grundlaget for 

skatteopgørelsen. Ud fra den betragtning medgives det, at der er tale om en 

talopstilling, som ikke bidrager til mere korrekte selvangivelser og hvor fejl i 

årsregnskabet fortsat kan forplante sig til selvangivelsen. Men selv skattemæssig 

assistance kan ikke udelukkes at hindre fejl i selvangivelsen. 

Sammenholdt med skønnet over anvendelsen må det derfor konkluderes at der er en 

øget risiko for fejl i selvangivelserne, som følge af forenklingen af revisionspligten. B-

virksomheder er blandt de virksomheder, som oftest begår væsentlige fejl, og hvis de 

fravælger handlinger, som er nødvendige for at fejlene bliver rettet, vil det alt andet lige 

betyde flere fejl i B-virksomhedernes selvangivelser. Omfanget af risikoen afhænger 

imidlertid af hvilke fejl der faktisk opstår. 

7.2. MODSPILLERE 

Modspillere er defineret af SKAT som skatteydere, der ikke vil overholde reglerne. Af 

den seneste complianceundersøgelse (år 2008) fremgår det, at andelen af modspillere 

inden for selskaber udgør 9 %, men at disse selskaber bidrager med op til 50 %  af 
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skattegabet for alle selskaber162. Det forklarer hvorfor denne gruppe skal rammes af 

kontrol og hårde sanktioner. Samtidig fremgår det af Erhvervsstyrelsens evaluering af 

revisionspligten for regnskabsåret 2009, at der i en undersøgelse af tilfældigt udvalgte 

selskaber var relativt flere modspillere der havde fravalgt revision163. Resultaterne fra 

en norsk masterafhandling om kendetegn ved virksomheder der har fravalgt revision 

underbygger dette. Undersøgelsen viste nemlig, at virksomheder, hvor revisor havde 

taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger i påtegningen 

(”revisoranmerkninger”) i højere grad valgte revision fra end de øvrige virksomheder164. 

Forfatterne tolker resultatet som at virksomheder, der har noget at skjule over for 

regnskabsbrugerne, fravælger revision. På spørgsmålet om SKAT kunne nikke 

genkendende til undersøgelsens resultater165, herunder at virksomheder med 

modificerede påtegninger i regnskabet fravalgte revision, svarede Anders Bech 

Christensen: 

”Det der kan vi godt nikke genkendende til. Men der er ikke noget belæg for at sige 

hvor meget det betyder. Om der kan være flere det ved jeg ikke – men det der lyder 

plausibelt.” 

Tendensen kan betragtes som en form for ”opinion shopping”166, hvor en virksomhed 

kun vil bruge en revisor, som forsyner årsregnskabet med en blank påtegning. Hvis dét 

ikke er muligt er det trods alt bedre for en virksomhed at have et urevideret regnskab 

end et regnskab med anmærkninger fra revisor. På baggrund af ovenstående er det 

derfor forventeligt, at relativt flere B-virksomheder omfattet af forenklingen af 

revisionspligten og som af SKAT anses for at være modspillere, fravælger revision, end 

dem der anses for at være medspillere. Det gælder både de virksomheder, som 

fremover kan vælge udvidet gennemgang, og de holdingvirksomheder, som er helt 

fritaget for revisionspligt. Men netop fordi de mindste holdingvirksomheder heller ikke 

behøver at få foretaget en udvidet gennemgang, antages fravalg som følge af 

revisionsanmærkninger dog at have større relevans for dem. 
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Når modspillere i højere grad fravælger revision kan det påvirke den løbende 

skattekontrol. SKAT udvælger bl.a. virksomheder til kontrol på baggrund af de 

supplerende regnskabsoplysninger i selskabsselvangivelsen (felterne 100-164), 

herunder oplysningerne om revisorbistand (felterne 102-107)167. Ved at krydse de 

”rigtige felter” om revisorbistand af i selvangivelsen kan modspillerne undgå at komme i 

SKATs søgelys og blive udtaget til nærmere kontrol. Hvis modspillerne med vilje 

indberetter forkerte oplysninger, opdager SKAT det nemlig først når selvangivelsen 

eventuelt sammenholdes med årsregnskabet168. Anders Bech Christensen kalder det 

for ”slør” når selvangivelser indeholder urigtige oplysninger. Først efter at 

årsregnskaberne bliver digitale får SKAT adgang til de korrekte oplysninger om 

revisorbistand. Indtil da vokser problemet i takt med at flere modspillere fravælger 

revision. 

SKAT har målrettede aktiviteter mod modspillere – bl.a. fordi risikoen for tab af 

skatteprovenu er større for modspillere end for medspillere169. Det bedste virkemiddel 

over for modspillere er kontrol. Ulempen er imidlertid, at kontrolaktiviteter er mere 

ressourcekrævende end forebyggelsesaktiviteter. Løbende kontrol sker oftest 

unilateralt ved at SKAT fx besøger virksomheden og/eller gennemgår regnskabet, 

selvangivelser m.v. Når en virksomhed er udtaget til kontrol tager SKAT udgangspunkt i 

regnskabet som det er – revideret eller ej170. Hvis et regnskab er revideret arbejder 

SKAT videre på det grundlag, som revisor har erklæret sig om, men ellers er SKAT selv 

nødt til at foretage en dybere kontrol af grundlaget for skatteansættelsen. Jo flere 

modspillere der således fravælger revision, jo flere ressourcer må der afsættes til at 

foretage det arbejde, som ellers ville være ressourcebesparende for SKAT. Når de 

mindste holdingvirksomheder fremover fravælger revision har SKAT hverken en 

erklæring eller en revisionsprotokol at støtte sig til. Ved udvidet gennemgang er der 

nemlig ikke krav om revisionsprotokol171. Protokollen beskriver ellers det arbejde 

revisor har udført, samt eventuelle fejl og mangler i regnskabet, hvorfor det kan være et 
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vigtigt værktøj for SKAT i forhold til at koncentrere kræfterne på risikofyldte områder172. 

Det må alt andet lige betyde et ressourcetræk når modspillere fremover skal 

kontrolleres. 

Det bør dog nævnes, at SKAT har mulighed for at begrænse fravalget af revision for de 

virksomheder, som overtræder lovgivningen173. Det følger af bestemmelsen i ÅRL § 

135, stk. 6, om midlertidig suspension af retten til at anvende muligheden for at 

fravælge revision. Bestemmelsen kan anvendes i de tilfælde, hvor en virksomhed fx 

dømmes for overtrædelse af skattelovgivningen. I så fald har SKAT via 

Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at pålægge eventuelle modspillere at få foretaget 

revision af regnskaberne i de efterfølgende 3 regnskabsår. Herved kan SKAT hindre 

nogle af modspillerne, som SKAT må ofre ekstra kontrolressourcer på, i at fravælge 

revision. 

7.3. SKATTEUNDDRAGELSE OG ØKONOMISK KRIMINALITET 

Hvis flere modspillere, som følge af forenklingen af revisionspligten, får muligheden for 

at fravælge revision, er der også en risiko for, at det kan medføre en øget risiko for 

skatteunddragelse. Når der ikke længere er en revisor som kigger virksomheden over 

skulderen kan det give incitament til skatteunddragelse, da risikoen for at blive opdaget 

er mindre. Modspillere kan måske finde på at opnå fradrag for ikke-fradragsberettigede 

udgifter eller generelt afprøve skattereglernes rækkevidde. Eller i værste fald endda 

bevidst overtræde dem. Det kan også tænkes, at ”stregspillere”, dvs. potentielle 

modspillere, ser sit snit til at reducere den skattepligtige indkomst. Det kan betyde en 

stigning i andelen af modspillere, og et øget behov for kontrolaktiviteter. Der er 

imidlertid intet der direkte antyder, at der forekommer skatteunddragelse som følge af 

forenklingen af revisionspligten, men risikoen er der. 

På grund af den potentielle risiko blev det i sin tid bestemt at evalueringerne af 

erfaringerne med lempet revisionspligt også indeholdt en opfølgning på risikoen for 

øget økonomisk kriminalitet, dvs. de grove tilfælde af skatteunddragelse. Men da der 

endnu ikke er konstateret straffesager, som involverer virksomheder, der har fravalgt 
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revision, er der således heller ikke grund til, at tro at forenklingen af revisionspligten i 

sig selv vil medføre øget økonomisk kriminalitet. 

7.4. INDSATSPROJEKT OM REVISORFORBEHOLD 

I et pilotprojekt på Fyn i år 2009 undersøgte SKAT afkrydsningerne vedrørende 

forbehold/supplerende oplysningerne i selskabsselvangivelserne (felterne 105-106). 

SKAT antog at revisoranmærkningerne udtrykte en risiko for et ukorrekt skatte- og 

afgiftsgrundlag. SKAT konkluderede, at der var grundlag for at påbegynde et 

landsdækkende projekt, hvor virksomheder blev udsøgt på baggrund af disse 

afkrydsninger174. Siden år 2010 har SKAT derfor udsøgt virksomheder, hvor revisor har 

taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger i påtegningen. Projektet 

”Revisorforbehold” beskæftiger sig på trods af navnet også med supplerende 

oplysninger, og består af tre delprojekter175. Det første delprojekt undersøger 

virksomheder med forbehold/supplerende oplysninger om overholdelse af skatte- og 

afgiftslovgivningen (felt 106.1), mens et andet delprojekt undersøger virksomheder med 

ulovlige lån (felt 106.2). Ulovlige lån behandles særskilt i det efterfølgende afsnit. 

Tredje og sidste delprojekt vedrører vejledning i forhold til udfyldelse af selvangivelsen. 

I projektet har SKAT haft fokus på at der blev rettet op på de forhold der gav anledning 

til revisors anmærkninger, dvs. at virksomhederne dels dokumenterede hvordan der var 

fulgt op på anmærkningerne og dels svarede på hvordan de i fremtiden undgik dem176. 

Projektet har vist sig at være effektivt på grund af ressourcerne set i forhold til de 

gennemførte rettelser. På trods af det er antallet af selskabsselvangivelser med 

afkrydsninger for forbehold/supplerende oplysninger steget177. 

Dette projekt er et godt eksempel på hvordan SKAT benytter revisors arbejde, og at 

anmærkningerne ikke går uset hen, men anvendes til at forbedre regelefterlevelsen. 

Lempelserne samt den aktuelle forenkling af revisionspligten udhuler imidlertid 

projektets eksistensgrundlag, idet projektet er begrænset til at omfatte virksomheder 

med en modificeret påtegning i årsregnskabet. Med forenklingen af revisionspligten kan 
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langt over størstedelen af alle selskaber nu fravælge revision178 og dermed fravælge 

erklæringerne, som kan medføre afkrydsning vedrørende forbehold/supplerende 

oplysning179. Det betyder, at flere og flere selskabsselvangivelsers felter 105-106 bliver 

blanke og at SKAT, som følge heraf, udsøger færre selvangivelser. Samtidig opstår der 

en stadig større gruppe af virksomheder, som ville have fået en modificeret påtegning, 

såfremt de havde fået foretaget revision eller udvidet gennemgang. Anders Bech 

Christensen oplyser, at der har ikke været en målrettet indsats mod disse 

virksomheder180. Men eftersom antallet i denne gruppe stiger, må SKAT overveje 

hvordan indsatsen mod virksomheder med ikke-reviderede regnskaber i stedet skal 

foretages181. Det kan betyde, at projektet i sin nuværende form må afsluttes og at der 

må påbegyndes et nyt projekt der omfatter alle virksomheder, som enten har fået 

anmærkninger eller ville have fået anmærkninger, hvis der var foretaget 

revision/udvidet gennemgang. Anders Bech Christensen siger, at indsatsen 

fremadrettet bliver twistet så den også omfatter de virksomheder, som burde have fået 

anmærkninger, hvis de havde haft revisor, men han afslører ikke hvordan SKAT vil 

tilrettelægge indsatsen182. 

7.5. ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN 

I selskabslovens § 210 er der et selskabsretligt forbud mod kapitalejerlån, dvs. et 

forbud mod at et kapitalselskab fx yder lån eller stiller sikkerhed for selskabets ejere 

eller ledelse. Forbuddet gælder både fysiske og juridiske personer, og skal beskytte 

selskabets kreditorer mod tab og sikre, at selskabets og personens økonomi ikke 

blandes sammen183. Medmindre der er tale om selvfinansiering eller en disposition 

omfattet af undtagelsesbestemmelserne i selskabsloven §§ 211-214 er kapitalejerlån 

ulovlige. 
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Et lån opstår typisk ved at ejeren enten hæver egentlige pengelån i sit selskab, hæver 

penge i sit selskab til at dække private udgifter eller ved at ejeren handler med sit 

selskab, hvor der fx udstedes gældsbrev e.l.184 Hidtil blev enten det långivende selskab 

eller ejeren indkomstbeskattet af differencen i forrentningen mellem markedsrenten og 

den rente som ejeren faktisk betalte på lånet. Mange aktionærer/anpartshavere 

benyttede de ulovlige lån som et skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte. 

Eftersom de ikke efterlevede selskabslovens forbud og de skattemæssige 

konsekvenser som følge af overtrædelsen var begrænsede, blev § 16E indsat i 

ligningsloven185. Herefter anses lån eller sikkerhedsstillelse ydet fra et kapitalselskab til 

en fysisk person med særlig tilknytning til selskabet, som skattemæssige hævninger 

uden tilbagebetalingspligt186. Det betyder at lån fremover sidestilles med løn eller 

udbytte – med deraf følgende beskatning af den fysiske person. Beskatning sker 

allerede på tidspunktet for udbetaling/etablering af sikkerhedsstillelse – uden mulighed 

for at tilbagebetale lånet med henblik på at ophæve beskatningen. SKAT har derfor 

større fokus på kapitalejerlånene idag, og indgår også i et samarbejde med 

Erhvervsstyrelsen om at nedbringe antallet af ulovlige lån187. SKAT opdager lånene 

ved at der i årsregnskabet er en supplerende oplysning om, at selskabet har ydet lån til 

en kapitalejer, hvilket fremgår af selvangivelsen (felt 106.2), jf. afsnittet ovenfor188.   

I år 2010 skønnede SKAT at der var udestående lån for ca. 4 mia. kr., og FSR har 

foretaget undersøgelser der viser, at antallet af regnskaber med ulovlige lån har været 

stigende i perioden fra år 2006 til år 2011. Den seneste undersøgelse viste, at antallet 

er fordoblet siden år 2006, og at antallet i år 2011 var oppe på ca. 16.400189. Heraf stod 

anpartsselskaber for knap 9 ud af 10 ulovlige lån. Det kan tyde på, at mange B-

virksomheder har ulovlige lån190. De mindste selskaber er nemlig typisk etableret i 
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 2011/1 LSF 199 – Almindelige bemærkninger pkt. 3.1.2.1. 
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 Lov nr. 926 af 18. september 2012. Skæringsdato for de nye beskatningsregler er 14. august 2012. 
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 2011/1 LSF 199 – Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - § 1, nr. 2. Beskatning finder 
kun sted i de tilfælde, hvor personen har en i ligningslovens § 2 nævnt forbindelse til selskabet. 
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 SKAT - Produktionsplan 2013. 
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 Bilag B – Interview, SKAT – Spm. 14. 
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 FSR Analyse – “Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske 
virksomheder” – Oktober 2012. 
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 I selve analysen konkluderes det ikke, at B-virksomheder har mange ulovlige lån – kun at 
anpartsselskaber tegner sig for 88 pct. af de ulovlige lån. Men i den tilknyttede FSR Pressemeddelelse 
“Fortsat mange ulovlige aktionærlån” fra 17. oktober 2012 forklarer Charlotte Jepsen, adm. direktør i 
FSR, at mange af de ulovlige lån forekommer i de mindre virksomheder i regnskabsklasse B. 
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anpartsselskabsformen191. Som det allerede er nævnt i afsnit 6.2. viste undersøgelsen 

også, at lidt over en fjerdedel af det samlede antal reviderede regnskaber med ulovlige 

lån stammede fra holdingvirksomheder. Denne andel har vist sig at være stigende fra 

år 2009 til år 2011 (fra 24,7 % til 28,5 %), og er den største relative stigning FSR har 

observeret blandt de reviderede regnskaber. Den generelle tendens kan skyldes 

finanskrisen, holdningsændringer blandt virksomhederne eller som nævnt oven for, at 

de skattemæssige konsekvenser har været begrænsede. Tendensen blandt 

holdingvirksomheder kan skyldes, at der i netop denne type virksomhed ofte 

oparbejdes en formue fra driftsselskabernes overskud, som ejeren ”låner” af. Ved at 

fjerne det skattemæssige incitament til at maskere løn og udbytte i form af lån 

reduceres antallet af ulovlige lån. Men som Anders Bech Christensen siger, så kræver 

det også at SKAT fanger dem som ikke følger reglerne, selv om ændret lovgivning alt 

andet lige skaber fokus på emnet192. 

