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Abstract 

Originated Originating from massive publicity on the Danish tax gap for small companies 

throughout 2018, the purpose of the thesis is to investigate the existence of an expectation gap in 

regards to audit of tax in the annual report and how to reduce this gap. As the tendency in the 

publicity has been to equate audit of financial statements with a correct reported income tax 

return, it is hinting a gap to the existing laws and standards regulating audit of financial 

statements. The focus of the publicity has been small companies, and as such why this focus is 

also implemented for the thesis.  

By using Brenda Porter and Bent Warming-Rasmussen’s theories on the expectation gap as a 

basis, the thesis seeks to examine the expectation gap in regards to audit of tax in the annual report 

from three positions:; the auditors’ position, the costumers’ customers’ position, and the position 

of public influencers. The method of examination varies between positions to best respond to the 

respective groups investigated. The auditors’ position has been examined through five qualitative 

interviews with auditors from diversified audit firms, whereas the costumers’ customers’ position 

has been examined through a survey of 246 small companies. To examine the position of public 

influencers a review of public statements has been performed.  

Based on the obtained data it has been possible to conclude the existence of an expectation gap 

in regards to audit of tax in the annual report, which consists of a performance gap between the 

existing laws and standards regulation regulating the audit of financial statements and the actual 

audit performed by the auditors of small business’, where the auditors performs six tasks which 

are not required.  Through analysis of the costumers’ customers’ expectations and the audit 

performed by the auditors of small companies the six tasks were concluded to be reasonable tasks. 

Further through analysis of the costumers’ customers’ expectations, two expectations was were 

concluded to be unreasonable and thereby forms the reasonableness gap for customers. Equally, 

two expectations from the public influencers were concluded to be unreasonable why evidencing 

that a reasonableness gap also exists for the public influencers.  

As an expectation gap exists for audit of tax in the annual report the thesis seeks to propose 

measures which can reduce this expectation gap. Through the obtained knowledge in the thesis, 

two suggestions on how to reduce the performance gap are is proposed, and further suggestions 

are made on how to reduce the reasonableness gap.   
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  Kapitel 1  Kapitel 
  Introduktion og Metode  Datagrundlag 

  Dette kapitel  har ti l  formål, at danne rammerne for  

afhandl ingen, og indeholder derfor  en indledning, 

problemformulering, t i lhørende problemstil l inger, afgrænsning, 

begrebsdefinitioner og denne læsevejledning. Herti l  indeholder 

kapitlet en beskr ivelse af  metodologien i afhandl ingen.  

 Andet kapitel  har t i l  formål, at få gennemgået datagrundlaget 

for afhandl ingen. Dette indeholder derfor  afsnit  om teori,  

lovgivning & standarder samt empirien fra interviewsne og 

spørgeskemaet. Dette afsnit sikrer  os, at  de to første 

problemstil l inger besvares,  og at vi herefter kan påbegynde 

analysen.  
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1 Indledning 

Siden 2006 er der foretaget en række lempelser til revisionspligten i Danmark. Den 21. marts 

2006 vedtog folketinget den første af disse lempelser for små virksomheder1. Lempelsen indebar, 

at virksomheder i klasse B, som ikke overstiger to ud af tre af følgende størrelsesgrænser, vil 

kunne fravælge revision. Grænserne, som blev vedtaget i 2006 var; en balancesum på 1,5 mio. 

kr., en nettoomsætning på 3 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 122. 

Flere begrænsninger til muligheden for fravalg af revision blev ligeledes indført i 2006. Disse 

omfattede, at erhvervsdrivende fonde og selskaber, som besidder kapitalandele eller som udøver 

betydelig indflydelse, ikke kunne fravælge revision. Dertil blev der indført en række udvidelser 

af revisionspligten i forbindelse med fejl i årsrapporten og en konstateret involvering i kriminelle 

aktiviteter3. 

Ved vedtagelsen af lovforslag nr. 190 i 2009 blev størrelsesgrænserne lempet yderligere, da 

grænsen for balancesummen og nettoomsætningen blev hævet fra henholdsvis 1,5 mio. kr. til 4 

mio. kr. og fra 3 mio. kr. til 8 mio. kr.4 

Den 6. december 2012 blev det sidste lovforslag i rækken af lempelser vedtaget. Forslaget 

indeholdt introduktionen af udvidet gennemgang, som kan anvendes af alle klasse B 

virksomheder. Dertil blev det vedtaget, at selskaber, som besidder kapitalandele eller som udøver 

betydelig indflydelse, var omfattet af den lempede revisionspligt, såfremt virksomheden og de 

virksomheder, som den besidder kapitalandele i eller udøver betydelig indflydelse i, ikke 

tilsammen overskrider beløbsgrænserne for lempelsen5. 

Den svenske rigsrevision offentliggjorde d. 21. december 2017 en rapport, om undersøgelse af 

konsekvenserne for lempelserne af revisionspligten i Sverige6. Den svenske rigsrevision 

fremviste, at de selskaber som har fravalgt revision, vækster langsommere i omsætning og ansatte, 

end de med en tilknyttet revisor. Herudover fremviste de, at der er sket et fald i selskabsskatter. 

Dette mener de kan være en indikator på snyd, og anbefaler derfor til den svenske regering, at der 

skal ske genindførelse af revisionspligten for små selskaber7. 

Efter offentliggørelse af den svenske rigsrevisions rapport, er der opstået kritik fra medier, som 

endvidere inddrager undersøgelser fra SKAT og FSR danske revisorer (FSR). 

Bl.a. inddrages FSRs undersøgelse, foretaget ud fra Experian og egne beregninger, som viser, at 

112.522 danske virksomheder har fravalgt revision i 20168. Endvidere viser undersøgelsen, at 

omfanget af anmærkninger, som ikke kommer til offentlighedens kendskab, i 2016 var 11.239 

såfremt, at disse følger andelen af reviderede selskaber med anmærkninger for samme år9. 

Dertil inddrager medierne SKATs nyeste rapport om kontrolaktiviteter, der viser at det forventede 

skattegab for 2017 på 22,8 mia. kr., hvoraf 7,1 mia. kr. direkte kan henføres til personlige-, mikro- 

og små virksomheder. Her beskriver SKAT endvidere, at de vil gennemføre 99 kontrolaktiviteter 

                                                      
1 Økonomi- og erhvervsministeriet (2006) 
2 Økonomi- og erhvervsministeriet (2006), §50 stk. 1 
3 Økonomi- og erhvervsministeriet (2006), §50 stk. 2-7 
4 Økonomi- og erhvervsministeriet (2009), §1 nr. 1 
5 Erhvervs- og vækstministeriet (2012), §1 nr. 3-5 
6 Riksrevisionen (2017, 21. december) 
7 Riksrevisionen (2017, 21. december) 
8 FSR (2017, 15. november) 
9 FSR (2017, 15. november) 
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i 2017 for at mindske det store skattegab10. SKAT vurderer, at 11% af de virksomheder, som 

fravælger revision, er bevidste skattesnydere. Blandt de virksomheder, som har fået revideret 

årsrapporten, er det syv procent11. 

Flere politikere er trådt ind i debatten om konsekvenserne ved lempelserne af revisionspligten, da 

de fik kendskab til et ikke-offentliggjort dokument fra SKAT i begyndelsen af 2018, omkring 

konsekvenserne ved lempelserne af revisionspligten. Dokumentet var udformet som svar til 

erhvervsstyrelsens spørgsmål i 2012 om, hvilke skattemæssige konsekvenser det kunne have at 

lempe revisionspligten12. 

I svaret stod der klart og tydeligt: ”Hvis flere virksomheder får lov at slippe for at få en revisor til 

at kigge regnskabet igennem, vil det føre til »en væsentlig svækkelse af regelefterlevelsen« på 

skatteområdet - med »et stigende skattegab« til følge”13, hvilket derfor har skabt stor debat blandt 

politikerne14. Flere af disse mener, at fravalg af revision har givet virksomhederne anledning til 

skattesnyd15. 

Samtidig med den store omtale om lempelserne af revisionspligten og fejl i skatteindbetalinger, 

har skatteministeriet, i samarbejde med FSR, udformet erklæringen moms- og skattetjekket, som 

er i forsøgsordning pr. 1. januar 201816. Moms- og skattetjekket er et tillæg til en ISRS 4410-

erklæring, hvorfor tjekket ikke afviges som en særskilt erklæring, men som en del af erklæringen 

for assistance med bilag til selvangivelsen. Dette betyder, at hvis revisor finder fejl, og ledelsen 

ikke vil korrigere disse, kan revisor ikke afgive erklæringen17. Moms- og skattetjekket er en 

frivillig ordning, hvis formål er, at sikre selskabers fordele ved tilvalg. Det er hertil publiceret af 

SKAT, at kun fem selskaber på nuværende tidspunkt er under forsøgsordningen18. 

Administrerende direktør i FSR, Charlotte, Jepsen, udtaler følgende om moms- og skattetjekket: 

”Moms- og skattetjekket er et tilbud til de virksomheder, der vil vise, at de overholder 

skattereglerne. På den måde kan skattemyndighederne bruge kræfterne på at gå efter dem, der 

snyder. Det må ikke kunne betale sig, at konkurrere ved at snyde i skat”19 

Gennem omtalen om fravalg af revision kan det tydes, at der fra offentlighedens side er en 

forventning om, at den indberettede selskabsskat er korrekt for reviderede årsrapporter. Det er 

således interessant at undersøge, hvorvidt moms- og skattetjekket kan være et svar på 

offentlighedens forventninger. 

Vi vurderer det derfor relevant at undersøge hvorvidt offentlighedens forventninger er i 

overensstemmelse med revisorernes udførelse i praksis og gældende lovgivning & standarder. 

Hertil er det også interessant, at undersøge hvilke forventninger selskaber har, og om disse er i 

overensstemmelse med revisorernes udførelse i praksis og lovgivning & standarder. En sådan 

undersøgelse vil afdække om der findes en forventningskløft ved revision af skat. 

                                                      
10 SKAT (2017) 
11 Gremaud, Ditzel & Møller (2018, 31. januar) 
12 Andersen, L (2018, 17. maj, 2) 
13 Andersen, L (2018, 17. maj, 2) 
14 Ditzel & Møller (2018, 17. maj) 
15 FSR (2017, 15. november) 
16 FSR (2018, 20. marts)  
17 FSR (2018, 20. marts) 
18 SKAT (ukendt) 
19 FSR (2018, 20. marts) 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2270411
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1.1 Problemformulering 

Der er flere forskere som har undersøgt forventningskløften for revisorer, hvor de alle er kommet 

frem til en forventningskløft og et løsningsforslag hertil. Vi ønsker ligeledes at undersøge, 

hvorvidt der eksisterer en forventningskløft og i så fald undersøge hvorvidt moms- og 

skattetjekket kan benyttes til minimering af denne, eller om andre løsningsforslag skal benyttes. 

Ovenstående indledning udmønter sig derfor i nedenstående problemformulering, hvortil der er 

udarbejdet syv problemstillinger. 

 
Hvad er forventningskløften ved revision af skat,  

og hvordan kan denne formindskes? 

 Problemstillinger 

1. Hvad forstås ved forventningskløften? 

2. Hvilke lovgivninger & standarder benyttes til revision af skat? 

3. I hvor høj grad er revisorernes udførelse af revision af skat i praksis i overensstemmelse 

med gældende lovgivning & standarder? 

4. I hvor høj grad er kunders forventninger til revisors revision af skat i overensstemmelse 

med den gældende lovgivning og revisorens udførelse i praksis? 

5. I hvor høj grad er offentlighedens forventning til revisors revision af skat i 

overensstemmelse med den gældende lovgivning og revisorens udførelse i praksis? 

6. I hvilket omfang er der en forventningskløft ved revision af skat? 

7. Hvordan kan forventningskløften ved revision af skat formindskes? 

1.2 Afgrænsning 

For at problemfeltet i afhandlingen behandles kvalificeret, foretages en række afgrænsninger. 

Det forudsættes i afhandlingen, at læser har kendskab til revision og faglige begreber, som 

benyttes i revisionsbranchen. Betydningen af faglige begreber vil derfor kun redegøres for, 

såfremt dette er relevant. 

Problemformuleringen afgrænses til at analysere tre positioner: Revisorer, offentligheden og 

revisionskunder. Dertil afgrænses opgaven til udelukkende at behandle forventningskløften 

vedrørende revision af skat for selskaber i regnskabsklasse B. For nærmere beskrivelse af 

opgavens begrebsdefinitioner henvises til afsnit 1.3. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i dansk lovgivning, reguleringer og erklæringer udstedt af 

FSR og gældende internationale standarder udstedt af IAASB (ISA’er). Afhandlingen vil således 

ikke behandle andre nationale lovkrav eller standarder. 

Den primære indsamlede empiri i afhandlingen vil være baseret på interviews af revisorer, et 

spørgeskema til kunder og avisartikler, som repræsenterer offentligheden. Der afgrænses derfor 

for andre dataindsamlingsmetoder. 

Afslutningsvis bør det nævnes, at informationer er indsamlet frem til d. 20. august 2018, foruden 

interviews med revisorer, som er afholdt frem til d. 11. september 2018. 
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1.3 Begrebsdefinitioner 

Begrebsdefinitionerne har til formål at afdække problemformulering, problemstillinger og andre 

centrale begreber benyttet i afhandlingen. Disse vil blive oplistet i alfabetisk rækkefølge.  

Erfaringsgrupper 
Begrebet afdækker en inddeling af respondenter baseret på disses erfaringsgrundlag således, at 

respondenterne kan inddeles efter Bent Warming-Rasmussens teori. I afhandlingen vil der blive 

omtalt to forskellige erfaringsgrundlag; Ydelseserfaring og aflæggelseserfaring. Vi benytter to 

typer af ydelseserfaring, hvor den ene er, om respondenten modtager revisorbistand eller ej og 

den anden er hvilken type erklæring med sikkerhed respondenten modtager. Aflæggelseserfaring 

inddeler respondenter efter, hvor mange års erfaring respondenten har med aflæggelse af 

årsrapporter for det pågældende selskab. 

Forventningskløften 
Forventningskløften, som undersøges i afhandlingen, udgør forskellen mellem forventninger som 

kunder og offentligheden har til den godkendte revisors revision af skat i praksis og lovgivning 

& standarder. 

I praksis 
Her forstås de handlinger, som revisor foretager ved udførelse af dennes opgaver i sit arbejde. 

Kunder 
Begrebet er i afhandlingen afgrænset til potentielle kunder for revisionsvirksomheder. Yderligere 

grundet afhandlingens fokus på små virksomheder, er begrebet afgrænset til at dække potentielle 

kunder i regnskabsklasse B. 

Lovgivning & standarder 
Dansk lovgivning for revisorer og gældende internationale standarder udstedt af IAASB (ISA’er) 

samt erklæringer udstedt af FSR (standard om udvidet gennemgang og moms- og skattetjekket). 

Målgrupper 
Begrebet er defineret af Brenda Porter, og inddeler folk i målgrupper ud fra disses 

erhvervserfaring og stillingsbeskrivelser. Der inddeles i fire grupper; revisorer, de reviderede, 

finanssektoren og generelsamfundet20. Begrebet er yderligere beskrevet i afsnit 4.1.1. 

Offentligheden 
I afhandlingen vil offentligheden bestå af dem, som kan influere dansk lovgivning, og som udtaler 

sig i medier om revisionspligt og skat. Det vurderes, at et minimums kendskab til revision er 

nødvendigt for at kunne danne en forventning til disses ydelser. Desuden må det forventes, at de 

som kan influere lovgivningen, opnår dette minimumskendskab. Dette vil indbefatte politikere, 

eksperter og ledende i interesseorganisationer, dog ikke revisorer og revisorernes repræsentanter 

hos FSR. Dette skyldes, at FSR er lige så fagligt stærke på revisionsområdet som revisorer, samt 

støtter revisorerne, og derfor ikke kan være med til at afspejle offentlighedens forventningskløft. 

  

                                                      
20 Porter (1993), s. 52 
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Revision 
Revision forstås i opgaven som de arbejdshandlinger, som er afdækket af en ISA 700-erklæring. 

Revision af skat 
Ved revision af skat forstås de arbejdshandlinger, som foretages ved revision af 

regnskabsposterne årets skat i resultatopgørelsen samt udskudt skat og tilgodehavende/skyldig 

skat i balancen. 

Revisorer 
Revisorer vil i opgaven omfatte godkendte revisorer, som har erfaring med revision af små 

virksomheder. Ved godkendte revisorer, forstås statsautoriserede- eller registrerede revisorer. 

Skat 
I denne afhandling forstås skat ved de regnskabsmæssige poster; årets skat, udskudt skat og 

skyldig-/tilgodehavende selskabsskat samt den selvangivne skattepligtige indkomst. 

Skat i regnskabet 
I denne afhandling forstås skat ved de regnskabsmæssige poster; årets skat, udskudt skat og 

skyldig-/tilgodehavende selskabsskat. 
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2 Læsevejledning 

Figur 1: Læsevejledning 

 

 

  

Kapitel 1 

Introduktion og 

Metode 

Første kapitel har til formål, at danne rammerne for afhandlingen, og 

indeholder derfor en indledning, problemformulering, tilhørende 

problemstillinger, afgrænsning, begrebsdefinitioner og denne 

læsevejledning. Hertil indeholder kapitlet en beskrivelse af metodologien i 

afhandlingen. 

 

Kapitel 2 

Datagrundlag 

Kapitel 3 

Analyse af 

forventningskløften 

Kapitel 4 

Forslag til 

formindskelse af 

forventningskløften 

Kapitel 5 

Konklusion og 

Perspektivering 

Andet kapitel har til formål, at få gennemgået datagrundlaget for 

afhandlingen. Dette indeholder derfor afsnit om teori, lovgivning & 

standarder samt empirien fra interviewene og spørgeskemaet. Dette afsnit 

sikrer os, at de to første problemstillinger besvares, og at vi herefter kan 

påbegynde analysen. 

Tredje kapitel består af en undersøgelse revisorernes udførelse af revision i 

praksis sammenholdt med lovgivning. Hertil indgår en analyse af 

forventninger fra kunder og offentligheden omkring revision af skat, 

sammenholdt med revisorernes udførelse i praksis og lovgivning. Kapitlet 

har til formål, at besvare problemstilling tre, fire og fem. 

Fjerde kapitel indeholder afhandlingens sammendragelse af den 

identificerede forventningskløft i analysen samt et konkret løsningsforslag 

til mindskelse af denne. Heri vil moms- og skattetjekket diskuteret som et 

løsningsforslag. Kapitlet har således stil formål at besvare afhandlingens 

sjette og syvende problemstilling. 

Femte kapitels formål er at afslutte afhandlingen og besvare 

problemformuleringen. Kapitlet indeholder en sammenfattende konklusion 

og en perspektivering, som gennemgår afhandlingen fra andre vinkler. 
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3 Metodologi 

For strukturering og forståelse af afhandlingens opbygning har vi i de kommende afsnit fastlagt 

metodologien. Videnskabsteori og metodologi er fænomener, som er tolket af mange. Vi vil 

benytte os af Gubas definition af et paradigme og Brymann & Bells metodologiske anvisninger. 

3.1 Videnskabsteori 

Vi vil fastlægge de videnskabsteoretiske overvejelser ud fra Gubas paradigmeforståelse for at 

definere synet på afhandlingen. Guba E. G. definerer et paradigme som ”et sæt basale værdier, 

som styrer vores handlinger”21. At fastsætte et paradigme, mener vi er essentielt for vores studie, 

da handlinger, og dermed konklusioner, vil afhænge heraf. 

Et paradigme indeholder fire termer; Ontologi, epistemologi, metodologi og etik. Ontologi viser, 

hvordan et individ ser på realiteten og mennesketilværelsen i verden. Epistemologi viser, hvordan 

et individ ser på forholdet mellem det forespurgte og det kendte. Metodologien viser, hvordan 

individet på bedste vis kan indhente viden. I de etiske overvejelser vurderes det, hvordan et 

individs morale er i verden22. I det kommende afsnit, om vores paradigmevalg, vil disse fire termer 

gennemgås, da det har betydning for vores afhandling. 

 Konstruktivismen 

Vores problemformulering kalder på, at finde sandheden på et fænomen. Grundet relativisme, kan 

vi ikke indsamle al viden i verden, hvorfor udfaldet af sandheden kommer an på, hvordan 

virkeligheden erkendes af individer. Denne ontologiske erkendelse er konstruktivismen, da vi 

stræber efter at finde sandheden, men erkender, at vi kun kan finde den relative sandhed. 

Ontologien er således relativisme, hvor vores sandhed dannes ud fra andres relative sandhed23. 

Gennem konstruktivismen kan vi således opnå et bud på, hvad forventningskløften er ved revision 

af skat, og hvordan denne kan formindskes, gennem andre individers sandhed. 

Epistemologien i konstruktivismen er subjektiv. I afhandlingen studerer vi andre individers 

subjektive holdninger og fortolker deres udtalelser, hvorfor vores subjektivitet også vil påvirke 

konklusionen. Gennem konstruktivismen er det således kun muligt at finde vores subjektive 

sandhed ud fra nogle udvalgte subjekters sandhed24. Det vil derfor ikke være muligt at finde en 

fuldstændig sandhed, da vi inden for afhandlingens omfang ikke kan undersøge alle individer i 

verden. I afhandlingen vil vi således være klar over, at vores vurdering af forventningskløften og 

vores bud på formindskelse heraf kun er en relativ sandhed, ud fra udvalgte individers subjektive 

synspunkter. 

Metodologien i konstruktivismen er hermeneutik, hvor individuelle konstruktioner fremkaldes og 

raffineres hermeneutisk og sammenlignes/modsættes, med det formål, at generere et eller få 

sandheder, hvor der er betydelig konsensus25. Vores problemformulering kalder på et 

                                                      
21 Denzin & Lincoln (2005), s. 183 
22 Denzin & Lincoln (2005), s. 183 
23 Denzin & Lincoln (2005), s. 195 
24 Denzin & Lincoln (2005), s. 195 
25 Denzin & Lincoln (2005), s. 195 
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løsningsforslag til et problem, hvoraf der undersøges tre positioners synspunkter, og 

hermeneutikken passer således godt hertil. Det er her udvalgte individer som benyttes. 