Som nævnt opdager SKAT ulovlige lån ved at revisor afgiver supplerende oplysninger i 

regnskabets påtegning. Reglerne for supplerende oplysninger findes i 

erklæringsbekendtgørelsen § 7. Den relevante bestemmelse i forhold til ulovlige lån er 

§ 7, stk. 2, hvorefter revisor skal afgive supplerende oplysninger om at ledelsen kan 

ifalde ansvar, hvis revisor har begrundet formodning herom. Hvis revisor bliver 

opmærksom på at selskabet har ydet økonomisk bistand i strid med selskabslovens § 

210, men undlader at give supplerende oplysning om forholdet straffes overtrædelsen 

med bøde193. § 7, stk. 2, gælder både ved revision og udvidet gennemgang, men ikke 

ved en reviewerklæring, og heller ikke når revisor assisterer med opstilling af regnskab. 

SKAT kan derfor fortsat opdage ulovlige lån og beskatte dem, når virksomheder 

omfattet af forenklingen af revisionspligten fravælger revision til fordel for udvidet 

gennemgang. Det er en fordel for SKAT – set i lyset af, at det er anpartsselskaber der 

har sværest ved at overholde forbuddet om kapitalejerlån. Det bliver derimod en 

udfordring, at holdingvirksomheder kan fravælge revision. Først, fordi antallet af 

ulovlige lån i holdingvirksomheder har været stigende i de seneste år. Dernæst, fordi 

det er sandsynligt, at holdingregnskaber, som i dag indeholder en supplerende 
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 Jf. afsnit 2.3. om B-virksomheders særlige karakteristika 
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 Bilag B – Interview, SKAT – Spm. 33. 
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 Erklæringsbekendtgørelsen § 20, stk. 1. 
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oplysning om ulovlige lån, fremover i højere grad fravælger revision end 

holdingvirksomheder med en blank revisorpåtegning. Det viste resultaterne fra den 

norske undersøgelse. Fravalgsandelen for norske virksomheder uden nogen 

revisoranmærkninger (forbehold eller supplerende oplysinger) var ca. 35 %, mod 43 % i 

virksomheder med en anmærkning om ulovligt aktionærlån194. Det er ikke usandsynligt, 

at tendensen er den samme i Danmark. Hvis de holdingvirksomheder som yder 

økonomisk bistand til ejeren, helt fravælger en erklæring med sikkerhed195, får SKAT 

svært ved at opspore de ulovlige forhold og beskatte ejeren, da de ikke fremgår af 

regnskabet. Anders Bech Christensen siger, at risikoen er større for aktionærlån i 

holdingvirksomheder med store pengekasser196, og medgiver, at det kan blive en 

udfordring for SKAT at opdage de ulovlige lån i disse virksomheder. Selv efter at 

årsregnskaberne er blevet digitale bliver det svært at spotte eventuelle ulovlige lån. På 

spørgsmålet om hvordan SKAT kan finde ulovlige aktionærlån i regnskaber, hvor 

revisor ikke har været inde over, svarer Anders Bech Christensen: 

” Ja, det er rigtigt – det bliver nok svært for det er jo en balancepost.” 

Lån til et selskabs ejere eller ledelse skal nemlig klassificeres særskilt under 

regnskabsposten ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”197, men kan 

skjules under enhver anden balancepost i regnskabet. SKAT har således ikke mulighed 

for at udsøge holdingvirksomheder med ulovlige lån på baggrund af denne oplysning i 

regnskabet, medmindre kravet om korrekt klassifikation overholdes.  

Hvis det antages, at andelen af holdingvirksomheder med ulovlige lån er uændret siden 

år 2011, udgør antallet af regnskaber med ulovlige lån blandt de 57.000 

holdingvirksomheder i dag ca. 4.850198. Det er vigtigt at bemærke, at det alene er lån 

etableret efter den 14. august 2012 der er underlagt de nye beskatningsregler i 

ligningsloven. Hvis der derfor etableres samme antal ulovlige lån i dag i forhold til det 

samlede antal holdingvirksomheder, men blot 3 ud af 5 holdingvirksomheder med 
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 Masteroppgave “En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.” 
– 2012 – s. 75. 
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 Hvis en holdingvirksomhed i stedet vælger at få foretaget et review (gennemgang) skal revisor dog, jf. 
erklæringsbekendtgørelsens § 13, tage et forbehold hvis regnskabet ikke indeholder oplysninger om 
tilgodehavender/sikkerhedsstillelser efter ÅRL § 73 – derfor ordvalget “erklæring med sikkerhed”. 
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 Bilag B – Interview, SKAT – Spm. 14. 
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 ÅRL – Bilag 2 – Skemaer for balancer og resultatopgørelser. 
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 4.684 / 54.861 = 8,5 %. 8,5 % af 57.000 holdingvirksomheder er 4.850. 
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ulovlige lån fravælger revision, forbliver mindst 2.900 lån ubeskattede. Dette gælder 

såfremt SKAT ikke på anden måde end kontrol af de supplerende oplysninger opdager 

de ulovlige lån. Henset til SKATs skøn svarer det til det et tre-cifret millionbeløb199. 

Tilgengæld har SKAT oplysninger om holdingvirksomheder med ulovlige lån fra de 

senest reviderede årsregnskaber indeholdende supplerende oplysninger om det 

ulovlige forhold. Dette bevirker, at SKAT trods alt har et godt udgangspunkt for 

efterfølgende at følge op på eventuelle nye lån.  

7.6. DELKONKLUSION 

Forenklingen af revisionspligten må siges at få en betydning for skattekontrollen. For 

det første, fordi der er der en øget risiko for fejl i selvangivelserne. Jo færre handlinger 

revisor udfører, jo større er risikoen nemlig for at regnskabet indeholder fejl. Risikoen 

for fejl afhænger imidlertid af om der blot er tale om fravalg af overflødige handlinger, 

eller fravalg af handlinger som er nødvendige for at regnskabet ikke indeholder fejl. Fejl 

i regnskabet kan forplante sig til selvangivelserne, da udgangspunkt for opgørelsen af 

den skattepligtig indkomst er det samme som for regnskabet. Hvis SKAT ikke opdager 

og retter fejlene kan det øge skattegabet. 

For det andet, fordi modspillere forventes at fravælge revision, og da SKAT må arbejde 

videre ud fra ikke-reviderede regnskaber, og heller ikke kan støtte sig til 

revisionsprotokollen, kræver det alt andet lige mere af den løbende kontrol. Det 

forventes endda at modspillere fravælger revision i højere grad end medspillere, og når 

modspillere skal mødes med kontrol bliver det generelt mere ressourcekrævende for 

SKAT, hvis der hverken foreligger erklæring eller revisionsprotokol. 

For det tredje, fordi der er en øget risiko for skatteunddragelse blandt modspillere og 

eventuelt også blandt stregspillere. Det skyldes, at opdagelsesrisikoen er mindre når 

revision fravælges. Risikoen for øget skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet 

vurderes dog at være begrænset. 
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 Hvis holdingvirksomheders andel af ulovlige lån anses for at udgøre 28,5 % dels antals- og 
beløbsmæssigt svarer det til ca. 1,1 mia. kr. baseret på SKATs skøn, som samlet er ca. 4 mia. kr. Hvis 3 
ud af 5 fravælger revision udgør deres udestående ulovlige lån ca. 684 mio. kr. Beregningen er alene 
foretaget for at illustrere at der tale om et væsentligt beløb. 
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For det fjerde, fordi projektet ”Revisorforbehold” ikke omfatter de virksomheder, som 

burde have fået revisoranmærkninger, hvis der var foretaget revision eller udvidet 

gennemgang. SKAT udsøger derfor færre selvangivelser i takt med at der er færre 

regnskaber med modificerede påtegninger. Projektet må derfor afsluttes og SKAT må 

overveje en anden indsats. 

For det femte og til sidst, fordi der er et stigende antal ulovlige lån blandt B-

virksomheder, herunder især holdingvirksomheder, og uden en supplerende oplysning i 

regnskabet får SKAT vanskeligt ved at opdage lånene og beskatte dem. Ændringerne i 

reglerne for beskatning af lån fra selskab til ejeren/ledelsen skaber et større fokus, men 

forhindrer ikke at der fortsat er selskaber som overtræder reglerne for kapitalejerlån. 

Selv om årsregnskaberne bliver digitale kan SKAT ikke opspore de ulovlige lån, når 

revisor ikke har afgivet en supplerende oplysning, da de kan skjules i regnskabet. 

Samlet set vurderes forenklingen af revisionspligten at medføre et ressourcetræk. Det 

afhænger af den faktiske anvendelse af forenklingen af revisionspligten, men betyder, 

at SKAT bliver udfordret i større grad end før lovændringen. Hvis SKAT ikke tilføres 

flere ressourcer betyder det samtidig, at skattekontrollen på nogle områder må 

tilrettelægges anderledes eller mere effektivt for at den fortsat udføres betryggende. 
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8. VURDERING AF SKATS REAKTIONSMULIGHEDER 

Tildeling af ressourcer til skatteopkrævningen er et politisk spørgsmål200, hvor 

mængden af ressourcer gerne skal balancere med de krav der stilles. SKAT 

planlægger sine aktiviteter ud fra de ressourcer der er tilgængelige, og hvordan de 

bedst udnyttes. Derfor tager denne vurdering af hvordan SKAT kan imødekomme 

forenklingens betydning for skattekontrollen også udgangpunkt i de eksisterende 

ressourcer. 

Selv om de konstaterede forhold vedrører virksomheder omfattet af forenklingen af 

revisionspligten, er reaktionsmulighederne ikke begrænset til at vedrøre disse 

virksomheder. Det er fx muligt, at igangsætte tiltag mod alle B-virksomheder, eller 

alene mod medspillere eller virksomheder der ikke fravælger revision for den sags 

skyld. Her kan indsatsen fx udføres mere effektivt med henblik på at frigøre ressourcer 

til kontrol af de virksomheder som qua fravalget af revision er mere 

ressourcekrævende. I de følgende afsnit gives forslag til hvordan skattekontrollen 

fortsat kan udføres effektivt og betryggende. 

8.1. PILOTPROJEKT 

SKAT har tidligere iværksat et regionalt projekt mod virksomheder, som har fravalgt 

revision, med det formål at reducere mængden af fejl201. SKAT kan med fordel gentage 

dette projekt og drage nytte af erfaringerne i et eventuelt landsdækkende projekt. Med 

erfaringer menes identifikation af hvilke fejl der typisk opstår ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, når virksomhederne enten vælger udvidet gennemgang eller 

helt fravælger revision. Målet er primært at blive i stand til at vurdere hvilken betydning 

færre handlinger konkret har for selvangivelsen, samt afdække risikoen for fejl heri. 

Projektet behøver ikke kun at inddrage de virksomheder som er omfattet af 

forenklingen. 

Det er en del af indsatsstrategien, at nye regler skal have lov at indarbejde sig202. 

Derfor kan projektet tidligst iværksættes for indkomståret 2014 eller 2015. Pilotprojektet 

indledes med at udvælge en repræsentativ gruppe virksomheder, som har fravalgt 
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revision. Gruppen modtager et brev med information om risikoen for fejl ved at fravælge 

revision, og eventuelt typiske fejl, som SKAT allerede på det tidspunkt har kendskab til, 

samt information om stikprøvevis kontrol af nogle af virksomhederne. Til forskel fra det 

tidligere projekt skal virksomhederne ikke indhente hjælp fra revisor, men i stedet alene 

søge vejledning hos SKAT. I vejledningsdelen bliver SKAT bekendt med de områder af 

skattelovgivningen, som virksomhederne finder komplicerede og hvor risikoen for fejl 

derfor er størst. Samtidig oplever virksomhederne service fra SKATs side.  

Kontroldelen består af stikprøvevis gennemgang af selvangivelserne for at identificere 

yderligere fejl. Alle fejl skal registreres efter type – eventuelt med angivelse af 

beløbsmæssig korrektion. Hvis fejltyperne i complianceundersøgelsen for virksomheder 

ajourføres med de gældende skatteregler kan de med fordel udgøre grundlaget for 

registreringen203. 

Pilotprojektets resultater kan vise at der en tendens med mange fejl inden for visse 

fejltyper, men det behøver ikke at forholde sig sådan. Det er selvfølgelig en ønskelig 

situation, fordi SKAT så kan målrette sin indsats mod de typiske fejl i særskilte 

projekter. Opfølgningen på pilotprojektet kan alternativt ske ved at gøre det til ét 

landsdækkende projekt med et informationsbrev til alle de virksomheder, som i det 

foregående indkomstår har oplyst om fravalg af revisorbistand i selvangivelsen. Brevet 

kan indeholde hovedresultaterne fra pilotprojektet, samt vejledning til hvordan fejlene 

kan undgås med beregningseksempler og henvisninger til den juridiske vejledning eller 

de relevante skatteregler. Det kan overvejes om der skal foretages stikprøvekontrol, 

som i pilotprojektet. 

Hvis SKAT ønsker at sammenligne de fejl som konstateres i pilotprojektet med 

virksomheder som fortsat får foretaget revision, kan der etableres en kontrolgruppe. 

Det kan styrke indtrykket af hvilke fejl der opstår når virksomhederne vælger udvidet 

gennemgang eller helt fravælger revision i forhold til virksomheder med reviderede 

regnskaber. 

Pilotprojekter har den fordel, at fejl i pilotfasen kan undgås når projekterne skal udføres 

i større skala. Ved at gennemføre et pilotprojekt opnår SKAT viden om risikoen for fejl, 

                                            
203

 SKAT Rapport – “Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne – Indkomståret 2008” – Appendiks 
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og kan derefter prioritere ressourcerne mere hensigtsmæssigt for at forhindre dem. Det 

sender også et signal til virksomhederne om, at der kan være en risiko forbundet med 

at fravælge revision, men at SKAT er parat til at vejlede virksomhederne. Hvis projektet 

gøres landsdækkende får det endvidere en præventiv effekt, idet virksomhederne kan 

blive udtaget til kontrol. Hvis der etableres særskilte projekter målrettet typiske fejl, 

medvirker de til at virksomheder - som ville have fået en supplerende oplysning om 

overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen, hvis de havde fået foretaget revision – 

overholder reglerne. 

Ulemperne er de påkrævede ressourcer til vejledning og ikke mindst til gennemgangen 

af selvangivelserne. Stikprøven bør nemlig have en vis størrelse for, at være signifikant 

og mulig at konkludere på. På trods af det er det ikke sikkert at resultatet er entydigt, fx 

at nogle fejltyper stikker ud. Det kan også have den ulempe, at virksomhederne oplever 

det bebyrdende, og at det egentlig havde være mindre bebyrdende at beholde en 

revisor.  

8.2. SAMARBEJDE MED REVISIONSBRANCHEN OG ERHVERVSSTYRELSEN 

Revisionsvirksomhederne har en betydningsfuld rolle med hensyn til virksomhedernes 

valg af erklæring. SKAT kan i samarbejde med revisionsbranchen hjælpe virksomheder 

til ikke at fravælge nødvendige handlinger. På grund af den ofte tætte relation mellem 

virksomhed og revisor, er det nærliggende at rådføre sig med revisor om valg af 

erklæring. Revisorer har kendskab til kundernes forhold og behov, og kan hjælpe dem 

til at træffe det rigtige valg. Det er dog vigtigt at bemærke, at revisorer også er sælgere. 