I konstruktivismen er etikken intrinsisk, da paradigmet baserer sig på relativisme og dermed på 

indre værdier. Intrinsisk etik fokuserer på, at der ikke overskrides etiske grænser hos individer. 

Det vil derfor sikres, at individer ikke udstilles, men at holdninger fremvises. Endvidere vil det 

sikres, at individer er affundet med, at deltage i vores afhandling26. 

 Hermeneutikken 

Hermeneutikken er den konstruktivistiske metodologi27. Vi gennemgår analysetilgangen for at 

opnå den maksimale viden af det analyserede, og således komme nærmere den relative sandhed. 

I hermeneutikken understreges det, at tidligere observationer og forståelser danner nye 

forståelsesprocesser28. Ved en hermeneutisk tilgang analyseres der flere gange på et problem for 

at identificere nye forståelser, og det sikres at der ikke sker fastlæggelse på den første forståelse. 

Hermeneutik er en kvalitativ metode, og er essentiel for tekster såvel som interviews, da 

hermeneutikken hjælper med belysning af flere synspunkter29. Hermeneutikkens analyseværktøj 

kendes som den hermeneutiske spiral, og er udtryk for forståelsesprocessen30. 

Hermeneutikken vil være gennemgribende i afhandlingen, da vi gennem al dataindsamling 

viderefortolker på problemstillinger. Ved analyse af artikler og debatter opnår vi nye opfattelser, 

des flere vi læser. Der udformes pilottest for interview og spørgeskema, for at modtage feedback, 

og dermed benyttes hermeneutikken. Respondenters svar i spørgeskemaet sorteres, struktureres 

og analyseres, således at nye opfattelser dannes gennem hele processen. Interviewet med revisorer 

genaflyttes og transskriberes, hvilket aktiverer hermeneutikken, da vi her kan opnå nye opfattelser 

af den interviewedes svar. 

Ved benyttelse af hermeneutikken erkender vi at bruge vores egne indtryk, da det er vores 

opfattelser, som bruges til at analysere. Udfaldet af analyserne i afhandlingen er således gennem 

vores indtryk, og udfaldet havde muligvis været anderledes gennem andres indtryk. 

 Kritik af paradigme 

Vi vil forholde os kritisk for paradigmevalget, da dette har indvirkning på afhandlingens 

konklusion31. Gennem konstruktivismen opnås en sandhed ud fra individuelle konstruktioner, 

hvilket bevirker, at konklusioner ikke er objektive sandheder. Der undersøges en lille population, 

hvor individernes sandheder analyseres kvalitativt, og det er derfor ikke muligt at identificere en 

total sandhed, som bl.a. findes ved anvendelse af positivismen som paradigme. Desuden skaber 

hermeneutikken en fortolket sandhed, hvorfor sandheden kunne være udfaldet anderledes, hvis 

andre individer havde skrevet afhandlingen. 

Vi vil forsøge at generalisere og drage sammenhænge ud fra individuelle konstruktioner, men kan 

kun komme med konklusion på enkelte individer og således kan vores konklusion ikke være en 

generalisering. Dette har betydning for afhandlingens konklusion, da det ikke er et helt billede, 

                                                      
26 Denzin & Lincoln (2005), s. 194 
27 Denzin & Lincoln (2005), s. 184 
28 Denzin & Lincoln (2005), s. 27 
29 Denzin & Lincoln (2005), s. 918 
30 Denzin & Lincoln (2005), s. 919 
31 Denzin & Lincoln (2005), s. 184 
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men et billede baseret på individers holdninger32, og medfører derfor, at vores konklusion kun er 

et glimt af de udvalgte individers holdninger.  

I afhandlingen drager vi konklusioner ud fra enkelte revisorer, specifikke politikere og 

erhvervsfolk samt en udvalgt andel af B-virksomheder, hvorfor vores afhandlings konklusion vil 

være farvet af disse individers holdninger. Herudover vil afhandlingen være farvet af vores egne 

opfattelser, da vi erkender, at vi også er subjektive.  

3.2 Datagrundlag 

I de kommende afsnit vil det redegøres for, hvilke undersøgelsesdesign, analyseteknikker og 

undersøgelsesteorier, som vil blive benyttet i afhandlingen for at skabe forståelse for, hvordan 

data behandles. Herudover vil typer af data, der bliver benyttet i afhandlingen, blive gennemgået. 

 Undersøgelsesdesign 

Det primære undersøgelsesdesign er det tværsektorielle33. Et tværsektorielt design består i at 

indsamle og sammenligne data, som er indsamlet i den samme tidsperiode34. Det tværsektorielle 

undersøgelsesdesign benyttes, da der i samme tidsrum indsamles synspunkter fra forskellige 

positioner om revision af skat, som sammenlignes. De indsamlede positioner vil således være: 

▪ Hvad revisor udfører i praksis ved revision af skat 

▪ Hvad kunderne forventer revisor skal udføre i praksis ved revision af skat 

▪ Hvad offentligheden forventer revisor skal udføre i praksis ved revision af skat 

Disse positioner sammenholdes, hvor det undersøges, hvorvidt forventningerne fra hver position 

stemmer overens med standarderne. Derfor er det tværsektorielle undersøgelsesdesign mest 

passende for vores opgave. 

I afhandlingen benyttes det komparative design også, hvilket består i at sammenligne flere 

tilfælde35. I afhandlingen benyttes dette ved sammenholdelsen af de tværsektorielle data, som vil 

sammendrages til hvad den samlede forventningskløft er, og hvordan denne kan formindskes. Det 

komparative design vil derfor benyttes som basis for løsningsforslaget. 

 Analyseteknik 

Projektets undersøgelse sker ud fra revisionsteori, gældende lovgivning & standarder og tre 

positioner: Revisorernes, kundernes og offentlighedens. Analyseteknikken vil variere for de 

forskellige positioner, for at afdække disses holdninger bedst muligt. 

Den deskriptive analyse kommer til udtryk i teoriafsnittet om forventningskløften, da dette er 

beskrivende. To teorier om forventningskløften vil spilles op mod hinanden, men dette vil fortsat 

foregå inden for den deskriptive analyseteknik. 

                                                      
32 Denzin & Lincoln (2005), s. 194Guba E. G. & Lincoln Y. (s. 194) 
33 Bryman & Bell (2015), s. 53 
34 Bryman & Bell (2015), s. 61 
35 Bryman & Bell (2015), s. 72 
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Den eksplorative analyseteknik er den gennemgribende i projektet, da hele undersøgelsesområdet 

er en undersøgelse af et fænomen. Den eksplorative analyse vil derfor benyttes til at undersøge 

revisorernes, kundernes og offentlighedens holdninger til revision af skat for at undersøge, 

hvorvidt der er eksisterer en forventningskløft. Den eksplorative analyseteknik vil benyttes ved 

alle tre positioner. 

 Undersøgelsesmetode 

Til behandling af data i afhandlingen vil deduktion blive anvendt, da der tages udgangspunkt i det 

kendte, og derefter udledes sammenhænge med det observerede36. Problemfeltet i opgaven tager 

udgangspunkt i teorier, lovgivninger & standarder, og udleder sammenhænge mellem disse og 

praksis. Al indsamlet data vil blive sammenholdt med det kendte, da vores problemformulering 

er at undersøge om der eksisterer en forventningskløft ved revision af skat og finde et 

løsningsforslag ud fra den kendte teori om forventningskløften. Denne undersøgelsesmetode 

giver os mulighed for at undersøge det kendte og kæde individernes holdninger hertil37. 

Undersøgelsesmetoden vil benyttes på tre positioner, hvor dataet vil bestå af partsindlæg. Det vil 

derfor betyde for vores afhandling, at der kun kan udledes sammenhænge af partsindlæg og ikke 

foretage en generaliserende konklusion. 

I afhandlingen benyttes således undersøgelsesmetoden deduktion, hvorfor vi vil falde tilbage på 

teori, lovgivning & standarder. 

 Typer af data 

Afhandlingen vil bestå af både primær- og sekundær data. 

Den primære data består af personlige interviews med revisorer og et spørgeskema med selskaber 

som respondenter. Den primære data sikrer at vi har data som er direkte tilegnet projektet. Vi er 

dog opmærksomme på, at den primære data skal behandles kritisk, da der er tale om subjektive 

holdninger. Desuden er vi opmærksomme på, at vi ikke kan tilegne os al viden, og at vi kun opnår 

en konklusion, på baggrund af partsindlæg. Der henvises til afsnit 3.2.4.1 vedrørende 

strukturering af den primære data og afsnit 3.2.4.2 vedrørende indsamling af sekundær data. 

Som sekundære data benyttes teorier, lovgivning, standarder, artikler, statistikker og andre 

dokumenter. Vi forholder os kritisk til den sekundære data, da udformningen af denne er afspejlet 

af forfatteren, og dermed er subjektiv. Vi forsøger desuden at gennemlæse den sekundære data 

flere gange, og finde flere sammenligningsgrundlag vha. den hermeneutiske spiral. 

  

                                                      
36 Bryman & Bell (2015), s. 19 
37 Bryman & Bell (2015), s. 23 
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Vi benytter os både af kvalitativ og kvantitativ data. Den kvalitative data vil give projektet 

specificerede svar, f.eks. fra revisorer, hvor deres citater kan benyttes som dokumentation. De 

kvalitative data vil være teorier, lovgivning, standarder, artikler, andre dokumenter og de 

personlige interviews. Vores kvantitative data vil være et spørgeskema som udsendes til 

selskaber. Den kvantitative data vil give projektet en større population af selskaber, og en 

mulighed for at strukturere svarmulighederne til at kunne sammenlignes statistisk. Den 

kvantitative data indeholder holdningsbaserede spørgsmål og muligheder for uddybelse af 

respondenternes besvarelse, hvorfor den ligeledes indeholder kvalitative svar. Spørgeskemaet vil 

således både analyseres kvantitativt og kvalitativt. 

For at strukturere opgaven, er det nøje overvejet hvilken type data som vil afdække de syv 

problemstillinger. Struktureringen fremgår i nedenstående tabel. 

Tabel 1: Data i problemstillinger 

Problemstilling Type af 

data 

Specificeret type data 

1. Hvad forstås ved forventningskløften? Sekundær Brenda Porter og Bent Warming om 

forventningskløften 

 

2. Hvilke lovgivninger & standarder benyttes til revision af skat? Sekundær Lovgivninger & standarder 

 

3. I hvor høj grad er revisorernes udførelse af revision af skat i 

praksis i overensstemmelse med gældende lovgivning & standarder? 

Primær og 

Sekundær 

Interviews med revisorer 

Lovgivninger & standarder 

4. I hvor høj grad er kunders forventninger til revisors revision af skat 

i overensstemmelse med den gældende lovgivning og revisorens 

udførelse i praksis? 

Primær og 

Sekundær  

Spørgeskema til selskaber og 

interviews med revisorer 

Lovgivninger & standarder 

5. I hvor høj grad er offentlighedens forventning til revisors revision 

af skat i overensstemmelse med den gældende lovgivning og 

revisorens udførelse i praksis? 

Primær og 

Sekundær  

Artikler, debatter, lovgivninger & 

standarder 

Interviews med revisorer 

6. I hvilket omfang er der en forventningskløft ved revision af skat? Primær og 

Sekundær 

Sammenfatning af forudgående 

 

7 Hvordan kan forventningskløften ved revision af skat formindskes? Primær og 

Sekundær 

Sammenfatning af forudgående 

 
Egen tilvirkning 

  



 
Annemette Engelsted Jonasen 

Katrine Hauge Lauritsen 
 

 
Forventningskløften ved revision af skat 

16 
af 115 
 

 Primær data 

Ifølge Bryman & Bell er et kvalitativt interview det mest benyttede, når der anvendes kvalitativ 

data i en undersøgelse, hvorfor vi inddrager et sådant38. Vi ønsker at inddrage personlige 

interviews i afhandlingen, og finder det mest relevant at anvende disse til undersøgelse af 

revisorer. Dette skyldes, at revisorer er fagpersoner, hvortil der forventes en del 

professionalisme. Endvidere ønsker vi at udforme et spørgeskema til selskaber, for på denne 

måde at opnå flere og mere statistiske svar, end hvis vi skulle tage ud og interviewe selskaber39. 

Vi vælger at udsende spørgeskemaet til selskaberne, da vi ønsker at opnå mange svar. 

De indledende overvejelser om datavalg er beskrevet nedenfor, mens indhentelse og behandling 

heraf gennemgås i afsnit 6, hvortil der henvises. 

Interview 
Vi har i forbindelse med planlægningen af de personlige interviews haft overvejelser om, hvorvidt 

disse skulle være semi-strukturerede eller ustrukturerede40. Fordelen ved det ustrukturerede 

interview er at samtalen foregår ud fra nogle fastlagte emner, hvilket vil passe godt til interviews 

med fagpersoner41. Fordelen ved det semi-strukturerede interview er at der foreligger en klar liste 

med spørgsmål, som er grundlag for interviewet, således at der er plads til få afvigelser 42. Vi har 

valgt at benytte os af det semi-strukturerede interview, men samtidig drage fordel af 

emneopdelingen fra det ustrukturerede interview, ved at inddele vores interview i emner, 

hvorunder der er en række fastlagte spørgsmål 43. Vi har valgt semi-strukturerede interviews da vi 

på denne måde sikrer os, at interviewet bliver relevant for afhandling, og ikke tager en uventet 

drejning mod en uvæsentlig del af emnet. Samtidig gøres der plads til, at nye spørgsmål rejses på 

baggrund af den interviewedes besvarelse, hvormed den hermeneutiske spiral benyttes. 

Spørgeskema 
Et spørgeskema kan opstilles ved at fastlåse svarmuligheder for respondenter således, at svarene 

kan kvantificeres og sammenlignes44. Dog har vi valgt, at vores spørgsmål skal opfordre 

respondenterne til at udtrykke deres opfattelse og holdning, ved også at kunne uddybe deres svar 

i dertil egnede svarbokse. Dette medfører, at vi ikke kan kvantificere hele spørgeskemaet, men vi 

finder det relevant45, at respondenterne kan uddybe deres mening om det givne spørgsmål, da vi 

benytter os af konstruktivismen.  

Spørgeskemaet vil således både bestå af kvalitativ og kvantitativ data. 

  

                                                      
38 Bryman & Bell (2015), s. 479 
39 Bryman & Bell (2015), s. 479 
40 Bryman & Bell (2015), s. 480 
41 Bryman & Bell (2015), s. 481 
42 Bryman & Bell (2015), s. 481 
43 Bryman & Bell (2015), s. 481 
44 Bryman & Bell (2015), s. 37 
45 Bryman & Bell (2015), s. 39 
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 Sekundær data 

Lovgivning & standarder er indsamlet gennem Karnov, med adgang fra CBS, hvorfor det er sikret, 

at disse er de nyeste. Teorier er indhentet fra de primære kilder, som er Brenda Porters 

videnskabelige artikel om forventningskløften fra 1993 og Bent Warming-Rasmussens 

afhandling om forventningskløften fra 1990. 

Artikler, statistikker og rapporter benyttes til at afdække offentlighedens forventninger, og 

gennemgås i afsnit 9.1. 

Data til at dække offentlighedens forventninger 
Vi forsøgte at få kontakt til erhvervsstyrelsen og skattestyrelsen, for at få kommentarer til deres 

forventninger om revisors revision af skat, men begge styrelser afviste en samtale med den 

begrundelse, at de kun har lov til at udtale sig om lovgivning, og ikke om forventninger eller 

holdninger. Vi fik derfor ikke mulighed for at indhente primær data herfra, hvorfor vi benytter 

sekundær data til at dække offentlighedens position i afhandlingen. 

Artikler til brug for at dække offentlighedens position om forventningerne til revision af skat, har 

vi fundet gennem Infomedia, med adgang fra CBS. Vi har ved søgningen opstillet følgende 

kriterier; at artiklen er publiceret i perioden fra 1. januar til 20. august 2018, at artiklerne 

indeholder ordene ”skat” og ”revisionspligt”. Perioden er fastsat ud fra, at vi ønsker, at måle 

offentlighedens holdning med udgangspunkt i nutiden. Vi har derfor ikke fundet det relevant at 

gå længere tilbage end til starten af 2018. I forhold til slutningen af perioden er denne udtryk for, 

at vi på et tidspunkt har været nødsaget til at afslutte vores dataindsamling. Søgeordene ”skat” og 

”revisionspligt” er udvalgt, da vi udelukkende ønsker at finde artikler, som kan være relevante 

for vores afhandling. ”Skat” er udvalgt, da artiklen skal omhandle dette, og for ikke at afgrænse 

søgningen fra forskellige typer af skat. Ved første søgning benyttede vi søgeordet ”revision”, hvor 

der fremkom mere end 400 søgeresultater. Ved kort skimning blev vi klar over, at de mange 

resultater skyldes, at revision benyttes som udtryk for at foretage enhver form for gennemgang. 

For at afgrænse udtrykket besluttede vi at anvende søgekriteriet ”revisionspligt”, da vi vurderede 

at medieomtalen af dette fænomen ville indeholde overvejelser om, hvilke forventninger der 

foreligger til en revisors revision af skat. 

Af søgningen fremkom 60 resultater, hvoraf flere artikler var irrelevante, såsom dubletter, 

kriminoveller og årsregnskabsmeddelelser, mv. Disse blev frasorteret i forbindelse med vores 

gennemgang. Artikler fra FSR blev ligeledes frasorteret dataindsamlingen, da denne er til brug 

for analyse af offentlighedens forventninger til revisors revision af skat, og FSR er en 

brancheorganisation for revisorer. FSR vurderes derfor ikke som værende repræsentanter for 

offentligheden. 20 artikler blev vurderet relevante, og blev benyttet som datagrundlag for 

offentlighedens forventninger. Referater af de relevante artikler er vedlagt bilag 1. 

Andet data anvendt i afhandlingen, herunder til dennes indledning, er fremfundet vha. google, 

hvor der for hvert objekt er foretaget en individuel vurdering. 

Den sekundære data er behandlet kritisk, da der kan forekomme manipuleret data. Vi har stor 

fokus på kildekritikken ved analyse af offentligheden, da vi indsamler data fra politikere og 

fagfolk med politiske agendaer. Da vi har med partsindlæg at gøre, er vi gennem vores 

konstruktivistiske tilgang opmærksomme på, at vores konklusioner bliver dannet ud fra disse 

politiske partsindlæg, og derfor er et uddrag af politiske holdninger. 
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3.3 Validitet og reliabilitet 

Gennem projektet vil der være fokus på kvalitet til læseren og kvalitet for os som undersøgere, 

hvilket udtrykkes som validitet og reliabilitet. Validitet er udtryk for gyldighed og relevans, hvor 

reliabilitet er udtryk for pålidelighed. Validitet og reliabilitet skal sikres i inddata og uddata. 

Validitet og reliabilitet i inddata er udtryk for kvalitet i den indsamlede data, hvor validitet og 

reliabilitet i uddata er kvalitet af vores fortolkning af data og videreformidling i opgaven46. 

Den indsamlede data vedrører projektet og er inden for den fastlagte tidsramme for 

dataindsamlingen. Ved strukturering af primær data har vi desuden sikret, at de forespurgte 

personer er valide for projektet, og således ikke er irrelevante for læseren. Dette har vi sikret ved, 

at de forespurgte revisorer er godkendte revisorer og at de forespurgte selskaber passer til vores 

definition af revisionskunder i klasse B. Ved indsamling af sekundær data er der kun indsamlet 

relevante lovgivninger & standarder, og avisartikler er indhentet gennem infomedia med 

specifikke søgekriterier og udgivelsesår. Hertil er det sikret, at de indsamlede avisartikler passer 

til vores definition af offentligheden, som er de med en politisk agende, og således er valide for 

afhandlingen. Hermed vurderer vi, at validiteten i inddata i høj grad er sikret. 

Validiteten i uddata sikres, da vi benytter en deduktiv metode, hvor der tages udgangspunkt i 

teorier. Vi vil støtte os op ad teorier, og udlede sammenhænge herigennem, hvorfor validiteten i 

uddata er høj. Vi mener, at det kun er relevant data, som medtages i afhandlingen. 

Teorier, lovgivninger & standarder er reliabile, da disse er anerkendte. Artikler vil gennemgås 

kritisk, så det sikres, at udtalelserne kan benyttes på trods af en eventuel politisk agenda. 

Reliabiliteten i interviewene vil være høj, da det er godkendte revisorer som interviewes. Det 

vanskelige i forhold til reliabiliteten i inddata er, at der er tale om subjektive holdninger og 

partsindlæg. Desuden er der ikke er nogen sikkerhed i, hvem som besvarer spørgeskemaet eller 

deres hensigter. I spørgeskemaet skulle respondenterne udfylde dennes jobstilling og antal år af 

involveringer i regnskabsaflæggelse, hvorigennem det vil forsøges at opnå reliabilitet. Ved 

gennemgang af jobstillingerne ønskede vi at have en god fordeling, men med flest ejere, direktører 

eller regnskabschefer, da disse som udgangspunkt har kontakten med revisoren. I vores data var 

indeholdt 9,76%, som ikke var ejere, direktører eller regnskabschefer, jf. graf 2. Denne andel er 

vurderet passende. Ved gennemgang af antal år af involveringer i regnskabsaflæggelse, blev en 

jævn fordeling udtrykt i vores data, jf. graf 3, hvilket er vurderet passende. Det har ikke været 

muligt at indhente offentlige statistikker, som viser fordelingen af erklæringstyper eller modtagne 

ydelser fra revisor, og vi har derfor ikke kunne teste generaliserbarheden af vores data. 

Konklusioner på denne data er derfor begrænset til at give en indikation på kunders holdninger 

ud fra populationen.  

Reliabiliteten i uddata vil være i fokus, da dette bevirker om læser finder afhandlingen pålidelig. 

Grundet brugen af den hermeneutiske spiral, vil vores inddata være analyseret flere gange og fra 

flere vinkler, hvor det således er forsøgt at skabe en mere pålidelig uddata. Vi vil være 

kildekritiske, da vi har med partsindlæg at gøre, og foretage kildehenvisninger til alt, som ikke er 

egne fortolkninger. Det bør dog nævnes, at vores afhandling bygger på subjektive holdninger, 

hvilket muligvis ville være udfaldet anderledes, såfremt denne var foretaget af andre.

                                                      
46 Bryman & Bell (2015), s. 400 
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Kapitel 1  Kapitel 2  Kapitel 
Introduktion & Metode  Datagrundlag  Analyse af  

Første kapitel  har ti l  formål, at  danne rammerne for  

afhandl ingen, og indeholder derfor en indledning, 

problemformulering, ti lhørende problemstil l inger,  afgrænsning,  

begrebsdefinitioner og denne læsevejledning.  Hert i l  indeholder 

kapitlet en beskr ivelse af  metodologien i afhandl ingen.  

 

 Dette kapitel  har t i l  formål, at få gennemgået datagrundlaget 

for afhandl ingen. Dette indeholder derfor afsnit om teori,  

lovgivning & standarder samt empirien fra interviewene og 

spørgeskemaet.  Dette afsn it  sikrer  os,  at  de to første 

problemstil l inger besvares,  og at  vi  herefter  kan påbegynde 

analysen.  

 Tredje kapitel  består af en undersøgelse revisorernes udførelse 

af revis ion i  praksis sammenholdt med lovgivning. Herti l  indgår 

en analyse af  forventninger fra kunder og offentl igheden 

omkring revision af skat,  sammenholdt med revisorernes 

udførelse i  praksis og lovgivning. Kapitlet har ti l  formål, at  

besvare problemstil l ing tre, f ire og fem.  
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4 Teori 

Teoriafsnittet indeholder en deskriptiv analyse af forventningskløften, for at afdække 

problemstillingen 1: ”Hvad forstås ved forventningskløften?”. 

4.1 Forventningskløften 

I 1980’erne rapporterede flere, at revisorer i USA ville blive udsat for en krise med mistillid47. 

Efterfølgende var der stor debat om mistillid til revisorer, da store og veletablerede selskaber gik 

konkurs48. WorldCom er et eksempel på skabelsen af mistilid til revisorer, da selskabet angiveligt 

skulle have foretaget regnskabssvindel for 11 mia. USD, uden at den eksterne revisor har opdaget 

dette49. Revisoren blev sagsøgt af aktionærerne for at have overtrådt sikkerhedslovgivningen i 

manglende beskyttelse af aktionærerne, og revisoren indgik herefter et forlig50. Efterfølgende blev 

mistilliden til revisorer et omdiskuteret emne, som resulterede i, at teorier vedrørende 

forventningskløften om revisors rolle opstod. 

Forventningskløften er en teori, som er fortolket af flere. Brenda Porter, pensioneret professor i 

regnskab og revision på Victoria Universitet i New Zeeland, er den teoretiker, som benyttes i 

undervisningen på CBS, og er derfor den teoretiker som de fleste forbinder med teorien om 

forventningskløften. Desuden har Bent Warming-Rasmussen, professor i entreprenørskab på 

Syddansk Universitet i Danmark, udformet en teori herom. Det vurderes interessant at 

sammenholde disse to teorier samt undersøge hvordan disse kan benyttes i afhandlingen. Flere 

har undersøgt forventningskløften, men vi har valgt at afgrænse os til disse to. 

 Brenda Porter 

Brenda Porter (Porter) udgav I 1993 en videnskabelig artikel om forventningskløften ved revision, 

med datagrundlag fra en spørgeskemaundersøgelse i 198951. Hendes research komplementerer 

andre undersøgeres data om forventninger til revisionsopgaver52. 

Ifølge Porter var Liggio, 1974, den første som tilkoblede definitionen ’forventningskløft’ om 

revision53. Han definerede det som forskellen mellem niveauet af udførelse forventet af den 

eksterne revisor og af regnskabsbrugerne. Flere definitioner var udformet, men Porter mente, at 

disse var for snævre, da definitionerne ikke benytter den krævede udførelse af revisor, men kun 

den forventede54. Porter har derfor udformet følgende definition af forventningskløften: 

”The gap between society’s expectations of auditors and auditors’ performance, as perceived by 

society”55. 

                                                      
47 Holguin (2005) 
48 Porter (1993), s. 1 
49 Holguin (2005) 
50 Holguin (2005) 
51 Porter (1993), s. 49 
52 Porter (1993), s. 49 
53 Porter (1993), s. 50 
54 Porter (1993), s. 50 
55 Porter (1993), s. 50, linje 23 
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Ud fra Porters definition indikerer hendes analyse, at forventningskløften består af to 

komponenter56: 

1. En forventningskløft mellem samfundets forventninger til revisors udførelse, og hvad 

som med rimelighed kan forventes. Denne defineres som ’rimelighedskløften’ 

2. En forventningskløft mellem hvad samfundet med rimelighed kan forvente af revisor, og 

hvad revisor udfører. Denne defineres som ’præstationskløften’, som Porter inddeler i to: 

a. Mangelfulde standarder: En kløft mellem arbejdshandlinger som med rimelighed 

kan forventes af revisor og revisors eksisterende opgaver ifølge lovgivning. 

b. Mangelfulde ydelser: En kløft mellem revisors eksisterende opgaver ifølge 

lovgivning og revisors faktiske arbejdshandlinger. 

Forklaringen af definitionen viser Porter endvidere i figur 2 nedenfor. 

Figur 2: Forventnings-Præstationskløften af Revisionsydelser 

 

Egen tilvirkning fra Porters figur57 

Ovenstående figur viser, at forventningskløften består af to komponenter og hvordan denne 

udformer sig fra revisors faktiske ydelser til samfundets forventninger. I Porters model er det 

indarbejdet, hvorvidt samfundets forventninger er rimelige, ved at udføre en cost-benefit analyse. 

Til forskel fra Liggio inddrager Porter lovgivningen, og analyserer både det krævede og det 

forventede af en revisor58. 

Porters undersøgelse består af et spørgeskema, som foreslår 30 revisionshandlinger, hvor 

respondenterne skal angive, hvorvidt disse er obligatoriske ifølge lovgivningen, samt hvordan det 

menes, at revisoren præsterer ved udførelsen heraf. Undersøgelsen begyndte med, at undersøge 

samfundets viden til revisorers arbejdsopgaver ifølge lovgivningen59. Her blev både revisorer, de 

reviderede, finanssektoren og generelsamfundet inddraget som målgrupper. Specifikationerne 

heraf er vist nedenfor. 

  

                                                      
56 Porter (1993), s. 50 
57 Porter (1993), s. 50 
58 Porter (1993), s. 49 
59 Porter (1993), s. 51 
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Tabel 2: Målgrupper 

Målgruppe Jobstilling 

Revisorer Revisor partnere og revisor ansatte 

De reviderede Administrerende direktører og andre direktører 

Finanssektoren Finansanalytiker, børsmæglere, investorer, erhvervs bankfolk, medlemmer af selskaber, 

revisionsstuderende 

Generelsamfundet Tilfældige mennesker i samfundet, advokater, bank konsulenter 
Egen tilvirkning fra Porters tabel med målgrupper60 

Undersøgelsen viste, at der var mangel på viden omkring revisors lovkrævede opgaver i alle 

målgrupper. Der var fem arbejdshandlinger, som revisorerne ikke identificerede som værende 

lovkrævede opgaver61. Målgruppen ’de reviderede’ fejlidentificerede de samme fem 

arbejdshandlinger, og mente desuden ikke, at andre handlinger ikke var revisors opgave. 

Målgruppen ’finanssektoren’ og ’generelsamfundet’ fejlede i et større omfang ved identificering 

af revisors lovpligtige opgaver. Undersøgelsen viste, at 60% af generelsamfundet har lidt eller 

ingen viden om revisorernes opgaver, hvilket har stor betydning for rimelighedskløften62. 

Mere end 20% af alle målgrupper (inklusiv revisorer) mente, at revisorers præstation var dårlig 

på områder vedrørende rapportering af selskabers fortsatte drift og misanbringelse af selskabets 

aktiver foretaget af ansatte. Herudover mente mere end 20% af alle målgrupper, at revisorer var 

dårlige til at identificere ulovlige handlinger foretaget af selskabsledelsen, og andre handlinger63. 

Mere end 20% af målgrupperne (eksklusiv revisorerne) forventede endvidere, at 28 opgaver burde 

blive udført af revisorerne, hvor 10 af opgaverne fejlede i en cost-benefit analyse. Det er de 10 

revisionshandlinger, som er med til at skabe rimelighedskløften64. 

Porter konkluderede, at 25 ud af de 30 revisionsopgaver skaber forventningskløften. Der er 

således kun fem revisionsopgaver, som alle målgrupper angav som lovpligtige opgaver for 

revisorer. Syv af revisionsopgaverne skaber præstationskløften af mangelfulde ydelser, otte 

skaber præstationskløften af mangelfulde standarder og 10 skaber rimelighedskløften65. 

Undersøgelsen konkluderer, at når der findes en forventningskløft mellem samfundets 

forventninger til revisor og revisors udførelse af revisionen, skal denne analyseres, så det kan 

identificeres, hvilken af de to komponenter der skaber forventningskløften. Først herefter kan det 

vurderes, hvordan forventningskløften formindskes66. Er forventningskløften grundet urimelige 

forventninger, bør denne formindskes ved bedre kommunikation om, hvad revisors opgaver er 

ifølge lovgivningen, således at samfundet mindsker sine forventninger. Er forventningskløften 

grundet mangelfulde standarder, bør den eksisterende lovgivning ændres, således at samfundets 

rimelige forventninger mødes. Revisor skal sikre, at de lovpligtige opgaver udføres tilstrækkeligt, 

såfremt forventningskløften er grundet mangelfulde ydelser67. 

                                                      
60 Porter (1993), s. 52 
61 Porter (1993), s. 51 
62 Porter (1993), s. 53 
63 Porter (1993), s. 57 
64 Porter (1993), s. 63 
65 Porter (1993), s. 66 
66 Porter (1993), s. 66 
67 Porter (1993), s. 64 
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 Bent Warming-Rasmussen 

I forbindelse med Bent Warming-Rasmussens (Warming) Ph.d., som blev offentliggjort i 1990, 

var han en af de første i Danmark som forskede i forventningskløften inden for revision. 

Warmings fokus var på tillid og forventningskløft mellem revisor og regnskabsbruger, hvor 

afgrænsningen var på revisors arbejde i forbindelse med besvigelser68. Warmings definition er: 

”Forskellen mellem hvad brugerne af revisionsydelsen forventer af en statsautoriseret revisor og 

dennes ydelser, og hvad revisor selv tillægger sin profession og rent faktisk leverer”69. 

Warming har i sin undersøgelse mest fokus på tillid til revisor, samt hvordan tilliden opbygges. 

Han har i forbindelse hermed udformet figur 3, som illustrerer tillidsprocessen: 

Figur 3: Tillidsprocessen

 

Egen tilvirkning fra Warmings figur70 

Figuren illustrerer, at samfundets forventninger som udgangspunkt er positive til revisors 

udførelse, på baggrund af deres erfaringsgrundlag og opfattelsen af normsæt, herunder standarder. 

Herefter afstemmer samfundet de positive forventninger med de aktuelle oplevelser, som danner 

en evalueringsproces, og ender ud i ajourførte forventninger. Warming mener, at gennem hans 

model kan tillid hos samfundet måles, og årsager til udsving i tillid kan findes71. 

Warmings model fastslår således, at de i samfundet, som har et erfaringsgrundlag og har et 

realistisk syn på normsættene, vil have en mere realistisk forventning til revisor. Således vil 

forventningskløften være lille her. Modsætningsvis vil de i samfundet, som ikke har et 

erfaringsgrundlag og ser urealistisk på normsættet, skabe en stor forventningskløft. Warming 

fastslår derfor, at en stor forventningskløft medfører mistillid til revisors udførelse af arbejde72. 

Baggrunden for Warmings model er fra et kvantitativt spørgeskema. Da hans fokus er på revisors 

arbejde i forbindelse med besvigelser, vil hans konklusioner kun omhandle dette73. Som 

respondenter benyttede han fire målgrupper74: Statsautoriserede revisorer, direktører, aktionærer 

og arbejdsmarkedsjournalister. 

                                                      
68 Warming-Rasmussen (1990), s. 1 
69 Warming-Rasmussen (1990), s. 9 
70 Warming-Rasmussen (1990), s. 46 
71 Warming-Rasmussen (1990), s. 46 
72 Warming-Rasmussen (1990), s. 47 
73 Warming-Rasmussen (1990), s. 124 
74 Warming-Rasmussen (1990), s. 126 
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Respondenterne blev forespurgt en række spørgsmål, hvor de skulle angive, i hvilken grad de var 

enige i de stillede udsagn. Warming identificerede, at to udsagn var med til at skabe en 

forventningskløft mellem de statsautoriserede revisorer og de andre tre målgrupper, da alle 

målgrupper (eksklusiv de statsautoriserede revisorer) var meget enige i udsagnene, og de 

statsautoriserede revisorer var meget uenige. Første udsagn var ”Revisors arbejde sikrer, at 

ledende medarbejdere ikke har begået underslæb” og det andet udsagn var ”Revisors arbejde 

sikrer, at virksomheden er finansielt sund”75. 

Undersøgelsen viste således, at der eksisterer en forventningskløft mellem revisorer og 

samfundet, over for revisors arbejde i relation til besvigelser. 

 Benyttelse af teorierne 

Både Porter og Warming har en teori om forventningskløfter, men disse adskiller sig fra hinanden 

på nogle punkter. De har forskellige syn på, hvem som kan mindske forventningskløften, samt 

hvilken forventningskløft der er tale om. 

Porter mener, at det er afhængigt af forventningskløfttypen, hvem som kan formindske denne. 

Hun åbner derfor op for, at det både kan være revisor, lovgiver og samfundet, som kan stå til 

ansvar for forventningskløften. Warming har en anderledes tilgang til forventningskløften, da han 

mener, at denne automatisk formindskes af samfundet på baggrund af erfaringer og normsæt. 

Warming mener, at samfundets oplevelser med revisorer kan minimere forventningskløften, 

hvorfor revisor har en rolle i minimering af denne. Warming tager derfor ikke, som Porter, hensyn 

til, om forventningskløften er rimelig i forhold til lovgivningen. 

Porter undersøger forventningskløften af generelle revisionshandlinger, hvor Warming 

undersøger revisionshandlinger vedrørende besvigelser og hvordan der skabes mistillid til revisor. 

Porters undersøgelse er derfor en generel teori, hvor Warmings kun relaterer sig til tillid til 

revisors opdagelse af besvigelser. 

Vores afhandling har tre positioner: offentligheden, kunder og revisorer, og vi ønsker at benytte 

Porters model, da vi også ønsker at inddrage lovgivning & standarder. Porters model benytter vi 

til at definere, hvilken forventningskløft der er tale om, og hvordan denne kan formindskes. Det 

kan således vurderes, hvorvidt forventningskløften kan mindskes af samfundet (kunder og 

offentligheden), revisorerne eller lovgiverne. Porters model vil derfor være afspejlet i alle 

problemstillinger, og i konklusionen på identificering og formindskelse af forventningskløften. 

Warmings model vil i afhandlingen benyttes til at identificere, hvorvidt erfaringsgrundlaget hos 

kunder skaber mere ajourførte forventninger til revisor. Dette foretages ved at gennemgå 

respondenterne i spørgeskemaets svar, og identificere om der generelt er forskel i selskaber med 

og uden tilknyttet ekstern revisor. 

                                                      
75 Warming-Rasmussen (1990), s. 136 
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5 Lovgivning & standarder 

For at kunne afdække hvad revisor skal udføre ved revision af skat ifølge gældende lovgivning & 

standarder, er det nødvendigt først at opnå en forståelse herfor.  Derfor redegøres der nedenfor 

for de dele af lovgivningen & standarderne som vi mener har betydning for revision af skat. 

Dette afsnit afdækker problemstilling 2: ”Hvilke lovgivninger & standarder benyttes til revision 

af skat?”. Afsnittet vil først inddrage relevant lovgivning, og dernæst standarder. 

5.1 Lovgivning til revision af skat 

For at danne rammerne for afgivelse af revisorerklæringer er der i Danmark udarbejdet en række 

lovgivning på området. Her gennemgås lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, 

LBK nr. 1167 af 09/09/2016, kendt som revisorloven (RL), samt bekendtgørelse om godkendte 

revisorers erklæringer, BEK nr. 1468 af 12/12/2017, kendt om erklæringsbekendtgørelsen (EB). 

Disse gennemgås ligeledes i følgende afsnit, afsnit 5.1.1 og 5.1.2. 

I Danmark er alle selskaber underlagt LBK nr. 1547 af 13/12/2016, bedre kendt som 

årsregnskabsloven (ÅRL), og skal derfor opfylde lovens bestemmelser. En revisor, som afgiver 

erklæring på et selskabs årsrapport, skal derfor også sikre, at selskabet overholder ÅRLs 

bestemmelser. Vi gennemgår derfor de mest relevante paragraffer i ÅRL i afsnit 5.1.3. 

 Revisorloven 

Revisorloven omfatter betingelser for godkendelse og registrering af revisorer og 

revisionsvirksomheder samt vilkår for revisors udførelse af opgaver med sikkerhed og regler om 

offentligt tilsyn, jf. RL §1. Denne regulerer revisors afgivelse af erklæringer og udtalelser af 

ledelsesberetninger. Loven finder dog kun anvendelse for revisors afgivelse af 

revisionspåtegninger med sikkerhed på årsrapporter, jf. RL §1, stk. 2. Erklæringer med sikkerhed 

kan enten afgives en erklæring med begrænset eller høj grad af sikkerhed. 

Ifølge RL §16 skal revisorer agere som offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelse af 

opgaver nævnt i RL §1, stk. 2. Revisorer skal udføre disse i overensstemmelse med god 

revisorskik, udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, 

professionel kompetence og fornøden omhu. Revisor skal under planlægning og udførelse 

identificere væsentlig fejlinformation, jf. RL §16, stk. 2. Revisors udførelse af opgaver med 

sikkerhed skal således foretages ud fra en væsentlighedsbetragtning. Ifølge RL §19, stk. 1 kan 

revisors påtegning indeholde en omtale af udført revision og konklusion. 

Opdager revisor under udførelse af opgaver med sikkerhed, at medlemmer af virksomhedens 

ledelse begår økonomisk kriminalitet, skal dette oplyses til ledelsen, jf. RL §2. Hvis ledelsen ikke 

inden for 14 dage har dokumenteret, at der er fortaget tiltag for at stoppe denne kriminalitet, skal 

revisor underrette SØIK. 

Ifølge RL skal revisor derfor stille sikkerhed ud fra en væsentlighedsbetragtning i forhold til skat 

i regnskabet. Dette betyder, at hvis der identificeres fejl under grænsen for ubetydelige fejl i 
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skatten i regnskabet, oplyser revisor ikke herom. Det er derfor kun, hvis fejlen i skatten i 

regnskabet er væsentlig, at revisor viderekommunikerer dette til ledelsen, samt i værste fald 

opgiver oplysning herom i selskabets påtegning. Dog, som nævnt ovenfor, skal revisor oplyse 

ledelsen og evt. SØIK, ved skattesvindel. For uddybelse af væsentlighed henvises til afsnit 5.2.3. 

Ved afgivelse af revisorerklæringer uden sikkerhed, er revisor kun omfattet af specifikke 

bestemmelser i RL. Disse er, at; revisor skal vise professionel omhu, det skal anføres, hvis denne 

ikke er uafhængig, økonomiske forbrydelser skal indberettes, straffelovsbestemmelser gælder, 

revisor kan indbringes for revisornævnet, samt revisor ikke må afgive urigtige erklæringer. 

 Erklæringsbekendtgørelsen 

Erklæringsbekendtgørelsen indeholder bestemmelser om revisors ansvar som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed og udtalelse om ledelseserklæring, 

jf. EB §1, stk. 1. Revisor skal tage stilling til alle forhold, medmindre disse er uvæsentlige, jf. EB 

§,1 stk. 2. Såfremt revisor ikke tager stilling til alle væsentlige forhold, kan revisor blive straffet 

med bøde, jf. EB §20. Erklæringsbekendtgørelsen gælder for revisors afgivelse af erklæringer 

med sikkerhed, hvorfor erklæringer uden sikkerhed falder uden for denne regulering. 

I erklæringsbekendtgørelsens afsnit 2 findes bestemmelserne for udformningen af og krav til 

indhold i erklæringer med sikkerhed, som kan inddeles i følgende kategorier: 

▪ §§ 3 – 8: Erklæringer på reviderede årsrapporter 

▪ §§ 9 – 12: Erklæringer om gennemgang af årsrapporter 

▪ §§ 3 – 16: Andre erklæringer med sikkerhed 

Der er angivet mindstekrav til indhold i erklæringerne med sikkerhed, hvoraf disses påtegninger 

skal indeholde en konklusion, fremhævelser af eventuelle forhold og en omtale om 

revisorsansvar, jf. EB §§5, 9, 12 og 17. Såfremt revisor har identificeret væsentlige fejl eller 

mangler i erklæringsarbejdet, eller revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at konkludere, skal revisor modificere sin konklusion, jf. EB §§6, litra 1 og 2, 

10, 13 og 18. En årsrapport med en konklusion uden modifikation kan således indeholde 

ubetydelige fejl. 

Revisor skal i sine erklæringer med sikkerhed identificere, hvorvidt der er væsentlige forhold ved 

skat i regnskabet. Hvis revisor identificerer væsentlige forhold eller fejl, skal revisor oplyse om 

dette i sin erklæring. Det er således muligt i erklæringer med sikkerhed, at afgive erklæringer med 

væsentlige fejl i skatten i regnskabet, blot dette oplyses i erklæringen. Hvis revisor ikke har 

identificeret væsentlige forhold eller fejl ved skat i regnskabet, men det senere bliver opdaget at 

sådanne var til stede, kan revisor blive straffet med bøde. 
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 Årsregnskabsloven  

Ved udførelse af revision er kriteriet for årsrapporten i Danmark som udgangspunkt 

årsregnskabsloven (ÅRL), hvorfor revisor lægger bestemmelserne i denne til grund for de 

handlinger, som udføres. ÅRL gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. ÅRL §1. Disse 

skal for hvert regnskabsår aflægge årsrapport, jf. ÅRL §§2 og 3. Undtaget er virksomheder som 

er mindre end størrelsessummerne i ÅRL §§4, 5 og 6. ÅRL bestemmer således, hvem som skal 

aflægge årsrapport, og hvilke krav der er hertil. 