SKAT indgik allerede sidste år et samarbejde med revisionsbranchen på grund af de 

mange fejl blandt virksomhederne204. Ved gensidigt samarbejde er det målet at øge 

regelefterlevelsen og gøre det enklere for virksomheder og revisorer. SKAT kan benytte 

sig af det samarbejde, som allerede består mellem SKAT og revisorerne, til at opfordre 

revisorerne til at rådgive om sammenhængen mellem revisorbistand og henholdsvis 

regnskab og selvangivelse. Det er i revisorernes interesse, og for den sags skyld også 

de virksomheder som ønsker at efterleve reglerne, at der ikke fravælges nødvendige 
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 SKAT Pressemeddelelse – “Stærkt samarbejde mellem SKAT og revisorer skal begrænse fejl og 
snyd” – 13. august 2012. 
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handlinger. På den måde kan sandsynligheden for fejlbehæftede regnskaber og 

selvangivelser nedsættes. 

Et fravalg af revision er ikke nødvendigvis et fravalg af revisor og det kan derfor også 

tænkes, at revisorerne - som SKATs samarbejdspartner - kan bidrage til at øge 

skattemoralen og regelefterlevelsen på anden vis. Dog skal SKAT ikke udnytte, men 

benytte sig af samarbejdet, der gerne skal opleves som gensidigt og til gavn for begge 

parter. 

Med hensyn til ulovlige kapitalejerlån er der allerede etableret et samarbejde mellem 

SKAT og Erhvervsstyrelsen. Som en del af dette samarbejde bør ulovlige lån fremover 

udsøges i virksomhedernes digitale årsregnskaber i det omfang det er muligt. Det 

gælder fx virksomheder der får foretaget revision eller udvidet gennemgang. Det 

gælder også virksomheder som får foretaget review, hvor revisor tager forbehold for, at 

regnskabet enten ikke indeholder oplysninger om tilgodehavender/sikkerhedsstillelser 

til ledelsen, jf. ÅRL § 73, eller at lån til ejere eller ledelse ikke fremgår af 

regnskabsposten ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse”. For så vidt 

angår de resterende virksomheder, dvs. virksomheder uden en erklæring med 

sikkerhed og som ikke overholder reglerne i ÅRL vedrørende oplysninger om 

tilgodehavender, er der behov for en koordineret indsats. Eftersom det er 

Erhvervsstyrelsen der fører tilsyn med overholdelse af selskabsloven § 210205, kan 

styrelsen fx foretage stikprøvekontrol af årsregnskaber og indhente oplysninger fra 

virksomheder hvor der kan være mistanke om overtrædelse af forbuddet mod 

kapitalejerlån206. Det vil øge opdagelsesrisikoen og signalere at ulovlige kapitalejerlån 

ikke tolereres. Samtidig etablerer SKAT et projekt, der tager udgangspunkt i 

virksomheder, hvor det senest reviderede årsregnskab indeholdt oplysninger om 

ulovlige lån. SKAT anmoder virksomhederne om at dokumentere at lånene er indfriet, 

og informerer om at ulovlige kapitalejerlån fremover beskattes hårdere, som følge af 

ligningslovens § 16E. 
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8.3. TILLIDSFUNDERET KONTROL 

Differentieret indsats er et nøgleord i SKATs strategi. Virksomhederne segmenteres, 

hvorefter indsatsen tilpasses i forhold til evnen og viljen til at efterleve skattereglerne. 

Segmenteringen sker ud fra en række objektive kriterier og virksomhederne har derfor 

ikke direkte indflydelse på deres indplacering. Det er heller ikke muligt, at få indsigt i 

hvilket segment man tilhører207. Ved at SKAT i stedet inddrager virksomhederne og 

oparbejder en tillidsbaseret relation til dem, kan SKAT motivere til en højere 

regelefterlevelse. Der kan fx etableres et samarbejde baseret på en aftale om at 

virksomheden implementerer forretningsgange/kontroller mod at SKAT lemper 

kontrollen. Relationen er baseret på tillid og i takt med at relationen bliver stadig tættere 

får virksomheden flere fordele208. Idéen er at SKAT derved minimerer 

ressourceanvendelsen og at relationen mellem parterne forbedres. Denne tilgang 

kaldes tillidsfunderet kontrol, men går også under andre betegnelser (Horisontal 

Monitorering, Tax Governance, Enhanced Relationship)209. Fokus er på forebyggende 

kontrol og dialog, som overfløddiggør den efterfølgende kontrol. 

Tilgangen er ikke ukendt i SKAT, som i løbet af de seneste år har etableret et udvidet 

samarbejde med større selskaber om at minimere deres skatterisici210. Samarbejdet 

bygger på gensidig tillid, og går kort fortalt ud på at selskaberne forpligter sig til at 

etablere interne kontroller, stille fuld information til rådighed, lægge risikofyldte forhold 

frem m.v. Tilgengæld får selskabet en fast kontaktperson i SKAT og løbende afklaret 

sine problemer hurtigst muligt ved at forespørgsler besvares med 

forhåndstilkendegivelser211. Tillidsfunderet kontrol er et forholdsvist nyt fænomen i 

SKAT. På trods af det har tilgangen høstet ros blandt de deltagende selskaber. Der er 

plads til forbedringer, men det er bestemt et alternativ til den nuværende 

skattekontrol212.  

SKAT har også arbejdet med tillidsbaseret kontrol i selvstændigt drevne virksomheder. 

Inspirationen er hentet fra de hollandske skattemyndigheder. Konceptet er endnu ikke 
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afprøvet i Danmark, men tanken er at SKAT godkender revisionsvirksomheder, som på 

baggrund af en vurdering af deres kunders kontrolniveau udpeger egnede 

virksomheder. De virksomheder som ønsker at deltage indgår en aftale med revisor om 

at leve op til SKATs kontrolkrav. Revisors rolle bliver at kvalitetssikre de interne 

kontroller. Ligesom for de store selskaber kan revisor og virksomhed i samarbejde med 

SKAT få afklaret skattemæssige forhold213. 

Det er ikke muligt, at etablere samme stærke relation til flere tusinde B-virksomheder 

som SKAT har til de store selskaber, men det diskvalificerer ikke kontrolformen. Det er 

fx muligt at anvende tillidsfunderet kontrol i relation til B-virksomheder efter samme 

koncept som ovenfor, hvor revisorer ud fra deres kendskab kvalificerer virksomheder. 

Det kræver at skattekontrollen rykker ud i virksomheden og forudsætter at revisor 

påtager sig et ansvar for at virksomhedens skattemæssige kontroller er effektive og 

opfylder SKATs krav. SKAT sikrer sig ved at foretage stikprøvekontroller af 

virksomhedens forretningsgange, men har derudover løbende dialog. SKAT får større 

tillid til at den skattepligtige indkomst er opgjort korrekt, og sparer samtidig 

ressourcer214. Revisorerne får mulighed for at tilbyde deres kunder en ny ydelse, og 

virksomhederne får mindsket usikkerheden både med hensyn til de skattemæssige 

forhold og hvordan de er stillet økonomisk. Der er naturligvis en risiko forbundet med at 

SKAT slækker grebet, men det er uundgåeligt, hvis et samarbejde skal baseres på 

tillid. 

Mange af de samme fordele kan også opnås ved at SKAT indgår et samarbejde med 

virksomheder uden en revisor. En målgruppe kunne være B-virksomheder med mange 

transaktioner, hvilket fordrer interne kontroller og styring af risici. Det betyder at der er 

grundlag for at indføre skattemæssige kontroller. Det er i så fald SKAT der skal afklare 

virksomhedens potentiale, og vurdere om den har evnen til at opfylde SKATs krav. Det 

er ikke sikkert, at virksomheden opfylder forudsætningerne til fulde, men i det tilfælde 

kan et samarbejde indledes ved at omfatte et lovområde ad gangen, fx moms, eller 

virksomheden kan nøjes med at opfylde nogle af kravene. Virksomheden indplaceres 
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da på et lavere relationsniveau, men gradvist opbygges relationen mellem virksomhed 

og SKAT215. I takt med at relationsniveauet stiger opnår virksomheden flere fordele i 

SKAT, fx hurtigere svar og færre kontroller216. Indplaceringen kan endda anvendes af 

SKAT til at differentiere indsatsen i endnu højere grad end i dag. 

Det primære formål med tillidsfunderet kontrol er således at frigøre ressourcer fra de 

virksomheder, som har viljen til at efterleve reglerne, og i stedet anvende dem på de 

virksomheder, der er ressourcekrævende og ikke ønsker at overholde reglerne 

(modspillere). Tillidsfunderet kontrol kan derfor medvirke til at der er tilstrækkelige 

ressourcer til at øge synligheden og opdagelsesrisikoen blandt modspillerne, hvilket 

kan blive nødvendigt som følge af forenklingen af revisionspligten. 

8.4. DELKONKLUSION 

Udgangspunktet for reaktionsmulighederne har været SKATs eksisterende ressourcer. 

De konkrete forslag til imødekommelse af forenklingen af revisionspligten omfatter 

tiltag, som til dels har været anvendt af SKAT tidligere, samt tiltag der afprøves, men 

som på baggrund af erfaringerne kan forventes udbredt. 

På grund af en øget risiko for fejl er det relevant at afdække denne risiko ved at 

iværksætte et pilotprojekt målrettet virksomheder, som fravælger revision. Formålet er 

at blive i stand til at vurdere hvilke fejl der kan opstå og om der er fejltyper, som er 

særligt kendetegnende for virksomheder, der fravælger revision. Afhængig af resultatet 

kan pilotprojektet gøres landsdækkende eller der kan iværksættes en målrettet indsats i 

særskilte projekter. 

SKAT kan reducere andelen af fejl i virksomhedernes selvangivelser ved at opfordre 

revisorerne til at rådgive deres kunder om det rette valg af erklæring. Det gavner både 

SKAT, revisorerne og virksomhederne. 

Digitaliseringen af årsregnskaberne øger muligheden for at udsøge ulovlige lån, fordi 

der i ÅRL er krav om oplysninger herom. For de ulovlige lån det ikke er muligt at 

udsøge i årsregnskaberne kan Erhvervsstyrelsen foretage stikprøver. SKAT følger 
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samtidig op på de virksomheder, som har fået en supplerende oplysning om ulovlige 

lån i regnskabet, og anmoder om dokumentation for at lånene er indfriet. 

SKAT kan udnytte erfaringerne fra samarbejdet med de store selskaber, hvor 

kontrollen funderes på tillid. Med de nødvendige tilpasninger kan tilgangen også 

anvendes på mindre virksomheder. Der er allerede udarbejdet et koncept for 

selvstændigt erhvervsdrivende. Tillidsfunderet kontrol har uanset målgruppen 

potentiale til at frigøre ressourcer fra medspillere. Det giver mulighed for at prioritere 

flere ressourcer til de ressourcekrævende modspillere. 

  



81 
 

9. KONKLUSION 

På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at forenklingen af revisionspligten 

har en betydning for skattekontrollen. Det skyldes dels, at revisor udfører færre 

handlinger ved udvidet gennemgang i forhold til revision, dels at flere årsregnskaber 

fremover ikke revideres og dermed ikke forsynes med en erklæring. 

Det bevirker for det første, at der er en øget risiko for fejl i de omfattede virksomheders 

selvangivelser. Hvorvidt det faktisk udgør en risiko for skattegabet afhænger af om 

virksomhederne fravælger handlinger, som er nødvendige for at væsentlige fejl af 

betydning for den skattepligtige indkomst rettes. Hvis det er tilfældet og SKAT ikke 

retter fejlene kan det betyde tab af skatteprovenu. 

For det andet konstaterede Erhvervsstyrelsen, at relativt flere modspillere end 

medspillere fravælger revision, hvilket underbygges af en norsk undersøgelse af 

kendetegn ved virksomheder, som har fravalgt revision. Eftersom SKAT ikke har 

samme støtte, hvis der hverken foreligger en erklæring eller revisionsprotokol, bliver 

det mere ressourcekrævende at kontrollere modspillere. 

For det tredje medfører det at projektet ”Revisorforbehold” i sin nuværende form må 

afsluttes. I takt med at færre årsregnskaber forsynes med en erklæring udsøger SKAT 

færre selvangivelser, fordi anmærkninger i erklæringen udgør grundlaget for 

udsøgningen. Samtidig opstår der en gruppe af virksomheder, der ville have fået en 

modificeret erklæring, hvis der var foretaget revision eller udvidet gennemgang. 

Indsatsen må derfor tilrettelægges så den også omfatter denne gruppe virksomheder. 

For det fjerde forekommer mange af de ulovlige kapitalejerlån i de mindre B-

virksomheder. SKAT kan få svært ved at opdage ulovlige lån i de mindste 

holdingvirksomheder, som helt fravælger en erklæring med sikkerhed, fordi der i så fald 

ikke er afgivet en supplerende oplysning herom. Selv efter at årsregnskaberne bliver 

digitale kan SKAT ikke opspore de ulovlige lån, hvis de er skjult under andre 

balanceposter end ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” og 

virksomhederne undlader at angive oplysninger om lån i en note. 
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Derimod er der ikke grundlag for at konkludere, at forenklingen af revisionspligten 

medfører hverken øget skatteunddragelse eller økonomisk kriminalitet. Risikoen herfor 

vurderes i hvert fald til at være begrænset. 

Betydningen af forenklingen af revisionspligten for skattekontrollen afhænger af den 

faktiske anvendelse af de nye regler, herunder som nævnt oven for hvilke 

virksomheder der fravælger revision og hvilken erklæring der i stedet vælges. Samlet 

set konkluderes forenklingen af revisionspligten dog at medføre, at SKAT må 

tilrettelægge skattekontrollen anderledes eller mere effektivt for at den fortsat udføres 

betryggende. 

Med hensyn til hvordan SKAT fortsat kan udføre en effektiv og betryggende 

skattekontrol er der udarbejdet følgende forslag, som tager udgangspunkt i SKATs 

eksisterende ressourcer. 

På grund af en øget risiko for fejl foreslås det at afdække denne risiko ved at 

iværksætte et pilotprojekt målrettet virksomheder, som fravælger revision. De ændrede 

regler om revisionspligt skal imidlertid have lov at indarbejde sig, hvorfor projektet 

tidligst kan iværksættes for indkomståret 2014 eller 2015. Formålet er at blive i stand til 

at vurdere hvilke fejl der kan opstå og om der er fejltyper, som er særligt 

kendetegnende for virksomheder, der fravælger revision. Afhængig af resultatet kan 

pilotprojektet gøres landsdækkende eller der kan iværksættes en målrettet indsats i 

særskilte projekter. 

For at imødekomme risikoen for at virksomheder fravælger nødvendige handlinger, og 

dermed reducere andelen af fejl i virksomhedernes selvangivelser, kan SKAT opfordre 

revisorerne til at rådgive deres kunder om det rette valg af erklæring. Forslaget kan 

indgå som en del af det samarbejde SKAT indgik med revisionsbranchen sidste år om 

at øge regelefterlevelsen blandt virksomheder. 
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For så vidt angår ulovlige lån i de mindste holdingvirksomheder kan SKAT udsøge de 

digitale årsregnskaber, som opfylder reglerne i ÅRL om oplysninger herom. Samtidig 

kan Erhvervsstyrelsen foretage stikprøvekontrol med henblik på at opdage de ulovlige 

lån, som ikke er mulige at udsøge, fordi de er forsøgt skjult. Herved øges 

opdagelsesrisikoen og det sender et signal om at ulovlige lån ikke tolereres. Det 

foreslås videre, at SKAT følger op på de virksomheder, hvor det senest reviderede 

årsregnskab indeholdt oplysninger om ulovlige lån og at SKAT anmoder om 

dokumentation for at lånene er indfriet. SKAT kan i den forbindelse informere om at 

ulovlige kapitalejerlån fremover beskattes hårdere som følge af ligningslovens § 16E, 

hvilket kan forhindre eventulle nye lån. 

Afslutningsvist foreslås det, at SKAT udnytter erfaringerne fra samarbejdet med de 

store selskaber, hvor kontrollen funderes på tillid. Med de nødvendige tilpasninger kan 

denne tilgang også anvendes på mindre virksomheder. Der er allerede udarbejdet et 

koncept for selvstændigt erhvervsdrivende. Tillidsfunderet kontrol har uanset 

målgruppen potentiale til at frigøre ressourcer fra medspillere. Det giver SKAT 

mulighed for at prioritere flere ressourcer til de ressourcekrævende modspillere.  
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10. PERSPEKTIVERING 

Det fremgår af det fremsatte lovforslag om forenkling af revisionspligten, at 

bestemmelsen om lempelse af holdingvirksomheders revisionspligt tages op til revision 

i år 2016217. Eftersom Erhvervsstyrelsen ville foretage en evaluering af lempelsen for 

holdingvirksomheder, uanset om det fremgik af lovteksten eller ej, udgik 

evalueringsbestemmelsen. Evalueringen af anvendelsen af erklæringsstandarden og 

holdingvirksomheders fravalg af revision bliver således en del af det arbejde der pågår 

vedrørende evaluering af de foregående lempelser af revisionspligten. Afhængig af 

dette arbejde vil der blive foreslået ændringer til reglerne om revisionspligt i år 2016-

2017218. Danmark har endnu ikke lempet revisionspligten fuldt ud i overensstemmelse 

med EU-lovgivningen, hvilket ville indebære at B-virksomheder, som fremover kan 

vælge mellem udvidet gennemgang og revision, bliver helt fritaget. Det bliver derfor 

interessant at følge udviklingen i fravalget af revision, og hvorvidt det besluttes at 

lempe revisionspligten yderligere om 3-4 år, herunder om de lidt større 

holdingvirksomheder også bliver fritaget for revision. Spørgsmålet er om hensynet til 

skattekontrollen på det tidspunkt kan opveje de samfundsmæssige omkostninger der er 

forbundet med revision og udvidet gennemgang. Svaret er sandsynligvis at det ikke er 

en tilstrækkelig begrundelse og at SKAT derfor i højere grad må differentiere indsatsen, 

iværksætte ressourceeffektive projekter der står mål med resultaterne, samt udvikle 

nye metoder til at sikre en høj regelefterlevelse. 

Erhvervsstyrelsens evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt og SKATs 

complianceundersøgelse for indkomståret 2010 er endnu ikke offentliggjort, men er 

ifølge Anders Bech Christensen på vej219. Den seneste evaluering viste bl.a. at andelen 

af ikke-reviderede årsregnskaber med anden assistance er faldende. Med andre ord 

brugte virksomhederne, som havde fravalgt revision, revisor i mindre grad. Derudover 

viste den, at relativt flere modspillere havde fravalgt revision. Begge forhold har 

betydning for selvangivelsernes kvalitet, hvorfor det bliver interessant at se om billedet 

har ændret sig siden, og om det har påvirket regelefterlevelsen. I den seneste 

complianceundersøgelse konstaterede SKAT nemlig, at fejlprocenten blandt 
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virksomhederne var steget. Mindst lige så interessant bliver det derfor at se om 

indsatsstrategien viser sit værd og om SKAT på trods af finanskrise og færre 

ressourcer har formået at øge regelefterlevelsen. Det kan også give en indikation på 

hvilken betydning forenkling af revisionspligten får for skattekontrollen - uagtet at der er 

andre faktorer end lempelse af revisionspligten, som spiller ind på regelefterlevelsen. 
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BILAG 

BILAG A – LOV NR. 1232 AF 18. DECEMBER 2012 

Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 

(Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.) 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

§ 1 

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 516 

af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 341 af 27. april 2011, § 2 i lov nr. 477 af 30. maj 2012 og § 11 i lov nr. 546 

af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 

1. I § 9, stk. 4, § 135, stk. 4, § 135 a, stk. 1, 2. pkt., og § 164, stk. 2, ændres »§ 135, stk. 1, 2. pkt.« 

til: »§ 135, stk. 1, 3. pkt.« 

2. § 10 a affattes således: 

»§ 10 a. Hvis årsregnskabet er revideret, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen, jf. § 9, 

oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder 

betingelserne i § 135, stk. 1, 3. pkt., har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende 

regnskabsår ikke skal revideres.« 

3. § 135, stk. 1-3, affattes således: 

»En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. dog 

3. pkt. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. 

udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. dog stk. 2 og 3. En 

virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis 

virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af 

følgende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3: 

1) En balancesum på 4 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 
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Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for 

erhvervsdrivende fonde, jf. § 3, stk. 1, nr. 3. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for virksomheder, 

der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af 

disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den 

besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende regnskabsår på 

balancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis § 7, stk. 2, nr. 1, og stk. 1, nr. 

1-3. Beregningsreglerne i § 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 1. pkt.« 

4. § 135, stk. 6, affattes således: 

»Stk. 6. Undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., kan ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden eller 

den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en 

straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og 

afgiftslovgivningen. En virksomhed kan ikke anvende undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., når en tilknyttet 

virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af 

selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal 

virksomhedens årsregnskaber for de følgende 3 regnskabsår revideres. Erhvervsstyrelsen kan forlænge 

den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med op til 2 regnskabsår.« 

5. § 135, stk. 7, affattes således: 

»Stk. 7. Hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til § 159 konstaterer 

væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen 

beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 3. pkt. ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og de 2 

følgende regnskabsår. Styrelsen kan dog altid beslutte, at undtagelsen ikke kan anvendes, hvis der er 

ydet lån, som er omfattet af selskabslovgivningens forbud om lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, og 

der er tale om lån af ikke ubetydelig størrelse eller gentagne overtrædelser af forbuddet i 

selskabslovgivningen. Styrelsen kan samtidig beslutte, at virksomheden ikke kan anvende bestemmelsen 

i stk. 1, 2. pkt. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge perioden, hvor 

virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med yderligere 1 regnskabsår.« 

§ 2 

I revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved § 6 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, § 3 i 

lov nr. 516 af 12. juni 2009 og § 24 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 

1. § 16, stk. 4, 1. pkt., affattes således: 

»Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler og standarder om etik, udførelse af 

revisionsopgaver og revisors afgivelse af revisionspåtegninger, herunder revisors udtalelser om 
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ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og om udførelse af andre erklæringsopgaver med 

sikkerhed og revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed.« 

2. I § 20, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 

»1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis revisionen er udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, 

jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt.« 

3. I § 21, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »virksomheder, der er omfattet af lov om forsikringsformidling,«: 

»virksomheder, der er omfattet af lov om pantebrevsselskaber,«. 

4. I § 35, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »kvalitetskontrollant«: », jf. dog stk. 5«. 

5. I § 35 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: 

»Stk. 5. Revisortilsynet udfører kvalitetskontrollen i revisionsvirksomheder, der udfører opgaver efter 

§ 1, stk. 2, i virksomheder omfattet af § 21, stk. 3. Kvalitetskontrollen udføres af kvalitetskontrollanter, 

der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollanterne skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og 

relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til 

kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen skal udføres i henhold til regler fastsat i medfør af § 34, stk. 3. § 34, 

stk. 5, og regler fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse.« 

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8. 

6. I § 50, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 

»Gebyret for kvalitetskontrol fastsættes særskilt for henholdsvis revisorer, der er tilknyttet 

revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder omfattet af § 21, stk. 3, og revisorer, der er tilknyttet 

andre revisionsvirksomheder.« 

§ 3 

Loven træder i kraft den 1. januar 2013. 

§ 4 

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de 

ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 
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Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ Annette Vilhelmsen 
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BILAG B – TRANSSKRIBERET INTERVIEW MED ANDERS BECH CHRISTENSEN, 

SKAT 

Interviewet indledtes med en præsentation af interviewer, afhandlingens 

problemstilling, samt interviewets formål og bestanddele. 

INTRODUKTION 

1. Vil du begynde med at præsentere dig selv? 

Jeg hedder Anders Bech Christensen og jeg er chefkonsulent i SKAT. Jeg har 

arbejdet med forskellige ting som har noget at gøre med indsats. Andre kalder 

kontrol, men vi kalder det indsats. Jeg har bl.a. beskæftiget mig med lempelse af 

revisionspligt siden den første lempelse blev vedtaget i 2006. Hvert år laver 

Erhvervsstyrelsen en evaluering af revisionspligtlempelsen og der bidrager SKAT 

med et afsnit i og det har jeg været med til at fabrikere. Men ellers arbejder jeg 

med alle mulige ting - lige nu arbejder jeg i et kontor der hedder 

"indsatsplanlægning". Det har noget at gøre med hvad vi jo vil bruge kræfterne 

på. Men det hele er så nyt, da vi jo er omorganiseret her pr. 1. april. Hvad det 

indebærer er endnu for tidligt at sige. 

Det er produktionsplanen du taler om? 

Ja hvert år udkommer der en – det hedder en produktionsplan – tidligere hed det 

en indsatsplan, hvor man jo så siger hvad er det for noget man vil se på. 

Og det er fordi planen favner bredere end blot indsats, at den nu hedder en 

produktionsplan? 

Ja, den er blevet udvidet til også at omfatte fx kundeservice. Tidligere 

omhandlede den kun indsats. Nu indeholder den også andre aktiviteter – 

kundeservice, eller afregning kalder vi det også, samt inddrivelsesområdet. I det 

hele taget arbejder vi i projekter rettet mod nogle risici, som en overordnet 

risikoanalyse har vurderet, hvor man kan gå ind og påvirke skattegabet. Vi har en 

strategi der går ud på at forebygge meget, frem for at lave genopretning hver 

eneste år. Det er det vi bliver målt på – udviklingen i skattegabet og 

kundetilfredshed. Det med strategien og hvad vi bliver målt på kan du jo se – 
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Rigsrevisionen har jo lavet nogle beretninger i et par omgange, hvor man kan se 

nærmere på det. Der er jo sket en forskel siden den første lempelse i 2006. Der 

kørte vi jo sådan set på gammeldags facon med reguleringsmål og et antal krav til 

antal kontroller og sådan noget ikke. I dag kører vi så mere mod risiko og 

skattegabet, hvor det nytter at sætte ind. Vores tilgang har jo ændret sig i forhold 

til den gang. 

SKATTEKONTROL/-INDSATS  -  STRATEGI 

2. SKAT har ansvaret for at opkræve told, skatter og afgifter i Danmark. Ifølge 

skattekontrolloven skal enhver skattepligtig selvangive sin indkomst. Fortæl om 

selvangivelsessystemet og skattekontrollen - hvad er formålet? 

Der er jo en pligt til at selvangive og i den senere tid er pligten – den går jo på at 

man skal gøre det digitalt. Der er jo en udvikling i gang. Selvstændige 

erhvervsdrivende de skal jo indberette digitalt – i hvert fald hvis de er moms- og 

lønsumsregistrerede. Så har de i hvert fald en pligt til at selvangive digitalt. 

Selvangivelsespapiret er jo dybest set væk for dem. Selskaber har endnu ikke 

pligt til det, men det er jo på vej. Og det er meningen at de inden for en kort 

årrække skal selvangive digitalt. Der findes jo nogle blanketter med de 

oplysninger, som man skal angive. De er selvfølgelige også inde i den digitale 

løsning. Der er jo sket det over de sidste år, dvs. siden 2005. Tidligere der sendte 

enhver erhvervsdrivende et skatteregnskab ind sammen med selvangivelsen. Det 

blev så ophævet i 2005, med virkning fra 2006. I stedet har man jo så indarbejdet 

nogle oplysninger fra regnskabet , som man skal selvangive. Det er jo et udpluk af 

et regnskab, som jo skulle kunne bruges til at vi udsøge hvem vi vil se nærmere 

på – i stedet for skatteregnskabet, som jo i gamle dage, dvs. før 2005, det blev 

brugt til at vælge hvem man ville se nærmere på. Der gennemlæste man jo 

skatteregnskaberne og lagde dem dybest set i to bunker – én som vi ville se 

nærmere på og én dem kigger vi ikke på. En fjerdedel så man nærmere på og tre 

fjerdedele så man ikke nærmere på. 

I 2006 der ændrede man det så de oplysninger vi har brug for til at udvælge dem putter 

vi ind i selvangivelsen og så vælger vi skatteregnskabet fra? 
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Ja så puttede vi dem ind i selvangivelsen – det var så et stort valg – for hvad er 

det vi dybest set har brug for. Hvem kan kigge i krystalkugle? Det lykkedes jo at få 

puttet nogle oplysninger ind. Der er selvfølgelige forskellige meninger om hvad 

der er nødvendigt og hvad der ikke er nødvendigt.  

Det er blevet systemet – nu får vi de oplysninger, sammen med alle de andre 

oplysninger vi har. Vi får fra arbejdsgivere, banker og pengeinstitutter. 

3. Hvilke oplysninger modtager I fra små selskaber (B-virksomheder)? 

Vi får selvangivelsen og har adgang til det officielle regnskab hos 

Erhvervsstyrelsen. Der kommer også indberetninger fra pengeinstitutter. Men vi 

har ikke tilnærmelsesvist de samme indberetninger, som vi har på borgerområdet. 

Det vil sige, at det eneste i modtager fra B-virksomhederne er selvangivelsen? 

Ja. 

4. Mener du at de oplysninger I modtager er tilstrækkelige til at foretage korrekte 

skatteansættelser-/ligninger? 

Det er jo et svært spørgsmål, men det korte svar er ja. Sådan som indsatsen er 

tilrettelagt så har vi tilstrækkelige oplysninger til at udvælge dem vi vil kontrollere. 

Og så har I vel beføjelser til at indhente yderligere oplysninger? 

Så har vi beføjelser til at indhente oplysninger og hvis vi har udtaget et selskab til 

kontrol, så skal de jo indsende et skatteregnskab. Den del af skatteregnskabet der 

ikke er en del af årsregnskabet skal de jo indsende hvis vi beder om det. Og det 

kan vi jo bare gøre. 

Men hele den der øvelse gik jo ud på, at der er jo ikke nogen grund til at alle 

sender ind når vi kun kigger på en mindre del og så kan de jo ligeså godt ligge 

hjemme ved virksomheden og så kan vi jo så rekvirere det når vi vil have det. Og 

så var meningen jo den gang at for at kunne vælge den bunke vi vil se nærmere 

på så skulle vi have et ekstra sæt oplysninger. Det korte svar er – ja det har vi. 
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Det officielle regnskab siger jo også noget.  Det er jo hele grundlaget. 

Principperne er jo forskellige mellem det skatteretlige og dem i årsregnskabet. 

Årsregnskabet siger jo også en del om selskabet. 

5. I 2007 indførte SKAT en ny strategi – indsatsstrategien. Hvad indebar dette 

strategiskifte? Nu nævnte du i begyndelsen, at I gik mere over til forebyggelse end 

tidligere. Hvordan vægter forebyggelse i dag? 

Forebyggelse vejer meget. Det handler jo om, at kontrol eller egentlig revision er 

meget ressourcekrævende. Hvis man kan opnå det samme med færre ressourcer 

så er det en fordel. 

Der er jo også sket den ændring, som jeg nævnte før, at vi arbejder mere i 

såkaldte indsatsprojekter, som er bygget op over en skabelon. De planlægges og 

gennemføres efter ensartede regler. Det gør jo at vi fokuserer på nogle bestemte 

områder. Det kunne fx være selskaber hvor der er anmærkninger i påtegningen. 

Det kunne også være gulpladebiler – det er en bred vifte. 

Det er ligesom bygget op over en projektarbejdsform, hvor vi fokuserer på 

områder. 

Men er der stadig skatterevision? 

Ja i den forstand er der bagudrettet kontrol. Men vi bliver jo ikke længere målt på 

antal kontroller og reguleringsbeløb og derfor er der ikke nogen statistik eller 

empiri på hvor mange kontroller og udvikling fra år til år, og hvor store 

reguleringsbeløbene er. 

Det er det jo selvfølgelig i de enkelte projekter – afhængig af hvad fokusområdet 

er. I sådan et projekt hvor man kigger på anmærkninger i årsregnskabet – der vil 

det jo være naturligt at … det vil jo føre til nogle reguleringer. Det vil dække over 

nogle fejl, som jo også kan være skattemæssige. 

6. Hvad er SKATs erfaring med indsatsstrategien? Fungerer den bedre i forhold til 

kontrol? 
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Jeg er måske ikke den rette at spørge. Vi har ingen planer om at opgive den. Det 

bedste bud er næsten at læse beretningerne fra Rigsrevisionen. 

Men jeg tror, da at der er en bred enighed om at det er en god idé at forebygge, 

ikke? Og det at arbejde i sådan en projektarbejdsform – det er også fint. 

Det man kunne betvivle det er – hvad er egentlig det rigtige at kigge på? Det 

kunne der være mange meninger om, ikke? Men der er ingen tvivl om, at … og 

hele den der balance mellem forebyggelse og kontrol vil du også. John Bygholm, 

formanden for FSRs skatteudvalg, har jo været ude og mente at der var lidt 

ubalance i forhold til at der blev lavet for lidt kontrol. Men det er jo nogle 

udfordringer, som man forsøger at adressere i de årlige planer, som vi laver. 