ÅRL er basseret på en byggeklodsmodel, hvor virksomheder inddeles i en række kategorier på 

baggrund af selskabets størrelse, jf. ÅRL §7. For hver kategori varierer de krav, som stilles til 

selskaber. Fokus for denne afhandling er regnskabsklasse B, hvorfor det er centralt at have 

kendskab til, hvilke selskaber som er omfattet af denne kategori. 

Nedenstående tabel er opstillet på baggrund af ÅRL §7 og giver et overblik over de forskellige 

kategorier, som byggeklodsmodellen inddeler selskaber i. For at et selskab skifter kategori, skal 

dette overskride to ud af tre størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år. 

Tabel 3: Byggeklodsmodellen 

 

Egen tilvirkning fra byggeklodsmodellen i EY (2018), s. 29. 
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I ÅRLs afsnit 3 findes de grundlæggende krav til årsrapporten. Årsregnskabet skal give et 

retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet og give en 

retvisende redegørelse af forhold i ledelsesberetning, jf. ÅRL §11. For at støtte op om det 

retvisende billede skal årsrapporten udarbejdes, så den støtter regnskabsbrugerne i deres 

økonomiske beslutninger, og forhold der er relevante for regnskabsbrugerne oplyses, jf. ÅRL §12. 

Ansvaret for aflæggelse af årsrapport ligger hos ledelsen, jf. ÅRL §8. Derved er det ledelsens 

ansvar at udarbejde årsrapporten efter de 9 grundlæggende forudsætninger, som findes i ÅRL 

§13, stk. 1, litra 1-9, og ikke revisors. 

Skatten i regnskabet skal således også give et retvisende billede76 samt følge de 9 grundlæggende 

forudsætninger. For at skatten i regnskabet giver et retvisende billede, skal det således sikres, at 

indregningen er opgjort korrekt. Især er det nødvendigt at sikre de midlertidige og permanente 

forskelle. Her vil det for skatten i regnskabet være forudsætningerne 3 og 6, som vi vil 

kommenteres mest på gennem afhandlingen. 

Forudsætning 3 vedrører væsentlighed. Skatten i regnskabet kan derfor indeholde ubetydelige fejl 

i forhold til regnskabet. Forudsætning 6 vedrører periodisering, og har til formål at sikre, at der 

ikke indregnes indtægter og omkostninger for et forkert år i årets skattepligtige indkomst. 

Ved revision af skat i regnskabet er det således ikke revisors ansvar at skatten opgøres korrekt, 

men at sikre, at skatten i regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. 

5.2 Revisors arbejde ifølge standarderne 

På internationalt plan har IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) 

udformet de internationale standarder for revision, som hjælper revisoren i sit arbejde, hvor den 

danske lovgivning ikke direkte kan anvendes.  

Revisors erklæringer kan opdeles i nedenstående grupper: 

▪ ISA 100-999 Internationale standarder for revision 

▪ ISRE 2000-2699 Internationale standarder for review  

▪ ISAE 3000-3699 Internationale standarder for andre erklæringer med sikkerhed 

▪ ISRS 4000-4699 Internationale standarder for relaterede opgaver 

Til fastlæggelse af en revision i Danmark benyttes en række internationale standarder. Der er flere 

erklæringer, som en revisor kan udforme, hvor fire af disse kort bliver gennemgået. Disse er, ISA 

700, FSRs standard om udvidet gennemgang, ISRE 2400 og ISRS 4410. 

Der er primært fokus på ISA 700 i afhandlingens problemfelt, men det vurderes nødvendigt at 

havde kendskab andre typer erklæringer, for at kunne komme med bud på problemstillingen om 

formindskelse af forventningskløften vedrørende revisors sikkerhed om skat. Efter redegørelse af 

de nævnte erklæringer vil revisionsrisikomodellen i ISA 200, samt væsentlighedsniveau i ISA 

320 og 450 blive gennemgået for at vise, hvordan revision af skat planlægges, og udføres ifølge 

standarderne. 

                                                      
76 Erhvervsministeriet (2015), §11 
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 Typer af erklæringer 

IAASB har udformet standarder til revision, review og assistance, hvor FSR har udformet 

standarden for udvidet gennemgang. Disse fremgår af figur 4 nedenfor. 

Figur 4: Typer af erklæringer 

 

Egen tilvirkning fra Elifsen (2014), kap 18. 

ISA 700 (revision) er en revisors erklæring med revision af et fuldstændigt regnskab med et 

generelt formål. Her er graden af sikkerhed høj. ISRE 2400 (review) består af analyser og 

forespørgsler, og er med begrænset sikkerhed. FSRs standard om udvidet gennemgang er et 

review med supplerende obligatoriske handlinger, og er fortsat med begrænset sikkerhed. Disse 

tre typer er erklæringer med sikkerhed, og hører derfor under RL og EB, hvor der skal udformes 

en konklusion, og derved er der mulighed for modifikation, jf. afsnit 5.1.1 og 5.1.2. Der stilles 

således sikkerhed, for at skatten i regnskabet er korrekt ud fra en væsentlighedsbetragtning. Opstår 

fejl, som er uvæsentlige, vil disse ses bort fra, og opstår væsentlige fejl eller mangler som ledelsen 

ikke vil tilrette, modificerer revisor sin påtegning af årsrapporten. 

Gennem ISRS 4410 (assistance) ydes der assistance i form af opstilling af finansielle oplysninger, 

men der gives ingen sikkerhed. En assistanceerklæring hører derfor ikke under RL og EB. 

Herudover gives der ikke konklusion på en assistance, og der er således ej heller mulighed for at 

afgive en modificeret konklusion. Dette betyder, at hvis selskabets ledelse ikke giver de fornødne 

oplysninger eller afviser at ændre de finansielle oplysninger, skal revisor straks fratræde, jf. ISRS 

4410, punkt 33 og 35. Dette betyder endvidere, at revisor ikke kan stille sikkerhed for skatten i 

regnskabet ved afgivelse af ISRS 4410 med opstilling af skatten. 
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Revisor kan dermed afgive sikkerhed på den gennemgåede skat i regnskabet, ved afgivelse af en 

erklæring med sikkerhed, men ikke afgive sikkerhed for en opstillet skat af revisor selv. 

En alternativ erklæring som kan vælges, er ISRS 4400 om aftalte arbejdshandlinger. I denne 

udfører revisor revisionslignende handlinger, som revisor, virksomheden og en tredjepart er 

blevet enige om, og revisor skal her erklære sig om de faktiske resultater, jf. ISRS 4410 afsnit 4. 

Revisor fastlægger aftaleindholdet med virksomheden og tredjeparten, herunder opgavens art, 

formål, oplysninger og omfang, jf. IRSR 4400 afsnit 9. Denne giver således mulighed for, at 

revisor rapporterer faktiske resultater uden sikkerhed, og således kan rapportere disse resultater 

til tredjeparten og virksomheden. 

 Revisionsrisikomodellen 

ISA 200 omhandler revisors ansvar ved udførelse af en revision af et regnskab i overensstemmelse 

med ISA’erne, og indeholder revisors generelle ansvar, jf. ISA 200 punkt 1. Det er vigtigt for 

afhandlingen at opnå forståelse for revisionsrisikomodellen ifølge ISA 200, da vi gennemgår 

revisors revision af skat i regnskabet, hvor revisionsrisikoen fastsættes. ISA 200 viser 

revisionsrisikomodellen for ISA 700, men gælder også for andre erklæringer med sikkerhed, da 

revisor ved disse erklæringer kontrollerer og dermed skal vurdere risici, jf. ISA 200 introduktion. 

Revisionsrisikomodellen udtrykker revisionsrisikoen på de enkelte regnskabsposter, og på 

revisionsmål og kan udtrykkes som i nedenstående figur. 

Figur 5: Revisionsrisikomodellen

 

Egen tilvirkning fra Eilifsen m.fl. afsnit 5 

Opdagelsesrisiko er risikoen for, at revisors fastsatte handlinger for at reducere revisionsrisikoen, 

ikke opdager væsentlige fejlinformationer, jf. punkt 13e. Risiko for væsentlige fejlinformation er 

risikoen for, at regnskabet indeholder fejl, før revisor udfører sine handlinger, og består af to 

komponenter på revisionsrisikoniveau, jf. punkt 13n. Dette er iboende- og kontrolrisiko. Iboende 

risiko er risikoen for at væsentlige fejl opstår i en regnskabspost eller transaktionskæde, uden 

hensyn til interne kontroller, jf. punkt 13ni. Kontrolrisiko er risikoen for, at væsentlige fejl ikke 

forhindres eller rettes af det interne kontrolsystem i virksomheden, jf. punkt 13ii. 

På opdagelsesrisikoen har revisor således indflydelse på at minimere revisionsrisikoen, da dette 

er udtryk for hvor meget arbejde revisor vælger at udføre. Den iboende risiko er upåvirkelig, da 

dette er risikoen for at ansatte laver fejl. Kontrolrisikoen er bestemt af kunden, og kan indirekte 

påvirkes af revisor, da revisor kan foreslå virksomheden at opsætte interne kontroller, til at 

afdække risikoen for væsentlige fejlinformation, og dermed minimere revisionsrisikoen.  
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 Væsentlighedsbegrebet for revisor 

Når uafhængige godkendte revisorer påtegner en årsrapport med sikkerhed, skal revisor anvende 

væsentlighedsbegrebet, som findes i ISA 320 samt benyttes i ISA 450. Væsentlighedsniveauet 

fastsættes ud fra revisors professionelle forhold, hvorfor revisorer kan ende på forskellige 

væsentlighedsniveauer ud fra samme selskab. 

Der anvendes forskellige typer af væsentlighedsniveau; væsentlighedsniveau gennemgribende 

for hele regnskabet, væsentlighedsniveau under udførelse og grænsen for ubetydelige 

fejlinformationer. Alle typer af væsentlighedsniveauer skal genovervejes løbende, således at 

disse afspejler det reelle væsentlighedsniveau for regnskabsbruger77. 

Væsentlighedsniveau som er gennemgribende for hele regnskabet  
Det gennemgribende væsentlighedsniveau for hele regnskabet fastsættes på baggrund af et 

benchmark. Benchmarket skal afspejle regnskabsbrugers fokus, og en række faktorer oplistet i 

ISA 320 afsnit A3 skal lægges til grund for denne vurdering. Ud fra det valgte benchmark benyttes 

en række procentsatser til at danne udgangspunkt for størrelsen af væsentlighedsniveauet78. 

Nedenstående er eksempler på anvendte benchmark og dertilhørende procentsatser i praksis79: 

▪ 5-10% af resultat før skat 

▪ 2-4% af resultat af ordinær drift 

▪ 0,5-1% af omsætning 

▪ 1-2% af egenkapital 

▪ 0,5-1% af aktivmasse 

Til grundlag for fastlæggelse af væsentlighedsniveauet benyttes relevant finansiel data, som bl.a. 

kan omfatte tidligere perioders regnskabstal, budgetter, prognoser mv., jf. ISA 320 afsnit A5. Det 

fastlagte væsentlighedsniveau er gældende for hele regnskabet for den periode, som årsrapporten 

afdækker, jf. ISA 320 afsnit A6. 

Væsentlighedsniveau som benyttes ved udførelse 
For at imødekomme risikoen for akkumulerende og uopdagede fejlinformationer anvendes et 

lavere væsentlighedsniveau ved udførelse af revisionen, jf. ISA 320 afsnit 11. Dette kan ligeledes 

fastsættes for en specifik regnskabspost, hvis denne indeholder andre risikoforhold. Fastlæggelse 

af væsentlighedsniveau ved udførelse skal fastlægges på baggrund af revisors professionelle 

dømmekraft og med udgangspunkt i dennes kendskab til virksomheden, herunder tidligere 

konstaterede fejlinformationer. 

Dette betyder for afhandlingen, at revisor kan fastsætte et lavere væsentlighedsniveau for skatten 

i regnskabet, såfremt denne f.eks. identificerer højere risikoforhold herved. 

Grænse for ubetydelige fejlinformationer 
Revisor kan fastsætte et væsentlighedsniveau for ubetydelige fejlinformationer, således at denne 

ikke skal opliste alle fejl, som identificeres i forbindelse med en revision, jf. ISA 450 afsnit 5. En 

sådan fastsat grænse skal være markant lavere end væsentlighedsniveau fastsat efter ISA 320 og 

fastsættes i praksis til 4-5% af væsentlighedsniveauet, som er gennemgribende for hele 

regnskabet80 

                                                      
77 IAASB, FSR (2016), ISA 320 afsnit 12 
78 IAASB, FSR (2016), ISA 320 afsnit A3 
79 Sudan (2012), s. 108 
80 Sudan (2012), s. 108 
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Revisors behandling af identificerede fejlinformationer 
Revisor skal gøre sig en række overvejelser, når denne har identificeret fejlinformationer i 

regnskabet, jf. ISA 450. Er fejlinformationer over væsentlighedsniveauet som er gennemgribende 

for hele regnskabet, skal revisor gennem sin påtegning oplyse alle væsentlige fejl, de 

identificerede fejls beløbsstørrelse og om fejlene er blevet tilrettet. Dertil skal revisor oplyse om 

fejlene er væsentlige som individuelle eller aggregerede fejl, jf. ISA 450 afsnit 15a-c.  

Revisor skal have for øje, at en individuel fejl ikke kan nettoficeres med andre fejl, jf. ISA 450 

afsnit A14. F.eks. kan det være, at de væsentlige fejl i omsætning og vareforbrug kan udligne 

hinanden, men disse fejl skal vurderes individuelt. Herudover skal revisor have for øje, om 

klassificeringsfejl er væsentlige for regnskabet, jf. ISA 450 afsnit A15. F.eks. kan en væsentlig 

misklassifikation mellem balancelinjer være uvæsentlig, i forhold til størrelsen af 

balancesummen, og ikke have effekt på resultatet eller nogle nøgletal. Desuden skal revisor 

medtage fejl på trods af, at disse er under væsentlighedsniveauet for hele regnskabet, såfremt disse 

f.eks. påvirker overholdelse af lovgivning, fremtidige regnskaber grundet fejl i regnskabspraksis 

m.v., jf. ISA 450 afsnit A16. Afslutningsvist skal det nævnes, at revisor skal oplyse om 

identificerede besvigelser i sin påtegning, jf. ISA 450 afsnit A17. 

Dette betyder således for afhandlingen, at hvis revisor identificerer fejl i skatten i regnskabet, som 

overstiger væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed, skal dette kommunikeres i 

påtegningen. Desuden, hvis revisor identificerer brud på skattelovgivningen eller besvigelser som 

har skattemæssig betydning, skal revisor kommunikere dette i sin påtegning. 

Alle ikke korrigerede fejl over grænsen for ubetydelige fejl skal revisor anføre på en liste, som 

skal kommunikeres til ledelsen, jf. ISA 450 A22. Fejl under grænsen for ubetydelige fejl 

accepteres således af revisor, og kommunikeres ikke videre. 

Afhandlingen skal således fokusere på, at en årsrapport med en revisorpåtegning uden 

modifikation, godt kan indeholde fejl som er ubetydelige for regnskabet som helhed, hvorfor 

skatten i regnskabet således kan indeholde fejl.  
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6 Empiri 

Nedenstående afsnit indeholder en beskrivelse af indhentelse og behandling af den primære data, 

hvor valg af respondenter, strukturering af indhentelsesmetode og databehandling belyses.  

6.1 Interview 

 Udvælgelse af respondenter 

Som beskrevet i afsnit 3.2.4.1 er det besluttet, at de personlige interviews i afhandlingen skal 

foretages med revisorer som respondenter. Uanset hvor mange revisorer som interviewes, vil det 

ikke være muligt at kunne opnå den perfekte sandhed. Vi vil dog drage sammenhænge mellem 

partsindlæg gennem kvalitative interviews. 

Vi ønsker at interviewe en varieret andel af revisorer, således at vi har de bedste forudsætninger 

for at opnå en bred forståelse. I denne sammenhæng anser vi det danske revisionsmarked for at 

indeholde tre kategorier af revisionshuse fordelt på baggrund af deres omsætning og 

gennemsnitligt antal ansatte i senest aflagte årsrapport81. Vi har forsøgt, at opnå to interviews fra 

hver kategori af revisionshuse, hvor en oversigt over forespurgte og opnåede interviews er vist: 

Tabel 4: Revisionsfirmaer efter størrelser

 

 Egen tilvirkning 

Da standarder, lovgivning og praksis sammenholdes i afhandlingen, er det essentielt at de 

interviewede har et grundigt kendskab til de gældende love & standarder. Vi har opstillet det krav, 

at vores respondenter skal være godkendte revisorer, da disse er specialister inden for revision og 

dermed vurderes som pålidelige kilder. Herudover opsættes et kriterie om, at de interviewede har 

en kundeportefølje, som inkluderer små selskaber, da disse er omdrejningspunktet for opgaven. 

De interviewede godkendte revisorer, som har den ønskede kundeportefølje, er præsenteret på 

næste side. 

                                                      
81 Årsrapporter er hentet på CVR.dk 
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Anders Arentoft (AA) 
Anders Arentoft (AA) er statsautoriseret revisor i Beierholm, hvor hans kundeportefølje 

inkluderer små og mellemstore virksomheder, herunder både selskaber og personer.  AA har været 

revisor siden juni 2001 og blev statsautoriseret i november 2017. 

Jan Lundqvist (JL) 
Jan Lundqvist (JL) er partner i ReviPoint, som han selv har startet. Her arbejder han med 

ejerledede selskaber, og har bl.a. erfaring med opgaver i forbindeles med skat, omstrukturering, 

køb og salg af virksomheder og hoveaktionærernes personlige økonomi. JL har været revisor 

siden 1983 og blev statusautoriseret i 1996, hvorefter han i 1997 blev parter i et revisionsfirma, 

som efter et split i 2008 er blevet til ReviPoint. 

Marianne Mikkelsen (MM) 
Marianne Mikkelsen (MM) er revisor i EY og sidder primært med små og mellemstore kunder. 

MM har været revisor siden 1984, og har siden start haft stor berøring med skat. MM er registreret 

revisor og har været partner i sit eget revisorfirma, indtil MM i 2015 startede hos EY. 

Martin Birch (MB) 
Martin Birch (MB) er revisor hos PwC, hvor han sidder med kunder i størrelsen fra Børsens top 

1.000 og ned til klasse B selskaber. Han har primært fokus på shippingselskaber. MB har været 

revisor i 12 år og blev statsautoriseret i november 2017. 

Morten Bo Hansen (MBH) 
Morten Bo Hansen (MBH) er partner i Grant Thornton og har været det siden januar 2018. MBH 

blev statsautoriseret i 2015, og har været revisor i 15 år. Hans kundeportefølje består af små og 

mellemstore virksomheder. MBH betragter sig selv som en generalist revisor, da han har opgaver 

inden for både skat, rådgivning, review, revision og regnskab. 

Niklas Tullberg Hoff (NTH) 
Niklas Tullberg Hoff (NTH) er partner i Augusta Revision og arbejder med små virksomheder. 

NTH har været revisor siden 2007 og blev i 2012 registreret revisor. I 2013 skiftede NTH ud af 

revisionsbranchen og arbejdede for brancheforeningen FSR, imens han tog uddannelsen som 

statsautoriseret revisor, som han afsluttede i 2014. I 2016 blev NTH partner i Augusta Revision. 

Andre overvejelser 
Herudover tog vi kontakt til 9 andre statsautoriserede revisorer, men fik desværre afslag eller intet 

svar trods gentagne henvendelser. For hver af de interviewede revisorer, har vi udsendt 

transskriberingen af interviewet og indhentet en godkendelse til at anvende deres navn i opgaven. 

Der henvises til bilag 10. 

Vi har i forbindelse med udførelsen af interviewene stillet demografiske spørgsmål til 

respondenterne for at sikre, at disse opfyldte vores kriterier til uddannelse og kundeportefølje. I 

forbindelse hermed blev vi opmærksomme på, at Martin Birch (MB) ikke opfyldte vores kriterier, 

da han primært har kunder, som er større end klasse B selskaber og hans kunder befinder sig i 

shippingindustrien, hvorfor de er underlagt tonnageskat. På baggrund heraf har vi valgt at udelade 

resultaterne af dette interview i vores analyse. De resterende interviewpersoner opfylder vores 

krav til uddannelse og kundeportefølje. 
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 Strukturering af interview 

For at sikre strukturen i interviewene har vi udformet en interviewguide, hvoraf både det generelle 

og specifikke forskningsområde samt interviewemner og spørgsmål fremgår, jf. bilag 282. Til 

udformning af denne guide benytter vi Bryman & Bells model for forberedelse og udformning af 

et interview, som er illustreret i nedenstående figur, figur 6. 

 

Figur 6: Interviewguide 

  

Egen tilvirkning fra Bryman & Bell83 

På baggrund af at vi, valgt at de personlige interviews skal foregå med revisorer som respondenter, 

har vi fastlagt, at det generelle forskningsområde skal afdække problemstilling nr. 3: ”I hvor høj 

grad er revisorernes udførelse af revision af skat i praksis i overensstemmelse med gældende 

lovgivning & standarder?”. 

Vi har valgt en række specifikke forskningsområder, som afdækker de gældende lovgivninger & 

standarder inden for problemstilling 3.  Herudfra har vi udformet interviewemner, som 

specificerer og underbygger de udvalgte specifikke forskningsområder. Nedenfor er emnerne 

præsenteret med en tilhørende forklaring af relevansen. 

Tabel 5: Interview emner 

Emne Beskrivelse 
Revisionsrisiko og væsentlighed Identificering af, hvorvidt revisorerne benytter en anden risikovurdering ved 

regnskabsposterne for skat, og om de benytter et andet væsentlighedsniveau. 
Handlinger ved revision, udvidet 
gennemgang, review og assistance 

Undersøge hvilke handlinger revisorerne udfører, for at afdække skatten, og 
vurdere hvorvidt revisorerne udfører mere end krævet gennem standarderne. 