7. Hvordan har udviklingen i regelefterlevelsen for virksomheder været siden 2007? 

Kender du dem her (viser SKATs compliance-undersøgelse: ” Virksomhedernes 

efterlevelse af skattereglerne”)? Der er for 2006 og 2008, og der er en på vej for 

2010. Det kommer formentlig først efter sommerferien, men så har man sådan set 

3 sæt rapporter. Det her er jo hvad vi ved om regelefterlevelsen. Det man kan 

sige i de her – det her taler jo om regelefterlevelse generelt og skelner ikke 

mellem om man har revisor eller ikke har revisor, får revideret sit årsregnskab 

eller ikke får revideret sit årsregnskab. Den fortæller jo lidt om den generelle 

udfordring. Hvis vi ser på fejlprocenten er der jo en relativ stor fejlprocent, dvs. at 

skattegabet er relativt højt. Det var vist stigende fra 2006 til 2008, og vi ved ikke 

hvordan det bliver for 2010. Hvis man vil ind og kigge på om der er forskel på om 

man har revisor, ikke har revisor, revideret årsregnskab eller ikke-revideret 

årsregnskab så er det bedste jo de der evalueringer fra Erhvervsstyrelsen. Har du 

fået dem? 

Jeg har den seneste, som er lavet for indkomståret 2009, som blev udgivet i maj 2012. 

Jeg har spurgt Erhvervsstyrelsen om der er en på vej for indkomståret 2010 og det 

kunne de ikke svare på på nuværende tidspunkt. 

Den seneste er vist fra 2009 og der er også noget på vej for 2010, men hvornår 

det kommer – det ved jeg ikke. 
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Der har vi jo prøvet, at vride noget ud af de her data (viser 

complianceundersøgelsen) og redegjort for de usikkerheder der er, men det er 

simpelthen det vi ved. 

Der sker jo det, at den seneste lempelse i 2011 der er en revisionsklausul i loven, 

som siger at det skal undersøges – der skal laves en undersøgelse af lempelsen i 

2015 og 2016, på bagkant af regnskabsåret 2014. Der skal vi jo ind og lave nogle 

kontroller, som mere målrettet samler op på om revisor, ikke-revisor, revision, 

ikke-revision eller hvad det er for nogle standarder. Den viden vi mangler i dag, 

den regner vi med kommer, men ellers så ved vi dybest set kun hvad der står i de 

evalueringsrapporter – det er det vi har bidraget med. 

8. Hvordan forventer du at strategien bliver fremover? Fortsætter i med 

indsatsstrategien eller skal den justeres? 

Mit personlige gæt er, at jeg bestemt tror at vi vil fortsætte med indsatsstrategien. 

I den produktivitets-dagsorden der jo er i dag, hvor det gælder om at få penge i 

kassen og helst ind ad fordøren. Forebyggelsen den vil fylde meget i indsats. 

John Bygholm var ellers ude at sige, at der var behov for mere kontrol? 

Ja, man kan jo sige at der er den der balance mellem forebyggelse/service, 

fremfor egentlig bagudrettet kontrol – og den kan jo selvfølgelig blive udfordret. 

Det rokker ikke ved strategien. 

LEMPELSER AF REVISIONSPLIGTEN I 2006 OG 2011 

9. I 2006 – eller fra og med 1. april 2006 - blev revisionspligten lempet for første gang 

og senere igen i 2011 ved lovændring i 2010, som ændrede revisionspligten fra og med 

1. januar 2011. Lempelserne medførte, at de mindste B-virksomheder var fritaget for 

revision af årsregnskabet. Hvordan ser SKAT på sammenhængen mellem 

revisionspligten og skattekontrollen? Hvorfor har revision betydning for SKAT? 

Det er et to-delt spørgsmål. Baggrunden for at man lemper revisionspligten er jo 

at kravene til en revision – de er jo uforholdsmæssig store for de mindste 

selskaber. Det er jo bare at skabe proportionalitet – lette for nogle byrder der er 
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unødvendige. Den del har vi jo intet imod – der er jo ingen grund til at beholde 

dem. Hvis lempelsen af revisionspligten får selskaber til at vælge en bistand fra, 

som de har behov for og hvor de ikke selv magter at gøre det rigtigt – det er der 

bekymringen starter. Én ting er at man fravælger revision fra og går over til at få 

en anden bistand, fx udvidet gennemgang – det er jo én ting, som jo er knap så 

bekymrende, som hvis at et selskab helt vælger revisor fra og selv forsøger at 

stille sit årsregnskab op. Skattelovgivningen er kompliceret, men det er 

årsregnskabsloven også. Bekymringen går på om der er nogle, som vælger en 

bistand fra de jo ikke burde have valgt fra. Resultatet er at det bliver mere 

fejlbehæftet. 

Så man kan sige at I har gavn af revisors arbejde og jo mere revisor har været ind over 

jo bedre er det for jer kan man sige? 

Det er jo vores udgangspunkt eller tilgang. Det viser de foreløbige tal også – uden 

at der er evidens for det, at det betyder noget at revisor er inde over, men hvor 

meget det betyder …  

Det værste er hvis selskaberne vælger revisor helt fra? 

Ja, det er der hvor vores bekymring er størst. Det er ikke kun pga. skat – det er 

svært at lave et årsregnskab, som giver et retvisende billede, hvis man ikke har 

forstand på årsregnskaber. Jeg er faktisk ikke sikker på om jeg kan lave det. 

10. I hvor høj grad har lempelserne medført at SKATs beslutningsgrundlag er blevet 

indskrænket? 

På et punkt er der en forskel; Hvor der er foretaget revision er der en erklæring, 

hvor der ikke er foretaget revision er der ikke nogen erklæring. Tidligere der - når 

man kontrollerer selskaber - så i den kontrol … man lagde sig jo op af det revisor 

har kontrolleret og i den forbindelse er revisionsprotokollen et vigtigt 

instrument/værktøj. Den er der jo ikke når der ikke er foretaget revision. Der kan 

man ikke se hvad revisor har kontrolleret, hvad har givet anledning til 

overvejelser. 

Så det er et væsentligt værktøj for jer? 
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Væsentlig er måske et forkert ord, men det var jo noget af det vi gjorde brug af - 

revisionsprotokollen - og det var jo for ligesom for at sætte kræfterne ind der hvor 

det nyttede bedst. Ikke og lave kontrol af revisors kontrol, men måske jo lagde sig 

op af revisor og arbejdede videre ud fra det. Men man kan jo se at 

complianceundersøgelsen og evalueringerne, at det forhold at en revision 

eliminerer ikke - der er også fejl. Det er jo på grund af principperne, som er 

forskellige mellem årsregnskabet og de skattemæssige principper. Man kan jo 

godt lave et regnskab der giver et retvisende billede hvor der fortsat er fejl i. 

11. Hvordan har SKAT foretaget skattekontrol efter lempelserne af revisionspligten? 

Der foretager vi jo skattekontrol ud fra projektarbejdsformen ud fra en overordnet 

risikovurdering, som jo er grundlaget for hvad vil vi bruge kræfterne på og hvad vi 

ikke vil bruge kræfterne på. I det omfang der er selskaber udtaget til kontrol, så .. 

det kan godt være at regnskabet ikke er revideret, men så tager vi jo bare 

udgangspunkt i sådan det er.  

Vil det sige at projekterne først blev startet i 2006 eller havde I også projekter forinden? 

Det startede der i 2006-2007, hvis jeg husker det rigtigt. Det har jo været sådan 

en … det har været indarbejdet over nogle år.  Jeg tror strategien sådan ca. bliver 

formuleret i 2005, hvis jeg husker ret. 

Hvad var grunden til at man ændrede strategien? 

Det har ikke noget at gøre med lempelsen – det kan jeg ikke svare på for jeg var 

ikke med den gang. Det fremgår måske af Rigsrevisionens beretninger. 

Var det som følge af effektiviseringer eller at der blev skåret i medarbejderstaben og at 

man derfor blev nødt til at effektivisere de ressourcer man havde? 

Jeg er dig svar skyldig – jeg kan prøve at spørge nogen. 

12. Har SKAT haft særlig fokus på virksomheder, som har fravalgt revision og 

hvordan? 
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Vi har ikke kørt målrettet mod dem. Der har ikke været projekter målrettet mod 

selskaber, som har valgt revisor eller revision fra. Vi har jo haft det der projekt 

med anmærkninger, men nu får vi en mere målrettet … fremadrettet vil det jo blive 

twistet så det kommer til at omfatte dem, som burde have anmærkninger hvis de 

havde haft revisor, men som er sluppet for anmærkninger fordi de ikke har nogen 

revisor. Så det bliver twistet. 

Det vil sige at I ikke tidligere har haft fokus på det, men er noget der kommer fokus på 

nu? 

Nej, det er noget der kommer nu. Bl.a. pga. det, som John Bygholm har sagt. 

13. SKAT blev stillet 45 årsværk i udsigt til at sikre en betryggende skattekontrol, som 

følge af den første lempelse, men efter SKATs eget skøn var der ikke behov for ekstra 

ressourcer (pga. strategiskifte). Havde I ikke mulighed for at få de ekstra årsværk, fordi 

I havde ændret koncept? Ville SKAT ikke have haft gavn af de ekstra ressourcer selv 

om SKAT gik fra et kontrolkoncept til et forebyggelseskoncept? 

Nu går vi jo den anden vej. Filosofien i 2006 var jo at i og med at regnskaberne 

ikke var reviderede så var det grundlag vi skulle kontrollere videre på det var af en 

ringere kvalitet og vi var jo i et regime, hvor man skulle foretage et vist antal 

kontroller og med at kontroller af selskaber kørte efter nogle reguleringsbeløb så 

ville det koste flere ressourcer, at lave kontrollerne for revisor havde lavet mindre. 

Nu har man vendt bøtten om og så har man en anden tilgang til tingene og man 

forsøger at forebygge mere og man sætter ressourcerne ind der hvor, at 

skattegabet er mest truet og hvor at de gør bedst gavn. Og det vil man jo fortsat 

gøre. Og hvis fravalg af revision eller fravalg af revisor for selskaber lige pludselig 

bliver et område der vurderes stor risiko i, så vil man jo sætte ressourcerne ind 

der, i stedet for at tage dem noget andet sted. Det er den samme pulje, så det er 

jo det der er udgangspunktet – det er ud af den samme indsatspulje vi tager det af 

og så sætter vi bare ressourcerne ind der. Så er det jo sværere at argumentere 

for at man jo kan sige, at man skal udvide, fordi at vi ved det dybest set ikke. Det 

er svært at sige noget dybest set om. 

FORENKLING AF REVISIONSPLIGTEN I 2013 
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14. Med den seneste forenkling af revisionspligten er små holdingvirksomheder blevet 

sidestillet med øvrige B-virksomheder med hensyn til revisionspligt og de B-

virksomheder, som ikke er fritaget fra revisionspligt kan nu vælge at få årsregnskabet 

underlagt en erklæringsstandard - udvidet gennemgang. Hvilke udfordringer givet det 

SKAT, at små holdingvirksomheder er fritaget for revision af årsregnskabet, som hidtil 

har været revisionspligtige? Er der nogle særlige udfordringer for holdingvirksomheder i 

forhold til andre virksomheder? 

Nej der er jo ikke nogen særlige udfordringer ved holdingselskaber i forhold til 

andre selskaber - tværtimod. Holdingselskaber har jo ofte nogle overskuelige 

økonomier og ikke så mange transaktioner – hvis de udelukkende har 

holdingaktiviteter. Vi har ikke nogen tal på det – men alt andet lige er risikoen for 

fejl i skatte- og momsafregningen er dybest set større i driftsselskaber end i 

holdingselskaber. 

Hvad med ulovlige aktionærlån? 

Det er jo blevet et tema nu. Tidligere skulle lånet jo bare tilbagebetales og så 

skulle de bare forrentes og så var det jo fint skattemæssigt. Nu bliver man så 

skattepligtig af det. Det er selvfølgelig muligt, at i holdingselskaber med store 

pengekasser der er risikoen større for aktionærlån. Der skal angives et 

årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, som også kontrollerer for lån – og i dag er 

regnskaberne digitale, så man kan jo godt finde dem. 

Det ændrer også på det, at årsregnskabet bliver digitalt, som jo gør at man kan få 

IT til, at udsøge dem man gerne vil finde og afhængig af den standardisering er 

det muligt. 

Det samme man vil man kunne gøre med forbehold og supplerende oplysninger. 

Hvis der er et ulovligt aktionærlån så er der også en supplerende oplysning. Det 

skal revisoren jo sørge for – ellers så risikerer revisor – når det bliver opdaget – at 

få en bøde. Det vil man jo også kunne. 

På nuværende tidspunkt er det så kun de mindste B-virksomheder, som har pligt til at 

indberette årsregnskaber digitalt? 
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Alle B-virksomheder har fra regnskabsåret 2012 pligt til at indberette digitalt. Vi 

har jo passeret 1. juni så bortset fra de fremadforskudte burde stort set alle 

årsrapporter for 2012 på nuværende tidspunkt ligge digitalt i Erhvervsstyrelsen – 

altså for B-virksomheder. C og D er indtil videre undtaget. 

15. Hvilke forventninger har SKAT til holdingvirksomheders fravalg af revision? 

Vi har ikke en eksakt forventning, men vi ved jo at fravalget indfases over en 

periode. Det er stigende og det viser de tal fra gamle lempelser også, at flere og 

flere vælger revision fra – dem der kunne. Og det vil givetvis også ske for 

holdingselskaber. Der vil komme sådan en indfasning – hvor langt vi vil komme op 

det afhænger jo også lidt af omgivelserne. Har de behov for det og hvad siger 

kreditinstitutterne. 

Vil det sige, at der hverken er noget der taler for eller imod, at holdingselskabers 

fravalg bliver mere eller mindre end øvrige selskaber? 

Nej – men det der kan ske når holdingselskaber kan vælge fra så kan 

driftsselskabet jo også. Da holdingselskaber ikke kunne vælge fra så var der jo 

ikke nogen revisor der ville lægge navn til revision af holdingselskabet, hvis 

driftsselskabet ikke var revideret. Det betyder jo så i og med at holdingselskabet 

ikke kunne vælge fra så kunne driftsselskaberne i praksis heller ikke vælge fra. 

Det vil derfor nok stige, dem der vælger revision fra. Mit personlige gæt er, at de 

vil vælge en anden bistand fra en revisor, og en ikke så stor del vil vælge revisor 

helt fra. Det med at man fortsat ville have en revisor, det hænger sammen med 

digital indberetning af årsrapport. Det er nok – udover at lave regnskabet efter 

principperne i årsregnskabsloven -  er digital indberetning i det der XBRL-formaet 

eller indtastningsløsningen de har i Erhvervsstyrelsen – det vil jo også være en 

udfordring man har behov for en revisor til. Det var også én af argumenterne det 

der med at for holdingselskaber – der var jo ikke særlige udfordringer i 

holdingselskaber – det var det Erhvervsstyrelsen fremførte. Men det havde den 

konsekvens, at i og med at holdingselskabet skulle revideres så i praksis kunne 

driftsselskaber ikke vælge fra. 

Hvor mange der potentielt kan vælge fra må fremgå af lovforslagene der har 
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været undervejs. Jeg tror nok, at den første lempelse der forventede man vist 

70.000 selskaber og så lempelsen i 2010 der var det ca. 17.000  og nu ved jeg 

ikke hvor mange man forventer, men jeg tror at det er yderligere 30-40.000 som 

man forventer kan vælge fra. Så er vi jo også oppe på 130-140.000 ud af et par 

hundrede tusinde. Vi er i hvert fald over 50% af selskaberne, som kan vælge 

revision fra. Nu er det jo blevet hovedreglen, at man ikke skal have revision, frem 

for tidligere, der var det jo hovedreglen. Selskaber bliver vel i stigende grad – det 

må du vide mere om end jeg gør – men ... tidligere i standardvedtægterne der 

stod det, at regnskabet skulle revideres, men nu tror jeg at de mange steder har 

lavet standardvedtægterne om, så de registrerede selskaber er uden krav om 

revision og så bliver revision er tilvalg, frem for et fravalg. Formalia skal 

selvfølgelig opfyldes. 

16. Hvilke udfordringer giver det SKAT, at B-virksomheder kan vælge udvidet 

gennemgang frem for traditionel revision? 

Jeg tror ikke, at det bliver særlig udfordrende. Selvfølgelig omfatter en udvidet 

gennemgang færre revisionshandlinger end revision, men det er ikke noget vi har 

udtrykt bekymring for og det tror jeg også at det står i lovforslaget. Vi går ud fra at 

selskaberne vælger det de har behov for og dem som vælger udvidet 

gennemgang det er så fordi de ikke har behov for den der meget omfattende 

revision. Der er selvfølgelig nogle – det vil der altid være – og hvor mange det så 

er der burde have mere revisorbistand end det de jo så vælger at have. I forhold 

til de to elementer – der var vores bekymring for holdingselskaber større. 

17. Hvilke forventninger har SKAT til B-virksomheders brug af udvidet gennemgang? 

Det må tiden vise. Man kunne godt forestille sig, at der er mange, som vælger 

udvidet gennemgang. Netop fordi, at kravene til revision er jo så omfattende og 

revisorerne bliver kigget i kortene om de nu opfylder standarderne og får jo 

karakterer derefter. Man kunne godt forestille sig, at der er nogle. Undersøger du 

også hvad andre interessenter mener? 
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Jeg har spurgt Erhvervsstyrelsen, men de kunne ikke oplyse hvor mange der forventes 

at gøre brug af udvidet gennemgang. I lovbemærkningerne estimeres det til den langt 

overvejende del af dem, som har muligheden. 

Hvordan forholder pengeinstitutterne sig til det? Industrirådet plejer jo også at 

have en holdning til det. Det er jo to væsentlige interessenter. Nogle vil 

selvfølgelig vælge den standard i stedet for revision – det kan jo ikke undgås. Og 

det vil indfases over en årrække. 

18. I selskabsselvangivelsen skal små og mellemstore selskaber oplyse om 

revisorbistand og selskaber med en omsætning mellem 0,5 - 100 mio. kr. skal udfylde 

alle regnskabsoplysninger. Hverken små eller mellemstore selskaber skal indsende 

skatteregnskab medmindre SKAT anmoder om det. Hvordan påvirker oplysningerne 

om revisorbistand jeres risikovurdering af en virksomhed? 

De data kan der jo være lidt slør i, men de bliver brugt og har jo en værdi i forhold 

til udsøgning hos os. Men når vi så først har udsøgt så vil vi jo slå op på 

årsrapporten, som vi har fra Erhvervsstyrelsen. Så vil vi ikke lægge så meget 

vægt på de der oplysninger, men lægge vægt på det der står i revisorerklæringen. 

Er oplysningerne rigtige kan det jo føre til, at vi udvælger selskabet. De har en  

betydning og det er en vigtig bestanddel i selskabsselvangivelsen og det er 

forsøgt at standardisere oplysningerne, hvilken revisorbistand de har og hvad 

indeholdet i revisorerklæringen er. På sigt kan de oplysninger blive overflødige i 

og med at selskaberne de skal indberette årsrapporterne digitalt. Men det er 

vigtige bestanddele. Og det har bestemt en værdi når vi skal udvælge 

virksomheder eller udsøge selskaber. Kvalitetssikringen foregår ved at læse 

direkte i årsrapporten. 

19. Hvordan vil I håndtere holdingvirksomheder, som ikke har fået nogen bistand fra 

revisor (fravalgt revision)? Vil I påbegynde et særligt projekt rettet mod 

holdingvirksomheder? 

Det må tiden vise – men som sagt skal vi lave den der undersøgelse på bagkant 

af 2014, jf. 2012-lovforslaget, hvor vi jo også skal fokusere på om det er et 
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holdingselskab eller ikke er et holdingselskab. Om vi vil undersøge i videre 

udstrækning – det må tiden vise. 

20. Hvad er væsentligst for SKAT  - at en revisor har erklæret sig om årsrapporten 

eller bistået ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst? 

Jeg tror det væsentligste er at revisor har erklæret sig om årsrapporten, men 

bistand er heller ikke uden betydning. Netop fordi, at der er så store 

principforskelle. Der skal jo reguleres fra det driftsøkonomiske resultat til en 

skattepligtig indkomst. Det kan jo bestå af mange komponenter.  

Skyldes det, at revisor, da har været inde at tjekke grundlaget? 

Ja, det vil jeg tro. Indholdet i regnskabet er jo kontrolleret og det har en større 

værdi end at … den skattepligtige indkomst er jo dybest set bare er en 

talopstilling. Repræsentation skal fjernes for en 3/4-del og så videre, ikke. 

Afskrivninger skal vi korrigere for og i stedet foretage skattemæssige 

afskrivninger. Ofte vil – uanset om revisor hjælper – er det særdeles sjældent, at 

revisor reviderer skatteopgørelsen. 

21A. Er det væsentligt for SKAT hvilken type erklæring årsrapporten er forsynet med? 

Hvorfor? 

Det tror jeg. Der er jo en proportionalitet mellem hvad .. hvor meget  indhold af 

regnskabet der kontrolleres fra revision og nedefter. Alene en assistance med 

regnskabsopstilling der behøver jo ikke at være kontrolleret noget som helst. Det 

afhænger dybest set af om praksis har rettet nogle småfejl – det kan revisor jo 

godt selv om det er en assistance. Men revisor erklærer sig jo slet ikke om det. 

Din kollega Eva Jochimsen har tidligere udtalt i et interview, at et review ikke var til 

særlig stor gavn for SKAT. Hun kaldte det, at ”grave et spadestik dybere” når 

regnskabet blot havde en reviewerklæring. Er det det samme når der er tale om udvidet 

gennemgang? Det er jo baseret på et review og så er der nogle supplerende 

handlinger. 

Ja, det er jo review plus eller revision minus. 
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Ja det er. Men er det mere et review plus end et revision minus? 

Det er jo spørgsmålet – jeg tror at det er markedsført og sat op som et review 

plus. Det er afgrænset, som et review plus noget mere frem for at det er 

afgrænset, som revision minus noget. 

Hvis I siger at review kan I ikke bruge, fordi revisor har ikke været inde at tjekke 

grundlaget. Der har revisor kun været inde at lave nogle analyser og nogle 

forespørgsler. Og i udvidet gennemgang – der har man trods alt nogle supplerende 

handlinger, men hvor vigtige er de handlinger? 

Det var jo vigtigt, at som supplerende handling, at der skal tjekkes op på om 

tingene er rigtigt angivet til SKAT. Tiden må vise om den er brugbar. Den er jo 

implementeret, som et bilag til erklæringsbekendtgørelsen og det betyder så at  

opleves der nogle mangler. Opdager vi at den er utilstrækkelig så vil man – hvis vi 

ellers kan blive enige med Erhvervsstyrelsen – kunne gå ind og ændre i 

standarden. Netop fordi det er et bilag til en bekendtgørelse. Vi behøver ikke at gå 

i Folketinget. Det kræver ikke lovændring. Hvor nemt det så er i praksis at ændre  

- det må tiden vise. FSR har jo beskrevet den – og det er den der er adopteret. 

Det var i øvrigt en diskussion den gang loven blev lavet, om man bare skulle .. 

eller om man skulle gå ind og se på indholdet af den. Det var Industrirådet der 

sagde det i et høringssvar. I princippet er den jo let at ændre fordi den er et bilag 

til erklæringsbekendtgørelsen. 

Men hvis I ikke kunne bruge et review, fordi grundlaget netop ikke kontrolleres og det 

samme gælder for udvidet gennemgang, som er baseret på et review, hvor grundlaget 

heller ikke kontrolleres. Kan I så bruge udvidet gennemgang i jeres kontrol? 

Jamen, en assistance til regnskabet er jo i endnu mindre grad end review, så kan 

man sige så kan man jo heller ikke bruge den. Fra tidernes morgen har vi jo bare 

forholdt os til, hvilken bistand virksomheder havde, ikke. På et tidspunkt havde de 

jo altid revision. Når vi så udtager et selskab til kontrol må vi jo forholde os til 

bistanden eller mangel på bistand. Men det er rigtigt – selv en revision gør jo ikke 

et regnskab fejlfrit, og det er jo den udfordring vi lever med. Jo flere 
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revisorhandlinger der bliver udført, jo flere fejl i regnskabet må vi formode at der 

bliver rettet og jo bedre er det i forhold til kvaliteten. 

Hvis man nu stiller det op sådan, at ved revision så vil jeres arbejdsbyrde være sådan 

her (illustrerer det med to hænder – et udgangspunkt). Ved udvidet gennemgang stiger 

jeres arbejdsbyrde (illustreres ved at hånden, som viser revisorhandlinger sænkes og 

hånden, som viser arbejdsbyrden løftes). 

Ja, men så skal man lige tage højde for virksomhedens størrelse og kompleksitet. 

Det kan jo godt være, at det forhold at man går fra revision til en udvidet 

gennemgang ikke betyder noget for man har bare valgt overflødige handlinger fra. 

Det skal man have med i overvejelserne, men ellers er det jo sådan. 

21B. En udvidet gennemgang er blot et review med supplerende handlinger, der giver 

højere grad af sikkerhed end et review, men lavere grad af sikkerhed end fuld revision. 

Vil en mindre grad af sikkerhed for at årsregnskaber ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation være mere ressourcekrævende for SKAT i forhold til årsregnskaber med 

høj grad af sikkerhed? 

Ja, der skal du jo lige havde det der med om overflødige handlinger. Det er jo 

sådan set det der har været tilgangen eller udgangspunktet for at kunne vælge 

revision fra. Man kan jo også sige at det er mærkeligt, at der er de samme krav til 

de samme selskaber uanset størrelse og kompleksitet. Det er jo mest synligt for et 

holdingselskab, som ikke har andet end datterselskaber og ejer en bankkonto, 

plus nogle penge i nogle værdipapirer, men ellers ikke har andre aktiver, som slet 

ikke har omsætning eller noget som helst andet, men har en revisorregning. 

22. Hvordan vil SKAT for indkomståret 2013 og fremover opnå den samme sikkerhed i 

forbindelse med ligningen af B-virksomheder, som har fået foretaget udvidet 

gennemgang? 

Der vil gælde det samme, som for holdingselskaber. Det kan man ikke sige på 

nuværende tidspunkt. Jeg vil næppe tro, at der kommer en speciel indsatsmæssig 

fokus på selskaber der i det første vælger udvidet gennemgang. Der vil man 

netop satse mere på, at vejlede/forebygge frem for at slå til. Det samme var 
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egentlig gældende ved de første lempelser - hvis en myndighed lemper 

revisionspligten og skattemyndighederne i samme år kaster sig over dem - det 

havde nok givet nogle forkerte signaler. Det er også et element i 

indsatsstrategien, at når vi får nye regler, så skal de have lov til at indarbejde sig. 

Man har jo et udgangspunkt om, at de fleste gerne vil og hvis de begår fejl så er 

det ofte af uvidenhed mere end det er af hensyn til at snyde. Ser vi nogle 

problemer vil der jo blive sat noget vejledningsmæssigt frem for at der 

gennemføres egentlig kontrol. 

Vil I så målrette jeres vejledning mod dem der så vælger udvidet gennemgang frem for 

revision eller er det kun når I oplever problemer, at I så vil indsætte yderligere 

vejledning? 

Hvis problemet opstår så vil vi søge at målrette efter bistandsform og sondre 

mellem dem. 

Så det er egentlig mere reaktivt end proaktivt? 

Det er svært at sige. Spørgsmålet er nu egentlig lidt teoretisk - det vil jo 

forudsætte, at der opstod en problemstilling, som alene vedrørte selskaber der jo 

har fået foretaget udvidet gennemgang frem for revision. 

23. Forventer SKAT i højere grad at gøre brug af kontrolbestemmelser/-beføjelserne til 

brug for ligningen af den skattepligtige, som følge af at revisionspligten er blevet 

forenklet? 

Hvis du mener om, vi vil gennemføre flere kontroller? 

Nej, mere om  I har et større behov for fx at skulle anmode om skatteregnskaber eller 

tage ud og kigge på regnskabsmateriale? 

Næppe - det skulle så være en generel udvikling der ville gøre det. Det vil jo så i 

givet fald være nogle tendenser, som complianceundersøgelserne viser, og som 

vurderer at her er der behov for en større kontrol. Måden at gøre det på er fx at 

indkalde nogle skatteregnskaber. 
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24. I forslaget om forenkling af revisionspligten vurderes det, at medføre et behov for 

en øget indsats i SKAT sv.t. ca. 10 årsværk + at undersøgelsen af udviklingen i 

efterretteligheden vil medføre et ressourcetræk på op mod i alt 20          . Udgifterne 

hertil vil blive fundet ved omprioritering af ressourcerne inden for eksisterende rammer. 

Hvad er SKATs syn på denne vurdering af behovet? 

De 20 er jo en vurdering der baserer sig på hvad vi skal bruge vores ressourcer 

på. 

Har I selv bidraget til at opgøre behovet? 

Ja og signalet i det med de 10 årsværk er jo at kvaliteten kan dale lidt og så kan 

det jo være at vi må omprioritere og sætte mere ind over for selskaber. Det er jo 

en forecast, ikke, som dybest set underbygger det der med, at hvis revisor laver 

mindre, så kan vi jo få behov for mere. Det er et gennemsnit – et slag på tasken. 

Det var jo også lidt det, som du var inde på i begyndelsen med at det der med at 

vi har en eller anden ressource hvor vi jo sætter ind der hvor at der er behov og 

det betyder at hvis vi sætter ressourcer ind her, så går de jo fra et andet sted. Vi 

udvider jo ikke rammen på det der. Det er jo nogle bud, der er kommet fra SKAT 

selv. 

25. Ressourcerne taget i betragtning - er der da ud fra SKATs synspunkt en risiko for 

øget skatteunddragelse, som følge af forenklingen af revisionspligten? 

Skatteunddragelse - taler vi så alle mulige fejl eller er vi i den grove afdeling. 

Unddragelse det er i den grove afdeling. Eller er det risikoen for at der er flere 

fejl? 

Det er om der er større risiko for fejl. 

Det må man nok svare ja til, men det er jo svært at kvantificere. Indtil videre kan 

man sige, at vi kan kun bidrage med det som vi har bidraget med i de der 

evalueringer og så kommer der jo noget ny viden op når vi laver den 

undersøgelse til sidst. Der må vi prøve at blive klog på det. Når vi laver den 

undersøgelse, så i stedet for, at fæstne fuld tillid til, hvad de selv siger de har, 
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hvor vi bare kæder til en selvangivelsesoplysning, så går vi aktivt ind når vi laver 

den der undersøgelse og ser om det nu er den bistandsform for det har vi læst i 

årsregnskabet. Så fjerner vi det der slør. Det er et led i kvalitetssikringen. Der 

bliver også lavet complianceundersøgelse for 2012 og der vil vi også gå ind og  få 

registreret, så vi ikke skal justere for slør uden at vi ved hvordan vi skal gøre det. 

Så ved vi det her selskab det har revison og det her selskab havde slet ikke 

revisor og når vi så begynder at oparbejde dataene så kan vi jo gøre det mere 

sikkert - så vi også kan se forskellen. Om vi så til den tid kan se forskellen mellem 

de enkelte bistandsformer eller vi må klumpe det lidt - det ved vi ikke. Det 

afhænger også af hvor mange kontroller vi laver. Hvis der er få i en gruppe, så 

bliver det statistike grundlag jo ikke så godt. Det vil vi gøre så vi får et mere 

sikrere billede til den tid. 

26. Vil der efter SKATs mening være tilstrækkelige ressourcer til at håndtere denne 

risiko? Nu siger du at I vil senere på et tidspunkt når I laver den undersøgelse – så vil I 

muligvis have behov for flere ressourcer, hvis det nu viser sig at der vil opstå flere fejl 

end I havde forudset. 

Det er rigtigt – den der undersøgelse den kan vise at der er større problemer end 

man troede og så skal man jo sige – hvad gør man så. Et af de geværgreb man 

kunne køre der er selvfølgelig at lave mere kontrol, men hvis det er sådan er der 

jo andre overvejelser der vil sige at kan vi ikke gøre noget andet i stedet. Det er 

ikke sikkert, at man på bagkant af det der skal foretage mere kontrol. De der 

ressourcer forholder sig jo kun til hvad man skønner sådan gennemsnitligt over 

nogle år hvad det fører til, fordi at revisorhandlingerne går ned plus de ressourcer 

der går eksakt til den der undersøgelse. Hvad der sker fra 2015 eller 2016 – det 

er svært at sige. 