Synet på revisionens afdækning af skat Opnå revisorernes syn på, om det vil kunne minimere skattesnyd, og om der 
eksisterer en forventningskløft mellem revisor og offentlighed. 

Moms- og skattetjekket Med dette emne vil vi opnå revisors holdning om FSR og SKATs moms- og 
skattetjek, og undersøge om dette vil kunne mindske forventningskløften. 

Forventningskløft om revision af skat Emnet har til formål at indhente revisorernes syn på, om der eksisterer en 
forventningskløft ved revision af skat. 

Mindskning af forventningskløft Indhente revisorernes bud på, hvordan forventningskløften kan minimeres. 
Egen tilvirkning  

                                                      
82 Bryman & Bell (2015), s. 486 
83 Bryman & Bell (2015), s. 389 
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Til hvert interviewemne har vi opstillet en række spørgsmål, som afdækker interviewemnet. Som 

modellen foreskriver, har vi gentagne gange gennemgået disse og afstemt med interviewemnerne. 

For at sikre at den opstillede interviewguide fungerede, aftalte vi med MM, som er introduceret i 

afsnit 6.1.1, at afholde et pilottest. Pilottesten foregik ved at vi på forhånd havde sendt 

interviewguide og oplysninger om moms- og skattetjekket til MM. Vi mødtes dernæst og foretog 

interviewet efter interviewguiden, som var det et ”rigtigt” interview, hvorefter vi diskuterede 

indholdet, udformningen og introduktionen til interviewet. 

I forhold til indholdet og udformningen af interviewet havde MM ikke nogle væsentlige 

indvendinger, hun oplyste, at der havde været et godt flow mellem spørgsmålene og at 

spørgsmålene havde været forståelige. I forhold til introduktionen til interviewet rådgav MM os 

til at udsende interviewguiden, samt oplysninger omkring moms- og skattetjekket til respondenten 

forud for interviewet, for at give respondenten mulighed for at sætte sig ind i emnet. Vi valgte at 

følge MMs råd, fordi moms- og skattetjekket ikke er en almenkendt standard, da denne forsat er 

på forsøgsbasis. Vi foretog dog nogle kosmetiske rettelser til den interviewguide, som blev 

udsendt. Denne er vedlagt bilag 3. 

På baggrund af at der ikke blev foretaget rettelser til indholdet og udformningen af interviewet, 

samt at vi valgte at benytte samme fremgangsmåde med udsendelse af interviewguide og 

materiale på moms- og skattetjekket til de andre respondenter, besluttede vi at benytte MMs 

interview i vores afhandling, da hun havde mange relevante holdninger. 

Efter at have foretaget de to første interviews, med MM og MBH, blev vi opmærksomme på at vi 

manglede spørgsmål om forventningskløften. Vi tilføjede derfor yderligere to spørgsmål i 

slutningen af interviewguiden, i de efterfølgende interviews. Det nye forskningsområde og de nye 

spørgsmål er markeret med kursiv i interviewguiderne som findes i bilag 2 og 3. 

Alle interviews er optaget på lyd og transskriberet. Lydfilerne er vedlagt på CD, jf. bilag 18, mens 

transskriberinger fremgår af bilag 4-9. Transskriberingen af interviews foretages ved at skrive det 

eksakte som den interviewede siger84. Den eksakte ordformulering kan have betydning for 

forståelsen, hvorfor dette er valgt. Ved benyttelse af citater er der foretaget korrektion for talefejl, 

såsom pauselyde, gentagelser af ord, og kludren i tid og stedord. Dette er foretaget for at lette 

forståelsen af citatet når det fjernes fra konteksten.   

                                                      
84 Bryman & Bell (2015), s. 496 
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 Præsentation af interview 

Interviewet præsenteres ud fra emnerne i interviewet. Holdningerne som kommer til udtryk i de 

foretagne interviews er respondenternes personlige holdning, og således ikke udtryk for 

revisionshusenes holdninger. 

 Revisionsrisiko og væsentlighed for revision af skat 

De godkendte revisorer redegjorde for, hvorvidt de altid reviderer skatten, og dermed om der var 

fastsat et andet væsentlighedsniveau for udførelse i forbindelse med revision skat i regnskabet 

kontra andre regnskabsposter. Der var bred enighed om, at revisorerne altid har skatten for øje i 

forbindelse med gennemgang af omkostninger for at identificere, hvorvidt disse er 

fradragsberettigede, og om der er sket korrekt periodisering. 

Revisorerne fra Beierholm, Augusta Revision og ReviPoint fortalte, at alle deres kunder får 

assistance med opstilling af årsrapport og skat. De melder klart ud, at kunderne ikke er kompetente 

til selv at beregne skatten, og derfor opfordrer de deres kunder til at overlade denne arbejdsopgave 

til dem. Derfor er de altid opmærksomme på, om det foretagne er skattemæssigt korrekt. Her 

nævner de, at de ser på konti som kan have skattemæssig betydning, uanset størrelse, da kunderne 

har forventninger hertil. JL udtaler om væsentlighedsniveau ved udførelse af revision af skat: 

”… det er sådan lidt virksomhedsspecifikt og der (for regnskabsposter som vedrører skat) gør vi 

nok mere på nogle led end vi egentlig burde. Men det er mere drevet af, at kunderne har en 

forventning herom”85. 

MBH har kun én kunde, hvor kunden selv beregner skatten. Han siger, at regnskabsposterne for 

skat ikke altid er over væsentlighedsniveau for udførelse, men at han alligevel altid reviderer 

kundens skatteberegning, da de opstiller årsrapporten og dermed skal have noterne til at hænge 

sammen. Han opstiller således indirekte et lavere væsentlighedsniveau for udførelse for skatten i 

regnskabet, end for de resterende regnskabsposter. Han udtaler: 

”Der er også et punkt når vi sidder med bilagsrevision, som hedder: Repræsentation – kig det 

igennem og se om der er noget eller; Ej fradragsberettige omkostninger såsom 

advokatomkostninger i forbindelse med opkøb. Vi bliver nødt til at tage det løbende, når vi 

alligevel laver revisionen, sådan så det hele bliver bundet sammen. Så jeg tror ikke vi tænker over 

om det er et væsentligt punkt. Det er jo bare så implicit i vores revision, at vi også skal se på 

skatten, for ellers kan vi ikke få produktet til at hænge sammen”86. 

MM har kunder, hvor der revideres uden efterfølgende at assistere med opstilling af skatten. Hun 

mener, at skatten i regnskabet sagtens kan være under det fastsatte væsentlighedsniveau ved 

udførelse, men hun har fortsat altid for øje, om der er aktionærlån eller ulovligheder, som rammer 

skatten. Hun nævner, at hun foretager en risikovurdering af skatten: F.eks. kan skatten for 

finansielle virksomheder have en højere risiko, da disse bl.a. ofte har swaps. Hun udtaler følgende: 

”Skatten er jo en udgift på linje med andre udgifter, og et passiv eller et aktiv på linje med andre. 

Når man reviderer skal vi jo gøre den udskudte skat op, fordi årsregnskabsloven tilsiger at alle 

                                                      
85 JL interview (03:56), bilag Error! Reference source not found. 
86 MBH interview (04:47), bilag Error! Reference source not found. 
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udgifter skal periodiseres og skatten, udskudt skat, er jo en periodisering. Derfor skal man jo 

gøre den op, og det gør man jo så ud fra det væsentlighedskriterie som er lagt for revisionen. […] 

Så der er ikke noget, som sådan, unikt på skatten”87. 

De interviewede revisorer foretager en risikovurdering af skatten i regnskabet, hvori de overvejer 

kundens kompetencer inden for skat. Dette medfører ofte, at skatten i regnskabet bliver inddraget 

som en del af revisionen, selv hvis denne ikke overstiger eller nærmer sig væsentlighedsniveauet 

ved udførelse. Dette skyldes ligeledes, at kunderne har en forventning herom. 

 Handlinger ved revision af kundens skatteopgørelse 

De interviewede revisorer udtrykte, at de udfører flere handlinger for at afdække skat, end der er 

krævet gennem lovgivning & standarder. Grunden til dette er, at de ønsker at imødekomme 

kundernes forventninger, om at skatten er korrekt, hvis revisor har afgivet en erklæring på 

årsrapporten. Herudover ønsker de heller ikke, at der er de mindste fejl i deres kunders beregnede 

skat, såfremt der skulle komme skattekontrol fra SKAT. 

MBH og MM har kunder, hvor der revideres uden at der foretages assistance med opstilling af 

skatten, hvor de tre andre revisorer altid udfører assistance med opstilling af skatten for deres 

kunder. MBH og MM udpensler handlinger de foretager ved revision af skat, for de kunder som 

selv opstiller skatten. MM nævner følgende handlinger: 

”Du går driften igennem for at finde permanente forskelle, altså poster der ikke er 

fradragsberettiget. Det kunne også være poster, som skal aktiveres – små aktiver f.eks. – du går 

ind og kigger på. Så du laver en revisionshandling, hvor du simpelthen går resultatopgørelsen 

igennem for ikke fradragsberettigede omkostninger. Så laver du en handling på de skattemæssige 

afskrivninger, dvs. at man går ind og så afskriver man driftsmidler, ejendomme og hvad det nu 

kan være. Så finder man ud af hvad der ikke kan afskrives på. Så laver du jo beregningen på 

forskellen på de løbende afvigelser på regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Det er sådan de tre 

handlinger man gør”88. 

MBH nævner samme handlinger, og at han også er opmærksom på underskudsbegrænsning: 

”For det første går vi selvfølgelig ind og kigger på den skattepligtige indkomst og om der er nogle 

fradrag som de har taget […] – Repræsentation har vi gennemgået, og er der andre fradrag som 

giver permanente differencer […]. Så går vi stille og roligt ind på udskudt skat […] – Stemmer 

den primo til det vi havde sidste år. […] Så forholder vi os selvfølgelig til, at den skat hun så 

kommer frem til, også er den hun så udgiftsfører ovre i sit regnskab. […] Afskrivningsregler […] 

Følger de nu også de procentsatser […] Har hun taget højde for, hvis ting der er under 

småanskaffelsesgrænsen – er de aktiveret eller udgiftsført. […] Vi laver vores kontrol af 

anlægskartoteket […] Så kigger vi også på, om der er nogle tilgange der er over grænsen, som 

de har enten udgiftsført fuldt ud eller har aktiveret. […] Vi er ret meget OBS på det her med 

underskudsbegrænsning. Der er jo en del virksomheder, hvor de har nogle store underskud, og 

de kan ikke bruge alle underskuddene […], men nogle virksomheder har bare kørt videre med 

den idé om at de bare kan bruge alt deres underskud stadigvæk.”89. 

                                                      
87 MM interview (02:52), bilag Error! Reference source not found. 
88 MM interview (05:02), bilag Error! Reference source not found. 
89 MBH interview (05:24), bilag 8 
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Herudover nævner MBH, at de altid afstemmer den indberettede SKAT året efter:  

”Så beder vi så om […] en kopi af, hvad hedder det, selvangivelsen. Altså den der nu ligger på 

SKAT. Og året efter kontrollerer vi jo så skatteopgørelsen, og ligesom siger, okay, den 

skatteopgørelse i havde sidste år – for den kommer jo lang tid efter vi har lavet revisionen eller 

assistancen – at stemmer den nu også overens med den skat som de er blevet opskrevet. Eller den 

selvangivelse de har indsendt. Øh, og det vi stort set faktisk gør på alle vores kunder”90. 

MM indhenter ikke altid en kopi af selvangivelsen, men gør det, hvis hun støder på renter for at 

se, om der er gæld til det offentlige: 

”Hvis du finder ud af at der f.eks. er fradragsberettigede renter, så går du ind og kigger på 

skattekontoen for at se om der er noget gæld på den. Det vil jo typisk indikere, at hvis der er 

skatte/renter til det offentlige, så vil der være en gæld til det offentlige. [...] Hvis du ellers kan 

følge, ligesom ved debitorer og kreditorerne, at det ellers bliver betalt, så gør man ikke mere”91. 

Vi spurgte endvidere MM og MBH om de generelt opdager fejl i kunders skatteberegninger, 

hvortil begge sagde ja. MBH har en kunde som opstiller skatten selv, men de har altid 

kommentarer til hendes opgørelse, da hun ikke løbende opdateres på skatteområdet. Desuden 

opdager han fejl i selvangivelsen året efter, da kunden eksempelvis har lavet en tastefejl med 

plus/minus. Han udtaler: 

”Der er ikke nogle af vores kunder der kan finde ud af skatten, eller kender til skattereglerne 

opdateret. […] Jeg har en enkelt kunde, hvor hun selv stiller det op, men stadig er vi i dialog – 

hun spørger os om der er kommet nogle nye regler, for hun kan jo ikke holde sig opdateret på 

skattereglerne selv – de ændres jo hele tiden”92. 

Hos både Grant Thornton og EY opdages der fejl, både over og under grænsen for ubetydelige 

fejl, i kunders skatteberegning gennem revisionen heraf. Dette skyldes, at revisorerne går i dybden 

med diverse konti, som har indflydelse på skatten på trods af, at kontiene ville have været anset 

for uvæsentlige, hvis der havde været tale om en anden regnskabspost.  Desuden udtaler de begge, 

at de er meget opmærksomme på skattereglerne, da de ved, at kunderne ikke er kompetente nok 

inden for skattereglerne. MM udtaler: 

”De forsøger, men jeg bliver nødt til at rette det. […] De ikke er specielt gode til det. De skal 

virkelig have en regnskabschef eller en controller, som næsten har revisorbaggrund. Men da 

reglerne inden for skat ændrer sig oftere, end inden for revision og regnskab, så er det sværere 

for regnskabsfolk at følge med på skatten”93. 

NTH, JL og AA giver udtryk for at udføre samme handlinger som MM og MBH, hvor de 

efterfølgende selv foretager skatteopgørelsen. De kunne derfor ikke udtale sig om de fandt fejl 

hos kunderne, men udtalte, at kunderne ikke selv er kompetente inden for skat, hvorfor de føler 

sig forpligtiget til at gennemgå små som store konti, hvis disse kan have effekt på 

skatteopgørelsen. 

                                                      
90 MBH interview (08:14), bilag 8 
91 MM interview (06:18), bilag 6 
92 MBH interview (03:19), bilag 8 
93 MM interview (07:51), bilag 6 
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 Handlinger ved udvidet gennemgang og review for at afdække skat 

Gennem emnet ”udvidet gennemgang og review” var der forskellige holdninger til, hvad der blev 

foretaget. MBH sidder ikke med disse typer af erklæringer, hvorfor han ikke blev spurgt 

yderligere ind til hvilke handlinger som foretages i forbindelse hermed. MM er den eneste, som 

har kunder, hvor hun udfører udvidet gennemgang eller review uden at assistere med opstilling 

af skatten, og udtaler: 

”Jeg bliver nødt til og kigge på den udskudte skat, for det er jo årsregnskabsloven der tilsiger at 

det skal periodiseres. Dvs. jeg bliver nødt til at spørge kunden om den beregning der er, fordi det 

hverken er omfattet af udvidet review (udvidet gennemgang) eller af reviewet. Så jeg går nok ikke 

så dybt ind, som på revisionen, men jeg bliver nødt til at gennemgå beregningerne og så spørge 

kunden om de har gennemgået driften, af hensyn til de ikke fradragsberettigede omkostninger”94. 

MM fortalte, at ved udvidet gennemgang stoler hun på analyser og forespørgsler, men som tillæg 

indhentes kundens opgørelse over den udskudte skat. Hun udfører i høj grad samme handlinger 

som ved en revision, for at afdække skatten, men omfanget af bilagskontrol er mindre. 

 Kombinationen af udvidet gennemgang og assistance 

JL og NTH sidder ikke med review, hvorfor deres svar kun vedrørte udvidet gennemgang. MM 

og AA har begge typer af erklæringer. 

NTH fortæller, at han ved kombinationen af en udvidet gennemgang og assistance stoler mere på 

analytiske handlinger og forespørgsler til kunden, og derfor foretages bilagskontrol i et mindre 

omfang end ved en revision: 

”Jeg spørger ledelsen og siger; Har i husket det her og har i husket det der. Og hvis ikke der er 

noget der tyder på, at det som de svarer på er forkert, så gør jeg ikke mere. Så jeg ser færre bilag 

når det er en udvidet gennemgang”95. 

NTH fortæller, at han anbefaler sine kunder at vælge udvidet gennemgang, og at han i høj grad 

foretager de samme handlinger på skatten, som ved revision. Dette skyldes, at de selv skal opstille 

skatteberegningen og bilag til selvangivelsen efterfølgende. Det er kun omfanget af bilagskontrol, 

som er mindre ved udvidet gennemgang end revision. Han udtaler: 

”Altså vi har jo primært kunder, som er i klasse B som kan vælge udvidet gennemgang, og vi 

prøver faktisk at spørge dem om ikke de synes, at det var en god ide at gå til udvidet gennemgang, 

fordi det er lidt nemmere”96. 

  

                                                      
94 MM interview(10:10), bilag 6 
95 NTH interview (05:58), bilag 9 
96 NTH interview (04:53), bilag 9 



 
Annemette Engelsted Jonasen 

Katrine Hauge Lauritsen 
 

 
Forventningskløften ved revision af skat 

41 
af 115 
 

AA og JL fortæller, at de i høj grad foretager de samme handlinger vedrørende skatten, uanset 

hvilken type erklæring de afgiver. De har altid skatteeffekt for øje, i og med de altid opstiller 

skatten for kunden. De udtrykker begge, at de gør det fordi både kunden og SKAT forventer, at 

revisor sikrer, at alt er indregnet korrekt i forhold til skatteopgørelsen. Herudover ønsker de ikke, 

at SKAT skal finde fejl i deres arbejde, hvis deres kunder får skattekontrol på besøg. AA udtaler: 

”Hvis vi ser på mit eget forhold, så vil jeg egentlig sige, at der ikke er den store forskel, fordi 

handlingerne foretager jeg uanset hvad. […] Jeg vil ikke sige der er den store forskel, i hvert fald 

ikke i min situation, fordi det er mest ejerledede virksomheder vi har med at gøre, og det er små- 

og mellemstore, hvor vi laver assistancen og afstemmer skatten”97. 

 Handlinger ved assistance med opstilling af skat 

De interviewede revisorer har alle kunder, hvor de kun udfører assistanceerklæring med opstilling 

af årsrapport og skat. Her udtrykker de, at de nok foretager mere end hvad standarden tilskriver, 

da de ved, at kunderne ikke selv kan finde ud af skattereglerne. NTH udtaler: 

”Vi foretager i princippet lidt flere handlinger end assistancestandarden jo påskriver. [..] Med 

skatten, der vil jeg også kort skimte de her specifikke konti, altså reparation og vedligeholdelse, 

småanskaffelser, reklame og den slags”98. 

MM stoler heller ikke på kundens evne til at skelne mellem fradragsberettigede og ikke-

fradragsberettigede omkostninger. Hun skimter derfor kontokort og afstemmer disse til 

råbalancen. Endvidere gennemgår hun bilag for at sikre, at der er tale om fradragsberettigede 

omkostninger. Hun udtaler: 

”Jeg har flere gange været ude for, at hvis jeg går ned og kigger på f.eks. rejseomkostninger, så 

har jeg ofte fundet, at det kan være hovedaktionæren eller direktøren, som har rejst privat. […] 

Når vi direkte bliver bedt om at lave selvangivelsen, så skal den være 100% rigtig, hvor i 

forbindelse med en revision, der skal du jo bare sikre at periodiseringen er korrekt. Men det er 

noget andet når du får den der opgave om at lave selvangivelsen”99 

MBH og JL udtrykker begge to, at de udfører samme handlinger i forhold til opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, uanset hvilken erklæring de afgiver. MBH udtaler: 

”Vi gør nok mere end det vi nok skriver i vores erklæring om assistance. Vi gør egentlig det samme 

som ved en revision, for vi ser stadig på udskudt skat og forholder os til permanente differencer, 

og om der er nogle underskud, som skal behandles korrekt, og bla bla”100 

  

                                                      
97 AA interview (10:48), bilag 4 
98 NTH interview (06:39), bilag 9 
99 MM interview (11:08), bilag 6 
100 MBH interview (12:45), bilag 8 
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 Synet på revisionens afdækning af skat 

Revisorerne udtrykker, at det alt andet lige bør være ved revision, at skatten bedst afdækkes. MM 

mener dog, at andre erklæringer med sikkerhed kan afdække skatten lige så godt: 

”Jeg er ikke sikker på, at man behøver at gå op i en revision. […] Det skal være en erklæring 

med en eller anden form for sikkerhed. Der vil jeg jo mene, at reviewet også er dækkende. […] 

Og vi er trods alt i stand til at kigge på et kontoudtog, selvom kunden fortæller os noget andet”101. 

JL, AA og NTH opstiller årsrapport og skat for alle sine kunder og mener, at skatten er afdækket 

lige godt, uanset hvilken erklæring som benyttes, da det er kundens forventning, at skatten er helt 

korrekt. De siger overordnet, at kunderne ikke har styr på skattelovgivningen, og at revisorerne 

derfor er ekstra opmærksomme på, at denne overholdes. Desuden nævner de, at kunderne næsten 

aldrig sætter sig uenig i revisors rettelser hertil. 

 Moms- og skattetjekket 

Revisorernes syn på moms- og skattetjekket er, at det altid er positivt med guidelines til opgaver, 

som skal udføres i forbindelse med en erklæring, men at det som en erklæring måske ikke er så 

relevant, da der foretages meget på skatteområdet i forvejen. At pålægge det som pligt mener de 

ikke er løsningen, da kunderne ikke vil kunne forstå behovet herfor. NTH udtaler: 

”Der er jo ikke nogen virksomhedsledere, som synes at det er nogle gode fordele man får ved at 

få en erklæring som ligger et eller andet sted mellem 5 og 8 tusinde kr. I øvrigt forventer ledelsen 

jo at der er styr på det her i forvejen, så; Hvad er det de skal betale ekstra for”102. 