27. Hvordan forholder SKAT sig til, at ressourcerne skal findes ved omprioritering? I 

får sådan set ikke tilført flere ressourcer og havde stadig den samme ramme og 

ressourcerne bliver blot flyttet rundt. Som du selv siger, at hvis I skal flytte ressourcerne 

hen til et sted, så de mangler der ressourcer et andet sted. 
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Det er svært at sige, ikke. Hvor mange ressourcer vi skal have – det er jo et 

politisk spørgsmål. Jeg tror ikke rigtig at der er nogle der har en holdning til det. 

Nu står der at undersøgelsen af udviklingen i efterretteligheden vil kræve op mod 20 

årsværk, men regelefterlevelsen for virksomheder er jo faldet. Er det ikke et udtryk for 

at I har behov for flere ressourcer? 

Det ved jeg ikke helt. Vi forsøger jo også, at.. Kontrol er en mulighed på at gøre 

det bedre. Man kan også spille på nogle andre faktorer. En anden ting er jo at hvis 

oplevelsen er at opdagelsesrisikoen er høj.. eller jo højere den er jo mindre er .. 

den vej kan man jo også snyde. Der er kontrol jo et element i det. Vi bruger jo 

også – nu ved jeg ikke lige om vi her på selskaber. Vi søger jo også at bruge IT-

systemer. Der kommer jo en mulighed med de digitale årsregnskaber, hvor man 

får bedre udsøgningsmuligheder, får bedre analysemuligheder via de der data, 

som jo kan gøre at man kan ramme problemstillingerne mere præcist. Jeg har 

ikke lige så mange eksempler på selskabssiden om at vi bruger systemer 

intelligent. På borgersiden bruger vi det jo. Vores tanke er om vi kan gøre noget 

tilsvarende på selskabssiden. Vi kan jo også i højere grad alliere os mod 

revisorstanden. I Holland har de noget de kalder ”horizontal monitoring”, hvor 

revisor kvalificerer virksomheden i forhold til hvor rigtige indberetningerne til 

skattemyndighederne er. Revisor sorterer i virkeligheden og så sender folk indad 

forskellige låger til skattevæsenet, hvor revisor kan stå inde for forretningsgange. 

Det kunne også være en mulighed. 

Ser du nogle muligheder for automatisk indberetning på virksomhedsområdet, som der 

er på borgerområdet? 

Man bliver jo beskattet af nettoindkomsten og det gør jo at det er svært og vil nok 

kræve at man ændrede skattereglerne. At forestille sig at man kan få automatiske 

indberetninger der kan genere den skattepligtige indkomst via indberetninger det 

ligger nok et stykke ude i fremtiden. 

Regelefterlevelsen på virksomhedsområdet er blevet forværret. Er det et udtryk for at 

forebyggelseskonceptet ikke fungerer godt nok eller ikke efter hensigten, som måske 

taler for at I burde udføre mere kontrol? 
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Det er jo ikke et rent forebyggelseskoncept, men der lægges mere vægt på 

forebyggelse end tidligere. Det er jo den der balance som altid kan diskuteres. 

Konceptet i sig selv diskvalificeres ikke af den grund. 

Hvad kan så være årsag til at regelefterlevelsen er blevet forværret? Og tidsmæssigt er 

det sammenfaldende med indførelsen af indsatsstrategien. 

Jeg må henvise til Rigsrevisionens beretninger for 2006 og 2008. Men alle ved jo 

at vi har været i en krise – om det er det forhold det ved jeg ikke. Men det er der 

ikke noget empiri på. Nu er den seneste beretning fra 2006 til 2008 og der var 

krisen ikke sat ind. Det kunne så være forklaringen fra 2008 til 2010, som vi så 

først kender senere. Det kunne også være holdning – altså virksomhedernes 

holdning. Der kan godt danne sig en eller anden opfattelse af, at man måske kan 

få fradrag i større omfang end man i virkeligheden kan. Det kan være geografisk 

eller inden for brancher. På et eller andet tidspunkt bliver det en norm der dannes. 

Det skal der forskere til for at belyse. Vi ved jo ikke ret meget om årsagerne. 

Complianceundersøgelserne kvantificerer det, men det fortæller ikke om 

årsagerne. Og så ved vi at opdagelsesrisikoen spiller en vis rolle. Der er 

undersøgelser der viser, at hvis der ikke er nogen risiko for at blive opdaget så vil 

de fleste af os jo snyde. Men er der blot en vis risiko, så er det kun et mindretal, 

som vil snyde. Og det viser sig jo ved at der er modspillere, de der 10%, som 

forsøger at snyde. Der er en proportionel sammenhæng der. 

REVISIONSPROTOKOLLAT – NORSK UNDERSØGELSE – MODSPILLERE – 

ULOVLIGE AKTIONÆRLÅN 

28. Anvender SKAT revisionsprotokollatet i forbindelse med ligningen af selskaber? 

Ja, hvis et selskab er udtaget til kontrol. Det vil være et element i den kontrol der 

udføres. Men først efter udsøgningen, for revisionsprotokollatet ligger jo ude i 

virksomhederne og det får vi først at se i forbindelse med selve kontrollen. 

29. Ved udvidet gennemgang er der intet krav om revisionsprotokollat til ledelsen i 

virksomheden, som ved revision. Hvilken effekt har det for skattekontrollen, at der ikke 

udarbejdes et revisionsprotokollat? 
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Det har den logiske konsekvens, at så har vi ikke noget protokollat at kigge i. Og 

hvilken betydning det vil få det kan vi ikke sige, men der er i hvert fald ikke samme 

støtte, som vi havde hvis der var tale om revision og protokollatet foreligger, og 

hvor protokollen direkte kan pege på de områder, hvor fejlene er. Det kan være et 

vigtigt værktøj, men det afhænger selvfølgelig af hvad der står i protokollen. 

Og der er da en del skattesager der er opstået på grundlag af noget, som jo har 

været omtalt i et protokollat. 

30. I Norge er der sidste år lavet en undersøgelse af karakteristika for de 

virksomheder, som har fravalgt revision. Resultaterne viser bl.a.: 

- at andelen af fravælgere er højere end i Danmark 

- at jo højere omsætning, jo mindre er en virksomhed tilbøjelig til at fravælge revision 

(samme resultat mht. balancesum) 

- at visse brancher var mere tilbøjelige til at fravælge revision end andre brancher (= 

brancher med høje revisionshonorarer havde samtidig højere fravalgsandel) 

- at når revisor også var virksomhedens rådgiver var fravalgsprocenten lavere 

- at virksomheder, som fik anmærkninger fra revisor (ulovlig aktionærlån, ulovlig 

behandling af skat, forbehold for fortsat drift)i højere grad fravalgte revision 

- at virksomheder med god kreditvurdering fravalgte revision (omvendt at virksomheder 

med dårlig kreditvurdering beholdt revision). 

Det lyder logisk og mange af de samme ting gælder sikkert i Danmark. Hvis 

omgivelserne kræver revision så er man mindre tilbøjelig til at fravælge, og hvis 

man i en branche kan spare meget… og hvad var det sidste? 

Hvis man fx har noget at skjule over for omverdenen? 

Ja, eller en irriterende revisor der kommer og fortæller, at det her ikke er i orden. 

Det kunne være en motivationsfaktor. De har et andet system i Norge. I Danmark 

kan revisorerne tilbyde det hele, men i Norge er der skarp adskillelse mellem at 
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lave regnskaber, det at revidere og det at rådgive. De tanker foregår også 

internationalt. Det er vist unikt i Danmark, at man kan det hele. 

Er SKAT bekendt med karakteristika for de virksomheder, som i Danmark fravælger 

revision? Kan I nikke genkendende til det jeg har nævnt? 

Det der kan vi godt nikke genkendende til. Men der er ikke noget belæg for at sige 

hvor meget det betyder. Om der kan være flere det ved jeg ikke – men det der 

lyder plausibelt. 

31. Hvordan forholder SKAT sig til, at det er de virksomheder, som har noget at skjule, 

der fravælger revision? (hvis det samme er gældende i Danmark? 

Ja – hvis det er sådan. Der sker jo den her udvikling i retning af at dem der 

fravælger revision de vil være nemmere at spotte fremadrettet i og med, at det 

hele bliver digitalt. Så vi vil have bedre muligheder for at sætte ind over for det 

frem for at være afhængige af selskabsangivelsen. Det kloge selskab kunne jo 

godt tænke ”hvad er klogest at skrive her (oplysninger om revisorbistand)”. Vi har 

jo ikke nogen data at holde det der oppe imod. Hvis de siger at de har statsaut. 

revisor der reviderer deres årsregnskab så er det jo kun hvis vi holder det der 

sammen med hvad der står på årsrapporten at vi vil opdage det. Så det er jo 

meget sværere. Via at regnskaber bliver digitale vil vi få bedre 

udsøgningsmuligheder. 

Nu nævnte du også projektet med forbehold og supplerende oplysninger i erklæringen, 

men hvad med de selskaber som ikke har nogen erklæring? 

Ja ja – vi vil måske også mere præcist hvis vi vil kunne blive i stand til at finde de 

selskaber, som helt har fravalgt revisor, hvis vi synes at det er interessant. De har 

i hvert fald ikke nogen generende revisor til at … og så kan vi blive mere 

målrettede. 

Jeg læste en artikel, som handlede om at de selskaber der fravalgte revision kunne gå 

uden om rampelyset, fordi I udsøgte på baggrund af de her oplysninger i erklæringen. 
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Det er klart, at hvis nogen skriver her at de har fået foretaget revision og skriver at 

der ikke er nogle forbehold og har hjulpet med at opgøre den skattepligtige 

indkomst. Det vil se fint og flot ud på selskabsselvangivelsen, men hvis realiteten 

er en anden. 

Vi kan jo også lave nogle stikprøver eller sammenholde med andre data – i sidste 

ende kan vi holde det op mod hvad er der rent faktisk i årsrapporten. Hvis det er 

sådan at der ikke er nogen revisor eller foretaget revision og det er det de har 

selvangivet, så er der nogle lamper der lyser. Chancen for at holde sig under 

radaren den er der jo. 

Jeg tror pointen i artiklen var, at hvis vi forestiller os et selskab, som har fået 

anmærkninger, og så et andet selskab, som ikke havde fået foretaget revision, men 

burde have fået de samme anmærkninger, som hvis der var blevet foretaget revision. 

Så var der større risiko for at blive udtaget til kontrol for det selskab, som havde fået 

foretaget revision, frem for det selskab, som ikke havde fået foretaget revision. 

Det er dybest set en diskussion af hvor man skal sætte kontrolressourcerne ind. 

Vi vil nu twiste over mod de selskaber, som hvis de havde fået foretaget revision 

også ville have fået anmærkninger. Det vil vi få større mulighed for efter at 

regnskaber indsendes digitalt. Det kan vi kun fra regnskabsåret 2012, og hvis vi 

skal gøre det for tidligere regnskabsår skal vi søge det mere indirekte. 

32. Hvilke tiltag har SKAT igangsat med henblik på at sikre, at virksomhederne som 

SKAT kalder modspillere og som fravælger revision ikke snyder i skat? (bevidst forkert 

selvangivelse) 

Der er jo lidt mere fokus på modspillerne – i hvert fald i forhold til kontrol – end de 

såkaldte medspillere. Men det er igen en afvejning af hvor vi vil sætte 

ressourcerne ind. Risikoen for tab af skatteprovenu er jo større så alt andet lige vil 

vi sætte flere ressourcer ind over for det frem for noget andet. 

Men er det korrekt forstået, at I ikke har gjort noget konkret mod dem, som har fravalgt 

revision? 
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Nej ikke målrettet mod dem der har fravalgt revision, men vi har målrettede 

aktiviteter mod dem vi kalder modspillere, som jo så kan være selskaber der 

fravælger revision, men det kan også være selskaber, som ikke har fravalgt 

revision. 

I har heller ikke lavet undersøgelser af selskaber, som har fravalgt revision, og om de 

er modspillere? 

Nej, vi har ikke lavet målrettede undersøgelser, hvor vi kan sætte det op, hvor vi 

kan sige præcist sådan og sådan… men det er det der kommer nu her. 

33. Revisor skal omtale ulovlige aktionærlån  i revisionspåtegningen både ved revision 

og udvidet  gennemgang. Omfanget af ulovlige aktionærlån har været stærkt stigende, 

specielt de senere år. Det viser en analyse fra FSR. Det er især mindre virksomheder i 

regnskabsklasse B, der har ulovlige lån. SKAT har et indsatsprojekt rettet mod 

forbehold, bl.a. som følge af ulovlige aktionærlån. Folketinget vedtog i efteråret 2012 en 

lov, som indfører beskatning af aktionærlån til fysiske personer med en særlig 

tilknytning til det långivende selskab. Det betyder, at aktionærlån i fremtiden beskattes 

som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Udbetalinger 

anses for at være hævninger uden tilbagebetalingspligt. Hvordan sikrer SKAT, at der 

sker beskatning af aktionærlånene? 

Nu er der jo kommet den lovgivning og det vil jo alt andet lige give en fokus 

fremadrettet. Dem som så ikke følger reglerne og lader sig beskatte – det kan 

revisor jo medvirke til – de skal jo så fanges via en indsatsmæssig indsats eller 

noget vejledning. Men det er jo klart at hvis vi er inden for sådanne regler, så vil 

der blive fulgt op på det. Men hvornår det vil ske det ved vi ikke. 

Det vil sige at I opfanger det, når revisor angiver det i påtegningen? 

Ja, hvis revisor bliver opmærksom på at her er der tale om ulovligt aktionærlån og 

der skal ske beskatning så vil revisor jo være nødsaget til at fortælle om det i sin 

erklæring. Det er jo en måde man kan finde det på. 

Hvordan vil I så finde lånene i holdingselskaber, som fravælger revision helt? 
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Ja det bliver jo så udfordringen, ikke. Det kan vi jo gøre via de digitale 

årsregnskabsdata. 

Hvordan kan I finde ud af om der er ulovlige aktionærlån, hvis revisor ikke har været 

inde over? 

Ja, det er rigtigt – det bliver nok svært for det er jo en balancepost. Det forhold at 

der skal ske beskatning, som der ikke skulle tidligere, vil jo gøre at det er noget 

man vil være opmærksom på. Der vil blive fulgt op på det på forskellig vis – men 

hvornår det ved jeg ikke. Revisorer vil jo også være opmærksom på det, når de er 

tilstede. 

MIDLERTIDIG SUSPENSION – KONTROLBEFØJELSER 

34. I henhold til ÅRL § 135, stk. 6, kan en virksomhed ikke fravælge revision, når 

virksomheden eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, 

accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag fx dømmes for overtrædelse af 

skatte- og afgiftslovgivningen. Det er Erhvervsstyrelsen der pålægger tvungen revision. 

SKAT underretter Erhvervsstyrelsen om bødeforlæg for overtrædelse af skatte- og 

afgiftslovgivningen. 

Er der eksempler på, at virksomheder, som ellers har fravalgt revision, er blevet pålagt 

tvungen revision efter § 135, stk. 6 i årsregnskabsloven, som følge af at SKAT har 

fremsendt et bødeforlæg, som virksomheden har accepteret? 

Det ved kun Erhvervsstyrelsen for det er dem der pålægger virksomhederne 

tvungen revision. 

Men det er jo jer der underretter Erhvervsstyrelsen? 

Ja ja – men det er jo også noget af det der skrives i de der evalueringer. Der har 

ikke været så mange underretninger. Det hænger sammen med fx nu har revision 

kunnet vælges fra i nogle år, men selskabet skal først vælge revision fra, så skal 

der være en eller anden kontrol der viser at noget er galt, hvorefter der skal være 

et strafforløb bagefter og hvor de både kan påklage ansættelsessagen og det er 

ikke sikkert at de vedtager en bøde. Så der er et langstrækt forløb til at man har 
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lavet fejlen til at man får bøden. Derfor har der været et vist efterslæb på det der. 

Men det vil i givet fald ske på et tidspunkt. 