Hertil er der her bred enighed om, at de fastlagte handlinger i moms- og skattetjekket ikke er 

relevante for alle selskaber, og at det derfor kan være overflødigt for selskaber at få et sådant tjek. 

Desuden lægges der vægt på, at de i forvejen har stort fokus på skatten i alle sine erklæringer, 

hvorfor de ikke kan se pointen med endnu en erklæring. NTH udtaler: 

”Det kommer jo an på hvad revisor laver, når han laver sin skat nu. Men jeg er enig i at det her 

moms- og skattetjek har nogle rigtig fornuftige handlinger, som gør at man vil fange en meget 

stor andel af de fejl som man ser, så længe at der ikke er tale om bevidste fejl”103. 

Dog kritiserer alle de forespurgte, at det er et tillæg til en erklæring uden sikkerhed, da dette 

betyder, at hvis de finder fejl i skat eller moms, og kunden ikke ønsker at rette dette, så må de 

ikke rapportere herom, men må i stedet fratræde fra opgaven. De mener derfor, at tjekket ikke vil 

skabe mere sikkerhed om skat.  

  

                                                      
101 MM interview (14:42), bilag 6 
102 NTH interview (12:19), bilag 9 
103 NTH interview (11:49), bilag 9 
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Hvis moms- og skattetjekket indføres, mener revisorerne, at alle selskaber ikke skal blive 

underlagt tjekket, men at det kan bruges som sanktion mod de selskaber, som fanges i snyd i 

stedet. NTH udtaler: 

”Men jeg tror at det er en rigtig god idé for dem som har snydt før, eller i hvert fald har bevist, 

at de ikke har styr på det, at man så simpelthen pålægger det, ligesom man også bliver pålagt 

revision i tilfælde af, at man ikke kan finde ud af at lave sin årsrapport [..]. Problemet er jo at 

man skal have fanget dem”104. 

MBH udtaler, at tjekket kunne indføres som en aftalt arbejdshandling efter IRSR 4400: 

”Hvorfor ikke lave den som en aftalt arbejdshandling, hvor du så har nogle muligheder for at 

rapportere i. Så kunne man jo lave en elektronisk formular eller et eller andet, hvor der ligesom 

er en rød fane der flager, hvis der er noget der ikke er som det skal være”105. 

De mener, at moms- og skattetjekket ikke vil have den store effekt på de fejl som forekommer i 

skatten. Dertil udtrykker flere, at de ikke tror, at selskaberne vil vælge at benytte sig af tjekket, 

da de i forvejen forventer, at skatten er gennemgået af revisor inden for de ydelser, som allerede 

eksisterer. 

 Forventningskløft om revision af skat 

De interviewede revisorer udtrykker, at der er forventninger om, at skatten er korrekt hvis en 

revisor på en eller anden måde har afgivet en erklæring106. NTH udtaler: 

”Jeg tror sådan set både, at der er en forventningskløft mellem revisorerne og SKAT, og jeg tror 

også at der er en forventningskløft mellem revisorerne og deres kunder. […] På kundesiden: Det 

er jo derfor, at vi hjælper dem så meget vi gør. Hvis de får en eller anden skattekontrol 

efterfølgende, og det viser sig at der er fejl i deres selvangivelse, eller deres skattepligtige 

indkomst, så vil de jo kigge på os og sige, ’Hvorfor har vi det? Hvorfor har I ikke sørge for det?’. 

[…] Man har kunnet se, at SKAT har lidt svært ved at forstå, at skatten i regnskabet kun indgår 

som en post og den kan være væsentlig eller ikke væsentlig. Det er som om de forestiller sig, at 

der er et andet væsentlighedsniveau på skat, og i nogle tilfælde at der slet ikke er noget 

væsentlighedsniveau”107. 

Flere af de interviewede revisorer mener, at standarder er forståelige for revisorer, men at kunder 

og offentligheden ikke læser dem. De interviewede revisorer foretager derfor flere handlinger ved 

skatten, end der er krævet gennem standarderne, da de ikke ønsker, at kunderne eller SKAT 

pludselig skal komme efter dem. JL udtaler om revision af skat: 

”Det er jo egentlig et must for at have den tillid hos kunderne. […] Hvis vi bare nøjes med at lave 

et minimum, så får vi de der konflikter, for der er en forventningskløft. Der er ingen kunder der 

forstår det der, så derfor har de jo blind tillid (til revisorerne). […] Derfor vil vi stå med et kæmpe 

problem den dag, hvis SKAT kommer med 30 sager, for vi er jo også bange for, at de ligesom vil 

sige, at hvis vi lige pludselig kommer i bad standing hos SKAT, så kommer de (SKAT) til vores 

                                                      
 
105 MBH interview (23:48), bilag 8 
106 Som beskrevet i metode afsnit 6.1.1 er to af respondenterne, MM og MBH ikke stillet spørgsmål vedrørende forventningskløften 
og indgår derfor ikke i følgende afsnit. 
107 NTH interview (17:52), bilag 9 
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kunder, og så lige pludselig skal vi have skattesager på alle kunderne. […] Så derfor er folk jo 

også sådan lidt påpasselige i forhold til, at de bliver nødt til at agere” 108. 

Som led af emnet forventningskløften kom NTH og AA ind på, at den manglende forståelse af 

standarder fra kundernes og offentlighedens side giver forventningskløften. Der er altså 

manglende kommunikation af standarderne til andre end revisorer. AA udtaler: 

”Lige så snart der er en revisor som har erklæret sig om et regnskab, så tror de fleste kunder at 

de har været det hele igennem. Og de bliver overasket, eksempelvis med review, når man fortæller 

dem at man jo kun har foretaget regnskabsanalyse og interview, for ligesom at komme igennem 

det her. […] Så der er helt klart en forventningskløft – den oplever jeg da gang, på gang […]. Jeg 

tænker lidt at, man får dem nok ikke til at læse hele standarden igennem”109. 

 Mindskning af forventningskløft 

Som gennemgået i emnet ovenfor mener de interviewede revisorer klart, at der er en 

forventningskløft i forbindelse med revisors ansvar for korrekt indberettet skat. 

Forventningskløft mellem kunde og revisor 
Først drøftede vi med de interviewede revisorer, hvordan forventningskløften kunne mindskes 

mellem kunde og revisor. NTH mener, at denne kunne mindskes ved bedre kommunikation: 

”Det giver ikke nogen mening, tror jeg, at begynde og fortælle kunderne, hvad standarderne siger 

– det er de ligeglade med. […] Så skal man måske være bedre til at sige, at ”det betyder også, at 

du ikke får”. […] I bund og grund er det jo vigtigere at skrive, hvad det er de ikke får”110. 

AA gav samme forslag som NTH, men mener, at det kan være svært at medtage alt, som ikke 

bliver afdækket. AA foreslår derfor, at revisor burde kommunikere, hvad forskellen på 

erklæringerne er. AA udtaler: 

”Jeg har jo selv gjort det i et aftalebrev til nogle kunder, der havde nogenlunde samme aktivitet, 

hvor jeg skrev handlinger – ligesom bygget op i en klodsmodel. Hvis de ville have en 

opstillingserklæring, så blev der lavet de her handlinger konkret på deres virksomhed, hvis de 

ville have et review så var det så lidt mere, og udvidet gennemgang så kom de ekstra 5 handlinger 

med, og revision så fik de så alt det herovre. Det har jeg prøvet sådan, at visualisere på den måde, 

så de ved hvad det er man laver”111. 

JL mener, at uanset hvad som kommunikeres, vil kunder stadig ikke opnå den korrekte opfattelse. 

”Sådan har det jo altid været i revisorkredse - at vi sidder, og så flytter vi kommaet to pladser i 

påtegningen, og vi ændrer lidt ordstillinger, og sådan lidt, og så synes vi at vi har skrevet os fra 

problemerne og lagt det lidt over til ledelsen osv. Men alle andre der læser det uden for 

revisorkreds, har svært ved at forstå hvad det er”112. 

                                                      
108 JL interview (20:16), bilag 5 
109 AA interview (20:06), bilag 4 
110 NTH interview (19:53), bilag 9 
111 AA interview (21:24), bilag 4 
112 JL interview (22:16), bilag 5 
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JL tror derfor ikke, at øget kommunikation vil ændre kundernes opfattelse, da revisorens sprog er 

til forståelse for revisorer og ikke for andre læsere. JL mener, at der skal andre tiltag til for at 

mindske forventningskløften: 

”Det ville nærmere være at man skulle højne kravene lovgivningsmæssigt for at matche det, for 

der er ingen tvivl om, at ude omkring, der forstår de det ikke rigtigt, og har bare en forventning 

om, at vi har styr på alle de store problemstillinger”113. 

De interviewede revisorer foreslår derfor, at der skal ske bedre kommunikation til kunderne, men 

at forventningskløften mellem revisors krævede arbejde og kunden kun elimineres ved at tilpasse 

standarderne til kundernes forventninger.  

Forventningskløft mellem offentlighed og revisor 
Det drøftedes, hvordan forventningskløften mellem offentligheden og revisor kunne ændres. De 

interviewede revisorer mener, at det kan være vanskeligt at få offentligheden til at forstå 

revisors erklæringer, da man ikke på samme måde her kan kommunikere, som man kan med sin 

kunde. De forventer derfor, at der altid vil være en forventningskløft med offentligheden, da 

man ikke kan få alle i et samfund til at læse standarder. For at mindske forventningskløften 

mellem revisorer og SKAT kommer NTH dog med et bud: 

”For det første kunne man ansætte nogle dygtigere folk i SKAT […]. Enten er det et politisk træk 

at fortælle, hvad det helt præcis er der bliver gjort  […] og ellers så er det, at man bliver nødt til 

at få nogle inde hos SKAT, som ved mere om hvad der bliver gjort, end dem som er der nu”114 

Dog mener NTH, at det kun vil mindske forventningskløften til en vis grad, da der fortsat vil være 

en forventningskløft til de uvidende. NTH udtaler: 

”Jeg tror altid at der vil være en forventningskløft […]. Jeg tror godt at man kan slå et slag for, 

at den bliver mindre, altså forventningskløften, hvis man bliver mere aggressiv og går ud og siger: 

Vi laver kun det her, og alt andet, det er altså ledelsen selv som står på mål for det” 115 

Herudover er der enighed blandt de interviewede om, at kunderne og offentligheden egentlig har 

de samme forventninger til, at skatten er korrekt, og det eneste som kan formindske denne 

forventningskløft er, at tilrette standarderne.  

                                                      
113 JL interview (21:58), bilag 5 
114 NTH interview (20:50), bilag 9 
115 NTH interview (21:45), bilag 9 
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6.2 Spørgeskema 

 Udvælgelse af respondenter og udsendelsesmetode 

Som beskrevet i afsnit 3.2.4.1 er det besluttet at benytte selskaber som respondenter til 

spørgeskemaet. Det menes, at alle selskaber er relevante for spørgeskemaet, da alle kan have 

tilknyttet en revisor. Dog er det besluttet at behandle klasse B-selskaber som målgruppe for 

afhandlingen, grundet afgrænsningen foretaget i afsnit 1.2. Kriterier for klasse B-selskaber er 

oplyst i afsnit 5.1.3. 

Vi ønsker herudover at begrænse vores søgning til aktieselskaber, anpartsselskaber og filialer, da 

disse aflægger årsrapport efter ÅRL og ikke er underlagt særlovgivning, som f.eks. fonde er. 

Respondenter udvælges gennem Bisnode, med adgang fra CBS, hvor data fra selskaber kan 

udtrækkes. På Bisnode opsættes søgekriterier, men det er ikke muligt at sortere på 

regnskabsklasser. Da vi ønsker at udsende spørgeskemaer til små selskaber, vil vi forsøge at 

sortere selskaberne efter grænserne for klasse B selskaber ifølge ÅRL. D. 29 juni 2018 fremkom 

kun 2.700 selskaber ved søgning med de tre grænser som kriterier. Dette skyldes, at kun to af 

grænserne skal overholdes, jf. ÅRL §7, stk. 2, nr. 1. Vi besluttede derfor kun at benytte ét af 

kriterierne, da vi på denne måde afgrænser os fra en række større selskaber og samtidig udvider 

antallet af mulige respondenter. Ved dette er vi opmærksomme på, at selskaber i større 

regnskabsklasser kan fremkomme, og har derfor indbygget et spørgsmål i spørgeskemaet, hvor 

respondenten skal oplyse selskabets regnskabsklasse. Vi opsatte kriteriet med maksimalt 50 

ansatte, da det er vores vurdering, at dette parameter vil give os den bredeste vifte af klasse B 

selskaber. Ved benyttelse af omsætning som kriterie vil mange salgsorienterede klasse B 

selskaber blive udelukket fra vores undersøgelser, mens ved benyttelse af aktivsummen vil flere 

holdingselskaber blive udelukket. Ved søgning med dette søgekriterie d. 29. juni 2018 fremkom 

16.348 selskaber. 

Efter almen opfattelse opnås en svarprocent på 5-10% ved udsendelse af 

spørgeskemaundersøgelser på nettet. Vi ønsker at modtage minimum 200 svar fra selskaber i 

regnskabsklasse B, og ville derfor oprindeligt udvælge 4.000 selskaber. Dog har vi valgt at 

udvælge 6.000 selskaber, da der gennem søgekriterierne i Bisnode kan indgå selskaber i både 

større og mindre regnskabsklasser end klasse B. Vi benytter os af en tilfældig udvælgelse af 

stikprøve116, hvorfor vi udvalgte 6.000 tilfældige selskaber, som opfyldte kriterierne. 

Til udsendelse af vores spørgeskema har vi valgt at benytte e-mail, da vi ved denne får mulighed 

for at kontrollere, hvilke respondenter som modtager spørgeskemaet samtidig med, at 

udsendelsesmetoden ikke er omkostningsfuld. Vi har valgt at benytte 

www.onlineundersoegelse.dk til at opstille spørgeskemaet, da vi derved får mulighed for at 

udarbejde et dynamisk spørgeskema, der kan tilpasses respondentens svar. Udskrift af endeligt 

spørgeskema er vedlagt som bilag 11. 

                                                      
116 Bryman & Bell (2015), s. 190 

http://www.onlineundersoegelse.dk/
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De 6.000 respondenter vil derfor modtage spørgeskemaet gennem et link per e-mail. For at 

forsøge at øge svarprocenten har vi udarbejdet e-mailen, således at denne indeholder selskabets 

navn samt en udlovning en gavekurv til én af spørgeskemaets respondenter. 

Vi har ved spørgeskemaet opnået 281 svar, hvilket udgør et svar på 4,7%. Denne andel er mindre 

end forventet, hvilket kan skyldes, at spørgeskemaet blev udsendt over sommerferien. 

Fordelingen af respondenterne på regnskabsklasse fremgår nedenfor, hvor det tydelig ses, at langt 

størstedelen, 87,54% svarende til 246 respondenter, tilhører klasse B.  Til brug for videre analyse 

har vi derfor et datagrundlag på 246 respondenter. Dette er som ønsket, og giver os mulighed for 

at foretage kvalificerede analyser. 

Graf 1: Respondenternes fordeling mellem regnskabsklasser

 

 Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 1 i bilag 11, jf. bilag 13 
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 Strukturering af spørgeskema 

For at strukturere processen om opstilling af spørgeskema tages udgangspunkt i Bryman & Bells 

model for planlægning heraf. 

Figur 7: Spørgeskema Guide 

 

Egen tilvirkning fra Bryman & Bell117 

Som følge af modellen bestemte vi os for, at udforme et spørgeskema om forventningerne til 

revision af skat og andre opgaver, som revisor kan udfore på skatteområdet. Hertil læste vi teorier 

om forventningskløften og relevante standarder, som kunne indikere, hvad revisors omfang er 

ved revision af skat og ved udførelse af andre erklæringer. 

Med den tillærte viden på området, besluttede vi os for, at spørgeskemaet skulle dække 

problemstilling 4: ”I hvor høj grad er kunders forventninger til revisors revision af skat i 

overensstemmelse med den gældende lovgivning og revisorens udførelse i praksis?”. 

Problemstillingen vil derfor blive undersøgelsesspørgsmålet for spørgeskemaet, som vil blive 

udsendt til respondenterne. 

Dernæst revurderede vi, hvorvidt et spørgeskema var relevant. Et kvalitativt interview vil 

afgrænse os markant i selskabstyper, og der eksisterer ikke sekundære kvalitative eller 

kvantitative data på området. For at afdække kundernes (selskabernes) forventninger menes det 

derfor fortsat, at et spørgeskema er relevant, da der på denne måde indhentes tilfældige kunders 

meninger. 

Vi begyndte at udforme spørgsmål, hvor vi lagde vægt på, at vi ville indhente forskellige typer af 

information fra vores respondenter. For at kunne udarbejde analyser på vores data i forhold til 

Brenda Porter og Bent Warmings teorier om forventningskløften vurderede vi, at det var 

nødvendigt at indhente nogle demografiske oplysninger om respondenterne. Disse informationer 

er afspejlet i de indledende spørgsmål og indeholder bl.a. spørgsmål til selskabets 

                                                      
117 Bryman & Bell (2015), s. 185 
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regnskabsklasse, hvorvidt selskabet modtager erklæring fra revisor, og evt. hvilken type og 

spørgsmål vedrørende respondentens erfaringsgrundlag118. Dertil ønskede vi spørgsmål, som 

skulle afdække, hvilken type af handlinger som kunden forventer i forbindelse med en revisors 

revision119 samt spørgsmål som kunne afdække kundens opfattelse af produktet af en revision120. 

Efter fastlæggelse af typer af undersøgelsesspørgsmål vurderede vi, at vi gerne ville benytte 

forskellige typer af skalaniveauer i vores spørgsmål afhængigt af spørgsmålets formål. Til 

demografiske spørgsmål anvendes primært en nominel skala, som kendetegnes ved, at hver 

svarmulighed har lige vægtning og derfor egner sig godt til spørgsmål, som kræver eksakte 

svar121. Den nominelle skala er f.eks. anvendt i spørgsmål 1, om respondenternes 

regnskabsklasser, bilag 11. Derudover anvendes den nominelle skala ved spørgsmål, hvor det 

ønskes, at respondenten angiver, om de er enige i et bestemt udsagn, f.eks. i spørgsmål 12 og 14, 

bilag 11. For at få respondenternes holdninger og forventninger til syne har vi derudover anvendt 

ordinal skala, som kendetegnes ved en række kategorier, som hver tildeles forskellig værdi, 

således at respondenternes gennemsnitlige holdning kan beregnes122. Vi har valgt at benytte 

skalaen; slet ikke, i lav grad, i nogen grad, i høj grad og i meget høj grad, og givet disse værdier 

fra 1-5. Dertil har respondenterne mulighed for at svare ”kan ikke vurderes”, hvilket er givet 

værdien 0, og er defineret som manglende svar ved analysering af data. Den ordinale skala er bl.a. 

anvendt i spørgsmål 8 og 9, bilag 11. 

Spørgeskemaet er inddelt i afsnit med tilhørende overskrifter for at sætte rammen for 

respondentens svar. For hvert afsnit er der givet mulighed til respondenten om at uddybe sine 

svar. Derved kan vi indsamle yderligere kvalitativt data. Dertil er der en sortering af spørgsmål, 

således at respondenter, som ikke modtager revision, kun bliver stillet spørgsmål, som er relevante 

for dem. F.eks. er spørgsmålene i afsnit ”Gennemgang af skatteberegning” kun stillet til 

respondenter, som modtager en form for erklæring på deres årsrapport, jf. bilag 11. 

For at sikre validiteten af vores data er det nødvendigt at overveje hvordan respondenterne forstår 

spørgsmålene123. Derfor ønskede vi at foretage en pilottest, for at undersøge forståelsen. 

Gennem personlige kontakter forespurgte vi Søren Jonasen (SJ), som er ejer og direktør i LSB 

Invest ApS, om han var interesseret i at foretage en pilottest. SJ er repræsentativ for de kunder, 

som vi ønsker at undersøge, da han er ejer og direktør af LSB Invest ApS, som er et klasse B 

selskab. Dette indvilliget han i, hvorfor vi sendte ham et link til spørgeskemaet samt en PDF 

version af samme, således at han kunne se spørgsmål som evt. ville blive frasorteret for ham. 

SJ gav positiv overordnet tilbagemelding. Et centralt kritikpunkt var, at han ved flere af 

spørgsmålene var var i tvivl om de var relevante for ham, når LSB Invest ApS er under grænserne 

for lempelse af revisionspligt og ikke har tilknyttet en revisor. Dette gjaldt bl.a. spørgsmål 8 som 

i det endelige spørgeskema kun til syne for respondenter med revision. Hertil er spørgsmål 9 

indarbejdet for respondenter uden revision. Da vi fortsat ønskede at stille spørgsmålene, 

diskuterede vi hvordan vi kunne formulere dem, så de blev relevante for LSB Invest og andre 

selskaber uden revisor, og kom frem til at starte spørgsmålet med ”hvis I havde en revisor…”. 

                                                      
118 Afspejlet i spørgsmål 1 og 4-7, bilag 11 
119 Afspejlet i spørgsmål 8 og 9, bilag 11 
120 Afspejlet i spørgsmål 12 og 14, bilag 11 
121 Jensen & Knudsen (2014), s. 16 
122 Jensen & Knudsen (2014), s. 17 
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 Databehandling 

Til brug for behandling af data anvendte vi SPSS. Fra www.onlineundersoegelse.dk foretog vi et 

udtræk af alle respondenter til Excel, som er vedlagt på CD, jf. bilag 18, sammen med 

datahåndtering i SPSS. For at kunne indlæse i SPSS skulle foretages en række ændringer til vores 

data. Svarmulighederne til et spørgsmål, skal være kategoriseret som ”numeric” og skal derefter 

indeholde binære værdier for at kunne analyseres i SPSS. Vi har i udtrækket måtte modificere 

data, således at hver svarmulighed blev erstattet af en talværdi. Ved indlæsning i SPSS har vi 

derefter defineret, hvilke svarmuligheder, som tilhørte talværdierne. I spørgsmål 3 om selskaberne 

er underlagt revisionspligt blev ”Ja” således tildelt talværdien 1, og ”Nej” til delt talværdien 2. 

Modificeringen blev foretaget ved funktionen søg og erstat, og sammenholdelsen af data blev 

foretaget vha. en pivottabel. 

Vi har i SPSS yderligere opstillet nye variable ved sammenlægning af data fra de adspurgte 

spørgsmål. Nye variabler, som anvendes i afhandlingen, vil blive introduceret i forbindelse 

hermed. En af de nye variable er et filter, som muliggør, at vi kan foretage analyser, hvori 

udelukkende de virksomheder, som har besvaret at de tilhører klasse B, er medtaget. 

I forbindelse med indlæsningen af data fra spørgeskemaundersøgelsen blev vi opmærksomme på, 

at der med fordel kunne være stillet nogle gengangerspørgsmål, således at vi kunne tjekke 

reliabiliteten af spørgeskemaet ved at undersøge, om respondenternes svar var konsistente124. 

Ved vores undersøgelse har vi valgt at benytte grafer, krydstabeller og chi-square tester til at 

analysere vores data. I forbindelse med chi-square test kan dette foretages på to metoder, hvor vi 

har valgt at benytte den eksakte metode, da denne giver mere præcise resultater ved en mindre 

datamængde125.  Syntaksten anvendt til analyse er vedlagt i bilag 12 og udtrækket af analysen er 

vedlagt i bilag 13. 

 Vi har valgt at fastsætte et signifikansniveau på minimum 95%, samt at inddrage indikationer, 

som er signifikante efter et 90% signifikansniveau i afhandlingen. Vi har anvendt 95%, da dette 

er det mest anvendte signifikansniveau gennem vores uddannelsesforløb. Dog medtager vi også 

90%, da vi har en kvalitativ opgave, og således ikke beror opgaven på statistik.

                                                      
124 Jensen & Knudsen (2014), s. 21 
125 Metha & Patel (2012), s. 11-18 
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Kapitel 1  Kapitel 3  Kapitel 
Introduktion & Metode  Analyse af forventningskløften  Forslag til mindskelse af forventnings-

kløften 
Dette kapitel  har ti l  formål, at få gennemgået datagrundlaget 

for afhandl ingen. Dette indeholder derfor  afsnit  om teori,  

lovgivning & standarder samt empirien fra interviewene og 

spørgeskemaet. Dette afsn it sikrer  os,  at  de to første 

problemstil l inger besvares,  og at vi herefter  kan påbegynde 

analysen. 

 Dette kapitel  består af en undersøgelse revisorernes udførelse 

af  revision i  praksis sammenholdt med lovgivning.  Herti l  indgår 

en analyse af  forventninger fra kunder og offentl igheden 

omkring revision af skat,  sammenholdt med revisorernes 

udførelse i  praksis og lovgivning. Kapitlet  har ti l  formål, at  

besvare problemstil l ing tre, f ire og fem.  

 Fjerde kapitel  indeholder afhandl ingens sammendragelse af den 

identificerede forventningskløft i  analysen samt et konk ret 

løsningsforslag ti l  mindskelse af  denne. Heri v i l  moms - og 

skattetjekket d iskuteret som et løsningsforslag.  Kapitlet har 

således sti l  formål  at  besvare afhandl ingens sjette og syvende 

problemstil l ing.  
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7 Analyse af revision i praksis og sammenholdelse til 

lovgivning & standarder 

I afsnittet vil det ud fra interviews med revisorer udpensles hvilke handlinger som udføres ved 

revision af skat. Herudover gennemgås det hvilke handlinger som foretages ved andre typer 

erklæringer. De opstillede handlinger vil være ud fra de interviewede revisorers fremlagte 

handlinger. 

De udførte handlinger vil herefter blive sammenholdt med standarderne, for at vurdere om revisor 

overreviderer skatten, og om der således er en forventningskløft mellem udførelse & standarder. 

Ved undersøgelse heraf vil Porters teori således inddrages, da hun skilter, at der kan eksistere en 

forventningskløft mellem lovgivning og revisors udførelse. 

Nedenstående analyse vil besvare problemstilling 3: ”I hvor høj grad er revisorernes udførelse af 

revision af skat i praksis i overensstemmelse med gældende lovgivning & standarder?”. 

7.1 Revisors handlinger ved gennemgang af skat i erklæringstyperne 

Gennem interviewene har vi opnået en forståelse for, hvad en revisor i praksis udfører ved ISA 

700 om revision, standard om udvidet gennemgang, ISRE 2400 om review og ISRS 4410 om 

assistance med skat. Det er relevant for afhandlingen at forstå, hvilke handlinger som specifikt 

foretages ved en revision af skat, hvor der ikke efterfølgende opstilles skat, da det skal vurderes, 

hvad en revisor egentlig undersøger i forhold til skatteindberetningen. Herudover er det relevant 

at vide, om der foretages de samme handlinger vedrørende skatteindberetningen ved andre typer 

erklæringer. 

MM og MBH er de eneste af vores respondenter, som udfører erklæringer med sikkerhed, uden 

samtidig at yde assistanceerklæring med opstilling af skat. De oplyser begge, at når de ikke selv 

opstiller skatten, revideres denne ud fra en væsentlighedsbetragtning, hvor skatten ofte vurderes 

som væsentlig på baggrund af en risikovurdering. Derfor er der indirekte fastsat et lavere 

væsentlighedsniveau ved udførelse for skatten. Den højere risikovurdering skyldes ofte, at kunder 

ikke har kompetencerne til at foretage en skatteberegning korrekt. MM udtaler følgende: 

”De kan jo også nogle gange have udgiftsført noget, som i virkeligheden skal aktiveres - det er de 

ikke helt habile i. De fleste kan godt finde ud af at tage 22% af driften. Det kniber mere med 

ejendommene. Så hvis der også er sådan noget med ejendomme, så er det heller ikke helt rigtigt, 

det som de foretager sig”126. 

Hendes betragtning hænger godt sammen med, at der vha. revisionsrisikomodellen identificeres 

en højere iboende risiko, da det vurderes, at kunden ikke er kompetent inden for skat, og således 

skaber en højere risiko for fejl. MBH udtaler, at de altid er inde over skatten, da kunderne heller 

ikke selv føler sig trygge i reglerne. Kunden forventer, at skatten er korrekt, hvilket er 

hovedårsagen til, at de altid gennemgår skatteberegningen: 

                                                      
126 MM interview (07:15), bilag 6 



 
Annemette Engelsted Jonasen 

Katrine Hauge Lauritsen 
 

 
Forventningskløften ved revision af skat 

53 
af 115 
 

”Kunden spørger os om der er kommet nogle nye regler, for hun kan jo ikke holde sig opdateret 

på skattereglerne selv. De ændres jo hele tiden”127. 

Der revideres ud fra en væsentlighedsbetragtning ved gennemgang af skatten, og fejl under 

grænsen for ubetydelige fejl, kan derfor accepteres. I denne forbindelse udtaler MM: 

”Når man reviderer, skal vi jo gøre den udskudte skat op, fordi årsregnskabsloven tilsiger, at alle 

udgifter skal periodiseres og skatten, udskudt skat, er jo en periodisering. Derfor skal man jo 

gøre den op, og det gør man jo ud fra det væsentlighedskriterie, som er langt for revisionen”128. 

NTH, JL og AA benytter ikke på samme måde et væsentlighedsniveau, da deres kunder har klare 

forventninger om, at der bliver afregnet korrekt skat. Dette udtaler NTH: 

”Vi skimter en konti og siger: ”Hvad er der her, som ser mærkeligt ud” […] Du har ret, det er 

ikke sådan, at vi siger: ”Jamen, da den her post er under 15.000, og det er vores 

væsentlighedsniveau, så gider vi slet ikke kigge på den””129. 

Det er således tydeligt, at revisorerne som oftest vurderer, at der er en højere iboende risiko ved 

skatteberegningen, og derfor gennemgår denne. Desuden indikeres det, at de grundet kundens 

forventning om en korrekt skat, foretager gennemgang af konti og bilag, som for en revision ellers 

ville være uvæsentlige. Revisorerne ønsker således at imødekomme kundernes forventninger, da 

alternativet nok ville være at kunden skiftede revisor. 

Ud fra citaterne i afsnit 6.1.3 om revisionshandlinger fra interviewet har vi listet deres 

arbejdshandlinger op, som de udfører ved de forskellige typer af erklæringer. Handlingerne er 

ud fra alle de interviewede revisorers kommentarer. Desuden opstiller NTH, JL og AA selv 

skatten på alle sine kunder, hvorfor nogle af de efterfølgende oplistede handlinger ikke er 

gældende for dem. 

  

                                                      
127 MBH interview (03:19), bilag 8 
128 MM interview (02:52), bilag 6 
129 NTH interview (08:10), bilag 9 
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 Handlinger ved revision  
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Permanente- og midlertidige forskelle 

Revision af skat begynder ved at se resultatopgørelsen igennem for poster som ikke er 

fradragsberettigede/indkomstpligtige, for at identificere permanente forskelle. Det sikres at disse korrigeres 

for i skatteberegningen 

Dernæst gennemgås, at der er sket korrekt periodisering, således at klassificering af omkostninger er 

korrekt. Dette foretages f.eks. i forbindelse med revision af anlægskartotek 

De regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger gennemgås, for at sikre der bruges korrekte 

procentsatser og at midlertidige forskelle beregnes 

Bilags- og kontogennemgang 

Gennem revisionen af omkostninger udtager revisorerne bevidst omkostninger i sin revision, som kan have 

skattemæssig indflydelse, på trods af at disse er under revisionens væsentlighedsniveau 

Specifikke konti såsom repræsentation, småanskaffelser og advokatomkostninger gennemgås, for at 

identificere hvorvidt disse er behandlet skattemæssigt korrekt 

Specifikke bilag gennemgås, hvis f.eks. der er straks-afskrevne omkostninger over den skattemæssige 

straks-afskrivningsgrænse, for at vurdere hvorvidt dette er korrekt 

Afstemning og efterregning 

Udskudt skat primo afstemmes til sidste års ultimo, for at sikre kontinuitet 

Herudover afstemmes skatteberegningen til årsrapporten, og det påses at korrekte procentsatser er benyttet 

og formler efterregnes 

Andre handlinger 

Det undersøges om der er ulovlige aktionærlån 

Flere revisorer beder om en kopi af selvangivelsen og skattekontoen, for at kontrollere om skatteopgørelsen 

stemmer overens med det som blev selvangivet og betalt. Derved identificeres det om der er sket tastefejl 

på SKAT 

På nogle typer af kunder undersøges yderligere: 

▪ Underskudsbegrænsningen i forhold til hvor meget underskud der må benyttes overholdes 

▪ Om skattekreditordningen benyttes ved IT udvikling, da de med underskud kan få likviditet retur 

De interviewede revisorer indikerer, at det ofte er de permanente forskelle, som kunder laver fejl 

i. Dette skyldes, at kunderne ikke er habile inden for, hvad som er fradragsberettiget. MM mener, 

at regnskabsfolk med høje uddannelser eller revisorbaggrund også laver fejl, da det er svært at 

holde sig opdateret på skatteområder, hvis man ikke sidder med det til dagligt. MM udtaler: 
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”Det er sværere for regnskabsfolk at følge med på skatten. [..] I og med jeg også underviser på 

CBS, har jeg haft mange regnskabschefer (som elever), som har siddet der, fordi de gerne vil lære 

det. At lære det, og så til at kunne huske det og gøre det, når man ikke arbejder med det – Der er 

altså et stykke vej. Så det (skatteberegningen) oplever jeg at der er fejl i”130. 

NTH udtaler, at der skal være fokus på skatten, da revisor historisk foretager rettelser hertil: 

”Vi skal også lige tænke på, at det er helt utænkeligt at en revisor laver et regnskab og en 

skattespecifikation uden, at have en masse efterposteringer, som jo også er "rettelser" og som 

aldrig ville blive fanget, hvis ikke revisor havde været med”131. 

Der er således bred enighed blandt de interviewede revisorer om, at de bør, som de er nu, være 

meget opmærksomme på skattereglerne, da de ved, at kunderne ikke er kompetente nok. 

 Handlinger ved udvidet gennemgang og review 
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Permanente- og midlertidige forskelle 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision, dog på et mere analytisk niveau 

Bilags- og kontogennemgang 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision, dog med mindre bilagskontrol 

Ved review og udvidet gennemgang beror de sig på forespørgsler til ledelsen, men der testes for det meste 

også nogle bilag, for at sikre at der ikke er medtaget private omkostninger og, at der er korrigeret for ikke-

fradragsberettigede omkostninger i skatteopgørelsen 

Afstemning og efterregning 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision 

Andre handlinger 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision 

I afsnit 6.1.3.3 om udvidet gennemgang og review ser vi en indikation på, at revisorer foretager 

stort set samme handlinger, uanset hvilken erklæringstype med sikkerhed som afgives. 

Forskellene herimellem er, at ved review eller udvidet gennemgang foretages mindre 

bilagskontrol, og der stoles mere på forespørgsler til ledelsen. Grunden hertil er, at kunderne 

ønsker at revisor skal gennemgå skatteberegningen, for at sikre korrektheden. 

Revisorerne indikerer derfor, at de ønsker at gennemgå skatten dybere, end blot på et analytisk 

niveau, som standarderne om review og udvidet gennemgang tilskriver, da de vil imødekomme 

kundernes forventninger. 

                                                      
130 MM interview (07:51), bilag 6 
131 NTH interview (09:01), bilag 9 
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 Handlinger ved assistance 
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Permanente- og midlertidige forskelle 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision 

Bilags- og kontogennemgang 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision, og der påses oftest flere bilag, da det ønskes at 

skatten udarbejdes 100% korrekt 

Afstemning og efterregning 

Der foretages de samme handlinger som ved en revision 

Andre handlinger 

Der foretages de samme handlinger som ved revision 

Der undersøges altid den selvangivne skat og skattekontoen, og som oftest selvangives skatten for selskabet 

De interviewede revisorer udtrykker, at de foretager mere ved en assistance med opstilling af skat 

end hvad standarden tilskriver, da de ved, at kunderne ikke kan finde ud af skattereglerne. NTH 

udtaler: 

” Vi foretager i princippet lidt flere handlinger end assistancestandarden jo påskriver. [..] Med 

skatten, der vil jeg også kort skimte de her specifikke konti, altså reparation og vedligeholdelse, 

småanskaffelser, reklame og den slags”132. 

MBH og JL udtrykker begge to, at de udfører samme handlinger i forhold til opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, uanset hvilken erklæring de afgiver. F.eks. svarede JL ja til, at skatten 

var lige godt afdækket ved alle typer erklæringer133, og MBH udtalte i forbindelse hermed: 

”Vi ser jo stadig på skatten, for når vi laver assistance stiller vi jo skatten op, fordi den person 

som har valgt assistance er jo endnu mere en person, som slet ikke kan finde ud af noget med 

skat. Så der er det jo ligeså vigtigt for os, at vi er inde over skatten, og de har også en forventning 

om at vi er gennem skatten. Vi gør nok mere end det vi nok skriver i vores erklæring om assistance. 

Vi gør egentlig det samme som ved revision, for vi ser stadig på udskudt skat og forholder os til 

permanente differencer, og om der er nogle underskud som skal behandles korrekt, og bla bla”134. 

MM udtaler, at hun foretager mere ved en assistanceerklæring end ved en revision: 

”Så hvis jeg laver assistance med skatten, så går jeg altså ned og kigger på flere konti, rejser, 

personaleomkostninger, hvis der er noget der afviger fra tidligere. Nu var der de der gaver eller 

donationer – det går jeg simpelthen ind og kigger på, fordi der er nogle specifikke regler omkring 

                                                      
132 NTH interview (06:39), bilag 9 
133 JL interview (14:32), bilag 5 
134 MBH interview (12:45), bilag 8 
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det. Når vi direkte bliver bedt om, at lave selvangivelsen, så skal den være 100% rigtig, hvor i 

forbindelse med en revision, der skal du jo bare sikre, at periodiseringen er korrekt. Men det er 

noget andet når du får den der opgave lav selvangivelsen”135. 

Her bliver det indikeret, at kunderne ønsker, at skatten er korrekt, hvorfor revisorerne ikke kun 

foretager opstilling og afstemning til dokumentation, som standarden tilskriver, men foretager en 

dybere gennemgang. 

 Revisors holdning til afdækning af skat gennem en erklæring 

Revisorerne udtrykker, at det alt andet lige bør det være ved revision, at skatten bedst afdækkes. 

Dog mener MM at andre erklæringer med sikkerhed kan afdække skatten lige så godt: 

” Jeg er ikke sikker på, at man behøver at gå op i en revision. […] Det skal være en erklæring 

med en eller anden form for sikkerhed. Der vil jeg jo mene, at reviewet også er dækkende. […] 

Og vi er trods alt i stand til at kigge på et kontoudtog, selvom kunden fortæller os noget andet”136 

JL, AA og NTH opstiller årsrapport og skat for alle sine kunder, og mener at skatten er afdækket 

lige godt uanset hvilken erklæring som benyttes, da det er kundens forventning at skatten er helt 

korrekt og de forsøger at efterleve denne forventning. De siger overordnet, at kunderne ikke har 

styr på skattelovgivning, og at revisorerne derfor er ekstra opmærksomme på denne overholdes. 

På baggrund af, at kunderne næsten aldrig sætter sig uenige i revisors rettelser hertil, ser 

revisorerne ikke risiko for at skulle fratræde fra en assistanceerklæring, og mener derfor at denne 

afdækker skatten lige så godt som ved en revision. 

De fleste af de interviewede revisorer mener således, at uanset erklæringstype vil skatten blive 

afdækket. 

7.2 Revisors udførelse i praksis sammenholdt med standarderne 

Det er gennem interviewene identificeret, at uanset hvilken af de fire erklæringstyper som udføres, 

vil de afdække stort set samme handlinger og derved opnå stort set samme sikkerhed af 

skatteberegningen, på trods af, at graderne af sikkerhed varierer ifølge standarderne. Grunden 

hertil er, at revisorerne vil imødekomme kundernes forventninger om, at skatteberegningen er 

korrekt. De udtrykker gennem interviewene, at de foretager mere end de bør, men at de ikke vil 

risikere de mindste fejl, da kunderne ikke forstår, at der benyttes et væsentlighedsniveau. 

 ISA 700 Revision 

Ved udførelse af en ISA 700 revision, fastsættes denne ud fra en væsentlighedsbetragtning. Det 

er således kun, hvis skatten i regnskabet vurderes som væsentlige regnskabsposter, at 

skatteberegningen skal gennemgås. Såfremt disse er væsentlige regnskabsposter, skal 

skatteberegningen revideres ud fra en væsentlighedsbetragtning, hvilket betyder, at denne ikke 

skal undersøges til mindste detalje. Omfanget af ISA 700 er yderligere gennemgået i afsnit 5. 

                                                      
135 MM interview (11:08), bilag 6 
136 MM interview (14:42), bilag 6 
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Som identificeret i afsnit 6.1.3 foretager revisorerne altid revision af skat på trods af, at posterne 

faktisk ville være uvæsentlige. Dog nævner de, at omfanget heraf varierer ud fra deres fastsatte 

revisionsrisiko, da de som oftest har en lidt højere iboende risiko ved skatteberegningen, da de 

ikke mener, at kunden har de fornødne kompetencer til at opgøre skatten korrekt. Det stemmer 

overens med standarderne, da en regnskabspost skal vurderes ud fra revisionsrisikomodellen. 

De interviewede revisorer gennemgår altid resultatopgørelsen for at identificere permanente og 

midlertidige forskelle for at identificere, om dette er korrigeret i skatteberegningen. Derudover 

påser revisorerne altid konti som kan have skattemæssig effekt ved deres revision af omkostning. 

I interviewene nævnes småanskaffelser, repræsentation, advokat, vedligeholdelse og 

forbedringer, som konti hvor der udvælges bilag til test. Dette foretages uanset om kontiene og 

bilagene er væsentlige, hvilket indikerer, at revisorerne ofte overreviderer skatten, da disse konti 

og bilag ikke ville have været udvalgt under revision af andre regnskabsposter. 

Hvis der identificeres fejl i skatteberegningen, tager de interviewede revisorer udgangspunkt i 

væsentlighedsniveauet og grænsen for ubetydelige fejl. Såfremt der er tale om fejl under grænsen 

for ubetydelige fejl, foretages der ikke yderligere herved. Dette er i overensstemmelse med ISA 

450 og ISA 700, hvor der stilles høj grad af sikkerhed for årsrapporten i al væsentlighed. 

De interviewede revisorer nævner, at de ofte indhenter en kopi af selvangivelsen for at 

identificere, hvorvidt selskabet har angivet korrekt skat og betalt denne. Dette foretages for, at 

sikre sammenhæng mellem SKAT og årsrapporten. Det er ikke omfattet af revisors ISA 700 

revision, at sikre sammenhæng mellem SKAT og årsrapporten, da revisors påtegning 

udelukkende lyder på, at årsrapporten, med høj grad af sikkerhed giver et retvisende billede. Dette 

er derfor en ekstra ydelse som foretages, for at imødekomme kundens forventninger. 

Ved sammenholdelse af ISA 700 og revisors udførelse i praksis bliver der fra revisors side 

foretaget overrevision i forbindelse med revision af skat, da uvæsentlige konti og posteringer ofte 

gennemgås. 

 ISRE 2400 review og Standard om udvidet gennemgang 

Ved ISRE 2400 review skal der udelukkende foretages analyser og forespørgsler til selskabet. 

Udvidet gennemgang er en udvidelse af ISRE 2400, hvor der er tilføjet fire obligatoriske 

handlinger. Disse to erklæringer foretages ud fra en væsentlighedsbetragtning. Det er således kun, 

hvis skatten i regnskabet vurderes som væsentlige regnskabsposter, at skatteberegningen skal 

gennemgås. Såfremt dette er en væsentlig regnskabspost, skal skatteberegningen gennemgås ud 

fra en væsentlighedsbetragtning, samt på et analytisk og forespørgende niveau. Dette er 

gennemgået i afsnit 5 om lovgivning & standarder. Som identificeret i afsnit 7.1.2 foretager 

revisorerne altid en gennemgang af skat, da de som oftest vurderer en forhøjet risiko ved skatten. 