35. Én af SKATs kontrolbeføjelser er bl.a. revisorpålæg. I henhold til SKL § 3D har 

SKAT hjemmel til at pålægge en virksomhed, at betale for at få en revisor til at 

udarbejde et regnskab for den selvangivelsespligtige, hvis det skattemæssige 

årsregnskab ikke opfylder kravene i skattelovgivningen. I hvor høj grad anvender SKAT 

kontrolbeføjelser som fx SKL § 3D, til at sikre at SKAT har tilstrækkeligt grundlag for 

skatteberegningen? 

Den bliver ikke brugt ret tit. Den vil jo næppe blive taget i brug ved et selskab der 

er blevet revideret. Det er jo i tilfælde af, at årsregnskabet enten slet ikke er 

udarbejdet eller hvor de vægrer sig mod at fremlægge det der måtte være 

udarbejdet. SKAT skal jo lægge ud for udgiften – for derefter at få det fra 

selskabet. At få udarbejdet et årsregnskab på et ikke særlig oplyst grundlag – det 

kræver også at man får fat i regnskabsmaterialet ellers kan der ikke udarbejdes et 

regnskab. Hvis det er ukomplet er det jo svært at lave. Det skal derfor være den 

situation hvor regnskabsmaterialet er der, men regnskabet er bare ikke 

udarbejdet. Det bliver brugt sjældent. 

36. Hvilke kontrolbeføjelser gør SKAT ellers brug af til at indhente oplysninger, der er 

væsentlige for skatteligningen (oplysningspligt efter opfordring + tvangsindgreb)? 

Der er jo daglige bøder – det er et instrument der bliver brugt for at fremtvinge det 

materiale, som de ikke umiddelbart vil indlevere. Når materialet så kommer 

bortfalder bøderne. 

Medmindre de er betalt, vel? 

Ja medmindre de er betalt. Vi har ikke nogen tal på hvor ofte vi gør det, men det 

er et instrument der bruges. Det er nemmere og et bedre instrument, frem for det 

der med at pålægge at få udarbejdet et regnskab. 

Gør I brug af tvangsindgreb af nogen art? 

Jeg ved det ikke. 
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Foretager I kontrolbesøg for at få adgang til regnskabsmateriale? 

Vi varsler jo vores besøg – det skal vi. Og vi har adgang til at få det gennemgået 

på stedet og få det sendt ind til kontoret. Der er jo sager, hvor der er mistanke om 

egentlig skattesvig, hvor man i samarbejde med politiet gennemfører 

ransagninger af virksomheder, relevante lokaler og så kan man den vej skaffe sig 

noget materiale. 

Kan det kun udløses af mistanke om skattesvig? 

Ja – så er vi inde i det område hvor det skal være af en sådan karakter at man 

kan foretage ransagning efter retsplejelovens regler og man kan få en domstol til 

at udstede retskendelse. Der er vi jo over i det man kan kalde økonomisk 

kriminalitet. 

Den helt normale virksomhed hvor der kan være nogle fejl – der gør vi ikke noget. 

I gør det heller ikke over for modspillere? 

Modspillere kan jo falde i den der gruppe. Der er jo en grund til at de er 

modspillere. Modspillere er jo defineret, som dem er helt uden vilje til at følge 

reglerne. Der kunne de jo meget vel blive genstand for en sådan sag, hvor politiet 

er involveret. 

AFSLUTNING 

37. Hvis du helt kort skulle forklare effekten af forenklingen/lempelsen mht. 

holdingselskaber og udvidet gennemgang for skattekontrollen – hvad ville du da 

fremhæve? 

Det skulle være, at selskaberne kan vælge unødvendige revisorhandlinger fra. Vi 

kan ikke sige noget om effekten, eller andelen af flere fejl – vi kan have en 

formodning for det. 

Har I en formodning om at I vil opleve flere fejl? 

Risikoen for fejl er større jo færre revisorhandlinger, men hvor meget det betyder i 

sidste ende det kan vi ikke sige. 
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Forenklingen og og de ressourcer der må omprioriteres taget i betragtning – mener du 

da er der er risiko for øget risiko for fejl? Det har du været lidt inde på og det du mener 

at der er en større risiko for fejl. 

Ja, men hvad konsekvensen er … det her handler dybest set om hvad er en 

passende kontrol og en passende mængde ressourcer til SKAT til at udføre 

kontrol. Der er jo ingen som med vilje dimensionerer SKAT for lavt. Det er jo der 

indtægterne kommer ind til de udgiftskrævende områder. Der er vist ikke ret 

mange andre indtægter uden om. 

Hvordan kan SKAT blive i stand til at udføre en indsats der sikrer skatteprovenuet på 

trods af lovændringen? 

Det er jo det man står på mål for (altså SKAT) – og der må man jo løse opgaverne 

på den rigtige måde og bruge ressourcerne klogest muligt. Det er jo noget vi 

måles på og holdes op på. Rigsrevisionen spiller jo også en rolle i den forbindelse 

– de vil jo også kommet givetvis senere og kigge SKAT over skulderen og komme 

med gode råd og anbefalinger. 

Vil I ændre jeres strategi, som følge af Rigsrevisionens udtalelser? 

Der er ikke nogen der har noget imod strategien og det tror jeg heller ikke 

Rigsrevisionen har. Det kan være måden man praktiserer den på. Hvordan skal 

man vægte kontrol i forhold til forebyggelse og hvor skal man sætte ressourcerne 

ind. 

Mener du at der er behov for yderligere ressourcer til at sikre en betryggende 

skattekontrol? 

Det kan jeg ikke svare på. Det er en politisk diskussion. Der er ikke nogen her i 

SKAT der har en officiel holdning til det. Vi er vel de ressourcer vi skal være. 

Man må gøre systemer så gode som mulig, så skatteyderne i høj grad kan 

betjene sig selv og bruge dem klogt. 
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BILAG C – FORESPØRGSEL TIL ERHVERVSSTYRELSEN 

 

 
Til:  erst@erst.dk 
Fra: trho06ab@student.cbs.dk 
Sendt: 28. maj 2013 
 
 
Til Erhvervsstyrelsen 
(Erhvervsvilkår og Regulering) 
 
Indledning 
Jeg er cand.merc.aud-studerende på CBS og i forbindelse med min kandidatafhandling 
har jeg fokus på samspillet mellem skattekontrollen og den seneste lempelse af 
revisionspligten for virksomheder i regnskabsklasse B (Lov nr. 1232 af 18. december 
2012). 
 
Forespørgsel 
I den forbindelse fremsender jeg nedenstående spørgsmål, som jeg håber 
Erhvervsstyrelsen har mulighed for at besvare. Jeg har formuleret mine spørgsmål 
under hensyntagen til at besvarelsen ikke trækker mere end højst nødvendigt på jeres 
ressourcer. I er også velkomne til at besvare min spørgsmål telefonisk, hvis I vurderer 
at det er mere hensigtsmæssigt. 
 
Spørgsmål 
B-virksomheder 
 
a) I forbindelse med et lovforslag om digitale årsrapporter i 2011 blev det samlede antal 
virksomheder i regnskabsklasse B anslået til ca. 190.000 virksomheder (note 1). Hvad 
er det anslåede antal B-virksomheder i år 2013? 
 
Forenkling af revisionspligten - "udvidet gennemgang" 
 
b) Af det fremsatte lovforslag til lov om ændring af årsregnskabsloven fremgår det at 
forslaget om erklæringsstandarden vurderes at medføre lettelser for ca. 236 mio. kr. 
(note 2). Hvor mange B-virksomheder - som indtil lovændringen i december 2012 (note 
3) var omfattet af lovpligtig revision - skønnes at have mulighed for at få foretaget en 
'udvidet gennemgang' af årsregnskabet i stedet for revision? 
 
c) Hvor mange B-virksomheder, som har muligheden for at få foretaget en 'udvidet 
gennemgang' af årsregnskabet, forventes at gøre brug af muligheden i år 2013 og 
fremover? 
 
d) I hvilket omfang forventes B-virksomheder, som er fritaget for revision (note 4), at få 
foretaget en 'udvidet gennemgang' af årsregnskabet? 
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Forenkling af revisionspligten - "små holdingvirksomheder" 
 
e) Holdingvirksomheder havde indtil lovændringen i december 2012 ikke mulighed for 
at fravælge revision. Små holdingvirksomheder er nu ligestillet med andre små 
virksomheder og kan fravælge revision, såfremt holdingvirksomheden og de 
virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, 
tilsammen ikke overskrider to af størrelserne, som nævnt i note 4. Det vurderes at 
medføre en lettelse for erhvervslivet på 172 mio. kr. (note 2). Hvor mange 
holdingvirksomheder forventes at gøre brug af denne nye mulighed? 
 
f) Hidtil har det været nødvendigt at udføre revision af dattervirksomheder, såfremt en 
holdingvirksomhed var underlagt revisionspligt (note 2). Små holdingvirksomheder er 
nu fritaget for revisionspligt, jf. ovenfor. 
I hvilket omfang medfører det, at dattervirksomheder reelt får mulighed for at fravælge 
revision? 
 
Evaluering af erfaringerne med lempelsen af revisionspligten 
 
g) Erhvervsstyrelsen har siden 2006 foretaget årlige evalueringer af erfaringerne med 
lempelsen af revisionspligten - senest blev der offentliggjort en evaluering den 30. maj 
2012. Hvornår forventes næste evaluering at blive offentliggjort?  
 
Afslutning 
På forhånd tak for hjælpen og jeres tid. 
 
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Troels Bech Holm 
stud. merc. aud 
 
E-mail: trho06ab@student.cbs.dk 
Mobil: +45 xxxx xxxx 
 
 
Noter 
1) Kilde: FSR - Pressemeddelelse - 7. april 2011 - "Digitale regnskaber bliver en 
realitet" (link) 
2) Kilde: Folketinget - Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 
(L 26 - 10. oktober 2012) (link) 
3) Lov nr. 1232 af 18. december 2012 (link) 
4) De mindste B-virksomheder, som ikke overskrider to af følgende størrelser: 
Balancesum (4 mio. kr.), Nettoomsætning (8 mio. kr.) og Antal ansatte (12) 
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Til: trho06ab@student.cbs.dk 
Fra:  petkro@erst.dk 
Sendt: 3. juni 2013 

Kære Troels, 

Det er desværre ikke mange af dine spørgsmål, jeg har mulighed for at besvare. 

Ad a) Jeg er ikke bekendt med, om der foreligger estimater for antallet af B-virksomheder for 2013. 

Undersøger og vender tilbage. 

Ad b) Det skønnes, at omkring 47.000 virksomheder, der i dag er omfattet af revisionspligt, vil kunne 

anvende erklæringsstandarden. 

Ad c-e) Der er ikke foretaget sådanne undersøgelser 

Ad f) Der foreligger ikke data til at kunne foretage et sådant skøn. 

Ad g) Der foreligger endnu ingen dato for offentliggørelse af evaluering af erfaringerne med lempelse af 

revisionspligten for 2013. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Krogslund Jensen 

Chefkonsulent 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Erhvervsvilkår og Regulering 

 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Telefon: +45 3529 1000 

Direkte: +45 50862452 

E-mail: PetKro@erst.dk 

www.erhvervsstyrelsen.dk 

 

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

 Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.  

 

mailto:PetKro@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
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Til:  erst@erst.dk 
Fra: trho06ab@student.cbs.dk 
Sendt: 5. juni 2013 
 
Kære Peter, 
 
Mange tak for din foreløbige besvarelse. 
 
Jeg har tilladt mig, at supplere med nogle få spørgsmål. 
 
Ad c) Forventninger til B-virksomhedernes brug af "udvidet gennemgang" - Af 
bemærkningerne til lovforslaget pkt. 1.1 (link) fremgår det, at regeringen forventer, "at 
nogle virksomheder fortsat kan blive mødt med et krav om en revision", men "at 
erklæringsstandarden vil være et reelt alternativ for de fleste af de omfattede 
virksomheder". På baggrund af bemærkningerne kan det udledes, at regeringen 
forventer at B-virksomhederne i vid udstrækning har en reel mulighed for at fravælge 
revision og i stedet få foretaget en "udvidet gennemgang". Hvad ligger til grund for, at 
regeringen forventede at de fleste virksomheder kan anvende "udvidet gennemgang"? 
Er der tale om et skøn med hensyn til virksomhederne reelle muligheder? 
 
Ad e) Antal små holdingvirksomheder, som får mulighed for at fravælge revision - I det 
efterfølgende afsnit i bemærkningerne til lovforslaget, vurderes fritagelsen fra 
revisionspligt for små holdingvirksomheder, at medføre en lettelse for erhvervslivet på 
172 mio. kr. I beregningen af lettelsen kan der indgå et estimat for antallet af omfattede 
virksomheder. Lettelsen kan eksempelvis beregnes ved at opgøre besparelsen ved at 
fravælge revision pr. virksomhed ganget det omfattede antal virksomheder. Er der ikke 
ved vurderingen af lettelsen ved fritagelsen fra revisionspligt for små 
holdingvirksomheder inddraget et skøn over antallet af holdingvirksomheder? 
  

Endnu en gang tak, fordi du behandler min henvendelse! 

Med venlig hilsen 
 
Troels Bech Holm 
stud. merc. aud 
 
E-mail: trho06ab@student.cbs.dk 
Mobil: +45 xxxx xxxx 
 
_____________________________________________________________________
___ 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143335
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Til: trho06ab@student.cbs.dk 
Fra:  petkro@erst.dk 
Sendt: 6. juni 2013 
 
Kære Troels, 

Mht til dine supplerende spørgsmål kan oplyse, at bemærkningen om, at standarden er et reelt 

alternativ for de fleste af de omfattede virksomheder er baseret på en vurdering af tilbagemeldinger fra 

brancheforeningerne for kreditinstitutterne, som generelt har været positive overfor standarden men 

samtidig har givet udtryk for, at der konkret kan forekomme situationer, hvor der vil blive afkrævet en 

fuld revision. 

Mht holdingvirksomheder – lettelser af byrder beregnes på grundlag af det antal virksomheder, der får 

mulighed for at anvende en lettelsesmulighed. Dvs. lettelsen af de administrative lettelser for 

holdingvirksomheder er beregnet ud fra, at alle holdingvirksomheder, der får muligheden, fravælger 

revision. Der foreligger dermed kun et estimat over antallet af holdingvirksomheder, som kan benytte 

lempelsen af reglerne (estimeret til 57.000).. 

  

Med venlig hilsen 

 

Peter Krogslund Jensen 

Chefkonsulent 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Erhvervsvilkår og Regulering 

 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Telefon: +45 3529 1000 

Direkte: +45 50862452 

E-mail: PetKro@erst.dk 

www.erhvervsstyrelsen.dk 

 

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

 Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 

 

 

mailto:PetKro@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
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Til:  erst@erst.dk 
Fra: trho06ab@student.cbs.dk 
Sendt: 7. juni 2013 
 
Kære Peter, 

Tak for din uddybning af lovforslagets bemærkninger, samt estimatet for antal 
holdingvirksomheder. 
 
Jeg ser frem til at modtage et estimat for antallet af samtlige B-virksomheder i år 2013, 
jf. ad a). 
 
Med venlig hilsen 
 
Troels Bech Holm 
stud. merc. aud 
 
E-mail: trho06ab@student.cbs.dk 
Mobil: +45 xxxx xxxx 
 

 
Til: trho06ab@student.cbs.dk 
Fra:  petkro@erst.dk 
Sendt: 18. juli 2013 

 
Kære Troels, 

Beklager – kom lidt væk fra det. 
Jeg har talt med det center, der har med administrative byrder at gøre. De har oplyst, at der ikke 
foreligger estimater på antallet af virksomheder fordelt på regnskabsklasser for 2013. 

  
Mvh 
Peter 

  
Peter Krogslund Jensen 
Chefkonsulent 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Erhvervsvilkår og Regulering 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
Direkte: +45 50862452 
E-mail: PetKro@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

 Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt. 
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Til:  erst@erst.dk 
Fra: trho06ab@student.cbs.dk 
Sendt: 25. juli 2013 

Kære Peter, 

Tak for din mail - omend der ikke foreligger estimater for år 2013. 
 
Og tak for venlig behandling af min henvendelse. 
 
Fortsat go' sommer! 
  

Med venlig hilsen 
 

Troels 
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BILAG D – SELSKABSSELVANGIVELSE 
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BILAG E – SAMMENLIGNING AF ERKLÆRINGER MED SIKKERHED  

Egen tilvirkning efter inspiration fra FSRs publikation ”En udvidet gennemgang – 

ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder” 