De interviewede revisorer foretager i høj grad de samme handlinger i forhold til skatten, ved et 

review eller udvidet gennemgang, som de gør ved en revision. Der gives dog udtryk for, at 

handlingerne i forhold til skat er mere analytiske, og der påses færre kontokort og bilag, end ved  
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en revision. De påser dog for det meste bilag på de konti, som ofte kan have skattemæssig 

betydning for opnåelse af sikkerhed for skatten. Dette foretages på trods af, at konti og bilag af 

denne størrelse ikke ville være gennemgået ved andre regnskabsposter. 

Der foretages stort set det samme på skatten, som ved en revision, hvorfor må konkluderes, at der 

udføres for meget ifølge standarderne, da disse foreskriver et mindre omfang end ved en revision. 

 ISRS 4410 Assistance 

Ved ISRS 4410 opstilles finansielle oplysninger. Her foretages opstilling og afstemning til 

underliggende dokumentation uden grad af sikkerhed, og der er således ikke et ansvar for at 

kontrollere den underliggende dokumentation. Revisor skal opstille årsrapport og skat ud fra det 

modtagne materiale, og kan ikke stilles til ansvar for ikke at have kontrolleret den underliggende 

dokumentation. For uddybelse af ISRS 4410 henvises der til afsnit 5. 

De interviewede revisorer foretager i høj grad ved en assistance, de samme handlinger i forhold 

til skatten, som de gør ved en revision. De gennemgår fortsat resultatopgørelsen, for at identificere 

om kunden har klassificeret og periodiseret omkostninger korrekt. 

De interviewede revisorer udtaler desuden, at de foretager mere bilagskontrol ved en assistance, 

da de ønsker, at skatten skal være 100% korrekt, hvilket MM bl.a. udtrykker: 

”Fordi min revision, der har jeg jo sikret at min udskudte skat var okay men inden for et 

væsentlighedsniveau. Hvor, når du laver skatteopgørelsen specifikt, der er man nede på kroner 

og ører og det skal man ligesom skelne. Revision, der har man væsentlighedsniveau og der kan 

den udskudte skat godt være rigtig [...], men hvis du assisterer kunden, så skal det altså være ned 

på kroner og ører”137 

Revisorerne udtrykker, at når de selv foretager opstillingen, vil de ikke acceptere de mindste fejl, 

da de her ikke opererer ud fra et væsentlighedsniveau, og derved heller ikke har grænsen for 

ubetydelige fejl. Revisorerne udtrykker derfor, at de ved en assistance fortsat kontrollerer den 

underliggende dokumentation på trods af, at dette ikke er påkrævet. 

Herudover indhenter de interviewede revisorer altid en kopi af selvangivelsen eller får direkte 

adgang til SKAT. Dette foretages for at sikre, at sidste års selvangivne skat stemmer til 

årsrapporten. I de fleste tilfælde indtaster de interviewede revisorer selvangivelsen for kunden, da 

de på denne måde sikrer, at den bliver tastet korrekt. Dette er således en ekstra assistance, som 

revisorerne kan udføre. 

Det må konkluderes, at der ved en assistanceerklæring bliver foretaget mere end standarden 

tilskriver. 

  

                                                      
137 MM interview (06:46), bilag 6 
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7.3 Delkonklusion 

Gennem analysen er det identificeret, at når revisorerne udfører revision, udvidet gennemgang, 

review eller assistance, foretages mere end standarderne tilskriver for at opnå højere sikkerhed 

for skatten. Revisorerne udtrykker, at de uanset erklæringstype, risikovurdering og 

væsentlighedsniveau gennemgår skatten, trods denne ofte ikke er væsentligt for regnskabet. Dette 

betyder, at revisor udfører mere end standarderne påskriver.  

Revisorerne vil nødigt risikere, at kunderne har de mindste fejl i skatteberegningen, da kunderne 

forventer, at revisoren har ansvaret for korrekt skatteopgørelse. Hvis SKAT kommer efter 

kunderne, vil både kunderne og SKAT, efter revisorernes opfattelse, pege fingre af revisor på 

trods af, at revisor kun erklærer sig på årsrapporten. 

Revisorerne giver udtryk for, at de udfører ekstra handlinger ved afdækning af skat i regnskabet, 

grundet tre hovedårsager: 

1. Kunderne forventer, at skatten er korrekt, og at det er revisors ansvar at denne er korrekt 

2. Kunderne har ikke forståelse for skattelovgivningen, hvorfor revisor føler et ekstra ansvar 

3. SKAT vil mene, at revisor har et ansvar for, at den indberettede skat er korrekt 

Der er derfor blandt de interviewede revisorer bred enighed om, at skatten afdækkes godt i alle 

typer erklæringer, og at der fra revisorernes side foretages mere, end hvad standarderne tilskriver. 

Det kan derfor konkluderes, at der er en forventningskløft mellem revisorernes udførte arbejde 

og lovgivningen & standarderne, da revisorerne i praksis udfører mere for at opnå sikkerhed for 

skatteopgørelsen og skatteindberetningen på trods af, at de kun erklærer sig på årsrapporten med 

enten begrænset eller høj grad af sikkerhed. 

  



 
Annemette Engelsted Jonasen 

Katrine Hauge Lauritsen 
 

 
Forventningskløften ved revision af skat 

61 
af 115 
 

8 Analyse af kunders forventninger og sammenholdelse til 

revision i praksis og til lovgivning & standarder 

Som gennemgået i afsnit 6.2.1 har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til 

en række danske selskaber. Der er modtaget 281 fuldstændige svar, hvoraf 246 af disse er klasse 

B selskaber. Afhandlingen er interesseret i at undersøge klasse B selskabers forventninger, da det 

er disse, som har mulighed for at fravælge revision, hvorfor det er de 246 respondenter, som 

indgår i nedenstående analyse. 

Analysen er opbygget således, at der for hver analyse indledningsvist foretages undersøgelse af 

fordelingen af respondenter, hvor der Porter og Warmings teorier herefter testes. For at kunne 

teste Porter og Warmings teorier, vil respondentsammensætningen blive gennemgået først. Efter 

afklaring af kundernes forventninger, vil disse blive sammenholdt med lovgivning og revisorernes 

udførelse i praksis. 

Analysen besvarer således problemstilling 4: ”I hvor høj grad er kunders forventninger til 

revisors revision af skat i overensstemmelse med den gældende lovgivning og revisorens udførelse 

i praksis?”. 

8.1 Respondenternes sammensætning 

Nedenfor er foretaget en analyse af respondentsammensætningen til brug for sammenholdelse af 

respondentholdninger med deres målgrupper og erfaringer, for at efterprøve Porter og Warmings 

teorier.  

 Porters sammensætning 

Porter inddelte respondenterne i flere målgrupper, som beskrevet i afsnit 4.1.1 og konkluderede, 

at målgruppen ”de reviderede” og ”revisorer” havde den bedste forståelse for revisors lovkrævede 

opgaver138. 

Da vi i spørgeskemaundersøgelsen udelukkende henvender os til selskaber i klasse B, indgår 

”revisorer” ikke i denne undersøgelse, men i en særskilt analyse af revisorer i afsnit 7. For at 

efterprøve, hvorvidt ”de reviderede” også har den bedste forståelse for revision af skat, har vi 

inddelt respondenterne i to målgrupper: ”de reviderede” og ”generelsamfundet” på baggrund af 

Porters inddeling.  

Respondenter, som har angivet, at de er ”ejer” eller ”direktør, regnskabschef etc.”, er blevet tildelt 

målgruppen ”de reviderede”, mens de resterende, er tildelt målgruppen ”generelsamfundet”. 

Fordelingen fremgår af graf 2 nedenfor. 

                                                      
138 Porter (1993), s. 51 
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Graf 2: Respondenters inddeling i målgrupper 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 6 i bilag11, jf. bilag 13 

Det fremgår, at der er en klar overvægt af respondenterne i målgruppen ”de reviderede” som 

udgør 90,24% af den samlede population i datasættet. Den skæve fordeling i blandt 

respondenterne i de to målgrupper kan give problemer med robustheden i vores undersøgelser, da 

der er meget få respondenter i den ene af grupperne. For bedst at afdække skævfordelingen vil vi 

anvende exact test139 ved validering af dataresultater, som er beskrevet i afsnit 6.2.3. 

 Warmings sammensætning 

For at kunne undersøge, hvorvidt Warmings teori passer til forventningskløften ved revision af 

skat, har vi undersøgt erfaringsgrundlagene hos spørgeskemaets respondenter. Her har vi påset, 

hvor mange år respondenten har erfaring med regnskabsaflæggelse for det pågældende selskab 

(aflæggelseserfaringsgrupper), og hvilken type ydelser som respondentens selskab modtager 

(ydelseserfaringsgrupper; overordnet og erklæring). Vi vil i vores analyse undersøge, om der er 

sammenhæng mellem respondenternes erfaringsgrundlag og deres forventninger. Graf 3 

illustrerer erfaringsgrundlag, graf 4 illustrerer overordnet ydelseserfaring, og graf 5illustrerer 

ydelseserfaring fordelt på type af erklæring med sikkerhed. 

Graf 3: Aflæggelseserfaring 

 

Egen tilvirkning ud fra spørgsmål 7140 i bilag 11, rjf. bilag 13 

                                                      
139 Mehta & Patel (2012), s. 15-18 
140 Der er 16 respondenter, hvis svar ikke har været valide, hvorfor grafen kun indeholder 230 respondenter. 
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Af ovenstående graf 3 fremgår en ligelig fordeling i aflæggelseserfaringsgrupperne. 18,26% har 

deltaget i regnskabsaflæggelse for det pågældende selskab i under 5 år, 30,87% har deltaget i 6-

10 år, 30% har deltaget i 11-15 år og 20,87% (16,52+4,35) har deltaget i over 16 år. 

Graf 4: Overordnet ydelseserfaring 

 

Egen tilvirkning ud fra spørgsmål 4 og 5 i bilag 11, jf. bilag 13 

Af ovenstående graf 4 fremgår en skæv fordeling af respondenter, hvor 85,37% af respondenterne 

modtager en revisorerklæring med sikkerhed med tillæg af assistance med skat. De resterede 

svarmuligheder udgør en jævn fordeling. 

Graf 5: Ydelseserfaring baseret på erklæringstype 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4 i bilag 11, jf. bilag 13 

Af graf 5 fremgår en mere ligelig fordeling af respondenter, hvor 57,32% af respondenterne 

modtager en erklæring med sikkerhed for revision. Dertil fremgår det, at 19,11% modtager en 

revisorerklæring med sikkerhed for udvidet gennemgang, samt at 13,41% modtager en 

revisorerklæring med sikkerhed for review. Blot 10,16% af respondenterne modtager ikke en 

erklæring med sikkerhed. 

I en af erfaringsgrupperne er fordelingen af respondenter ulige, hvilket ligesom for fordelingen i 

målgrupperne kan give problemer med robustheden i vores undersøgelser. For at afdække 

skævfordelingen vil vi anvende exact test ved validering af dataresultater141, som er beskrevet i 

afsnit 6.2.3.  

                                                      
141 Mehta & Patel (2012), s. 15-18 
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8.2 Kundernes forventning til handlinger som foretages af revisor 

I spørgeskemaet skulle respondenterne indikere, i hvilken grad de forventer, at en revisor udfører 

en række handlinger vedrørende skatten. Spørgsmålene er stillet med en ordinal skala fra 1-5, 

hvor det indikeres, i hvilken grad respondenten er enige i udsagnet. 1 er ”slet ikke enig” og 5 er 

”enig i meget høj grad”. Nedenfor er opstillet graf 6, hvor det udtrykkes, i hvilken grad 

respondenterne forventer, at revisor foretager en række handlinger. Her udtrykkes gennemsnittet 

for besvarelserne142. 

Graf 6: Kunders forventninger til revisors revisionshandlinger 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 8 og 9 i bilag 11, jf. bilag 13 

Det fremgår af graf 6, at den gennemsnitlige respondent i høj grad (4) forventer, at revisors 

revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst og udskudte skat, og at revisor 

gennemgår selskabets selvangivelse. Afrundet har ”at revisor påser bilag i forbindelse med 

gennemgang af selskabets skat” et gennemsnit på fire, hvorfor det må konkluderes, at den 

gennemsnitlige respondent også i høj grad forventer, at revisors revision omfatter, at revisor påser 

bilag i forbindelse med gennemgang af selskabets skat. Det forventes dog mest, at revisor 

foretager en gennemgang af den skattepligtige indkomst, og mindst at revisor påser bilag i 

forbindelse med denne gennemgang. 

De kvantitative resultater bekræftes gennem de kvalitative data i spørgeskemaet, hvor flere af 

respondenterne har tilføjet en kommentar til sine svar. Nedenfor er udvalgt nogle af disse 

kommentarer: 

”Jeg forventer, at revisoren beder om bilag, hvis han vil se dokumentation for oprigtighed, og jeg 

forventer ikke større afvigelser, hvis skat bad om revision”143. 

”De revisor udfører revision på grundtallene i forbindelse med årsregnskabet, så har han herved 

erklæret sig om rigtigheden af grundregistreringer, som også ligger til grund for skatte 

beregningen. Det er min forventning at revisor har styr på selve skatte beregningen, herunder  

                                                      
142 Jensen & Knudsen (2014), s.120 
143 Respondent 99 (modtager både assistance og erklæring med sikkerhed) 
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nye ændrede regler. Det er i den forbindelse også min forventning at han vil rådgive os til at 

handle mest fornuftigt i forhold til skattemæssige udfordringer. Vi føler bestemt at vi får denne 

service”144. 

”Jeg forventer at revisor ved stikprøver sikrer at regnskabsaflæggelsen er grundlæggende i orden 

og uden graverende fejl, og jeg forventer at høre om det hvis der er noget der skal/bør rettes eller 

gøres anderledes i fremtiden. Jeg forventer ligeledes faglig støtte i konflikter med myndigheder 

og andre når en revisor har skrevet under”145. 

I de kommende analyser vil der hovedsageligt kommenteres på forventningerne; i høj og meget 

høj grad, da de andre grader indeholder meget få besvarelser. 

 Kunders forventning til revisors handlinger ved en revision 

Warming og Porters teorier skal nu efterprøves for at undersøge, hvorvidt respondenternes 

forventninger til de ovenstående fremlagte, afhænger af, hvilket erfaringsgrundlag eller hvilken 

målgruppe respondenten tilhører. Vi har opstillet krydstabeller for at teste dette. Disse fremgår af 

bilag 13. Krydstabellerne indeholder, hvilken grad de forskellige respondenter forventer 

revisionshandlingerne, fordelt på erfaringsgrundlag eller målgruppe. 

Ud fra krydstabellerne testes hypotesers signifikans gennem exact chi-square test, og testes ud fra 

et signifikansniveau på 95%. Dette betyder, at ved en P-værdi på mere end 0,05 forkastes HA 

hypotesen og er således udtryk for, at Warming eller Porters teori ikke er gældende. 

H0 = Der er uafhængighed mellem erfaringsgrundlag/målgruppe og forventningerne til revisors 

udførelse 

HA = Der er afhængighed mellem erfaringsgrundlag/målgruppe og forventningerne til revisors 

udførelse 

Indikationer medtages endvidere, ved et signifikansniveau på 90%, hvilket vil sig én P-værdi som 

ikke overstiger 0,10. 

Resultaterne af de 9 krydstabeller er opstillet i nedenstående tabel. 

Tabel 6: Forventninger til revisors revisionshandlinger kontra målgrupper og erfaring

 

Egen tilvirkning 

                                                      
144 Respondent 238 (modtager både assistance og erklæring med sikkerhed) 
145 Respondent 245 (modtager assistance) 
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De signifikante- og indikerede sammenhænge vil blive præsenteret i de kommende afsnit, hvor 

afsnitsnummer er angivet i ovenstående tabel 6. For ikke-signifikante eller ikke-indikerede 

sammenhænge er resultaterne præsenteret i bilag 14, hvortil der henvises. Det første signifikante- 

eller indikerede resultat vil blive præsenteret i afsnit 8.2.1.1 og vedrører en sammenholdelse af, i 

hvor høj grad kunder forventer, at revisors revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige 

indkomst samt udskudt skat, og hvilket overordnet ydelseserfaring respondenten har. 

 Sammenhængen mellem, hvor høj grad kunder forventer, at revisors revision omfatter en 

gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat og respondentens ydelseserfaring 

Krydstabel 2, i bilag 13.8, indikerer, at andelen af forventninger i høj eller meget høj grad stiger, 

såfremt respondentens selskab modtager assistance med skat. Sammenhængen er ligeledes 

illustreret i nedenstående graf. 

Graf 7: Gennemsnit på baggrund af ydelseserfaring 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4-5, 8a og 9a i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 7 udtrykker gennemsnittet for besvarelserne, hvor gennemsnittet mellem tre og fire betyder, 

at dette forventes i nogen grad og gennemsnittet over fire betyder, at dette forventes i høj grad. I 

grafen er afspejlet, at respondenter, som udelukkende modtager erklæring med sikkerhed, kun i 

nogen grad forventer, at revisors revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst 

samt udskudt skat, i modsætning til de andre overordnede ydelsesgrupper, som forventer dette i 

høj grad. Dog er gennemsnittet for respondenter udelukkende med erklæring med sikkerhed 3,91 

og lige på grænsen til høj grad. 

Af den exacte chi-square test fremgår en P-værdi på 0,045 hvilket er inden for vores 

signifikansniveau på 95%, da P<0,05. HA accepteres, og ud fra vores data forekommer 

sammenhæng mellem ydelseserfaring (overordnet) og forventninger til, om revisors revision 

omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat. 

Vi kan ud fra vores data konkludere en signifikant sammenhæng, hvor respondenternes tendens 

er, at de som har modtager assistance med skat i højere grad forventer, at revisors revision 

omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat, samt at de som 

udelukkende modtager erklæring med sikkerhed, i mindre grad har samme forventning. 
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 Sammenhængen mellem, hvor høj grad kunder forventer, at revisors revision omfatter en 

gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat og respondentens ydelseserfaring 

(erklæringstype) 

Krydstabel 3, i bilag 13.10, indikerer, at respondenter, som modtager udvidet gennemgang eller 

revision i højere grad, forventer, at revisors revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige 

indkomst samt udskudt skat end respondenter, hvor selskabet modtager review, eller ingen af de 

tre erklæringstyper. Samtidig indikeres, at forventningen er markant højere ved modtagelse af 

udvidet gennemgang end ved modtagelse af revision. 

Sammenhængen er ligeledes illustreret i nedenstående graf. 

Graf 8: Gennemsnit på baggrund af erklæringstype 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4, 8a og 9a i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 8 udtrykker gennemsnittet for besvarelserne, hvor gennemsnittet over fire betyder, at den 

gennemsnitslige respondent med den specifikke overordnede ydelseserfaring i høj grad (4) 

forventer, at revisor gennemgår den skattepligtige indkomst samt udskudt skat. I grafen er 

afspejlet at respondenter som modtager udvidet gennemgang i højere grad forventer, at revisors 

revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat end de som 

modtager revision, review eller ingen erklæring med sikkerhed. Ligeledes fremgår det, at de som 

modtager review har de mindste forventninger. 

Af den exacte chi-square test fremgår en P-værdi på 0,079, hvilket overstiger grænsen for vores 

signifikansniveau på 95%, da P>0,05. HA forkastes, og det accepteres derfor at der ikke 

forekommer sammenhæng mellem ydelseserfaring ift. erklæringstyper og forventninger til, om 

revisors revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat. 

Vi har ingen signifikant forklaring ud fra et 95% signifikansniveau, men 90%, og vores krydstabel 

indikerer således, at der en tendens til, at forventningen hos respondenterne stiger, hvis selskabet 

modtager revision, og endnu mere hvis udvidet gennemgang, mens forventningerne falder, hvis 

selskabet modtager review.  
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 Sammenhængen mellem, hvor høj grad kunder forventer, at revisor påser bilag i forbindelse med 

gennemgangen af selskabets skat og respondentens ydelseserfaring (overordnet) 

Krydstabel 6, i bilag 13.14, indikerer, at respondenter som benytter en revisor, har en højere andel 

som besvarer i høj eller meget høj grad end respondenter, som ikke har tilknyttet en revisor. 

Sammenhængen er ligeledes illustreret i nedenstående graf. 

Graf 9: Gennemsnit på baggrund af ydelseserfaring 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4-5, 8b og 9b i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 9 udtrykker gennemsnittet for besvarelserne, hvor gennemsnittet mellem tre og fire betyder, 

at dette forventes i nogen grad og gennemsnittet over fire betyder, at dette forventes i høj grad. I 

grafen er det afspejlet, at respondenter som modtager både erklæring med sikkerhed og assistance 

er de eneste som i høj grad forventer (4), at revisors påser bilag i forbindelse med sin gennemgang 

af selskabets skat. De andre grupper forventer dette i nogen grad (3), hvor de som udelukkende 

modtager assistance har en højere forventning end de som udelukkende modtager erklæring med 

sikkerhed. Den laveste forventning er hos de, som ikke har tilknyttet en revisor.  

Af den exacte chi-square test fremgår en P-værdi på 0,072, hvilket overstiger grænsen for vores 

signifikansniveau på 95%, da P>0,05. HA forkastes, og det accepteres derfor at der ikke 

forekommer sammenhæng mellem overordnet ydelseserfaring og forventninger til, om revisor 

skal påse bilag ved gennemgangen af selskabets skat. 

Vi har ingen signifikant forklaring ud fra et 95% signifikansniveau, men 90%, og vores krydstabel 

indikerer således, at der en tendens til, at respondenters forventninger stiger, hvis de har tilknyttet 

en revisor, og at de stiger ydereliger hvis denne yder assistance. 
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 Sammenhængen mellem, hvor høj grad kunder forventer, at revisor påser bilag i forbindelse med 

gennemgangen af selskabets skat og respondentens ydelseserfaring (erklæringstype) 

Krydstabel 7, i bilag 13.16, indikerer, at respondenter som modtager udvidet gennemgang eller 

revision i højere grad forventer, at revisor påser bilag i forbindelse med gennemgangen af 

selskabets skat, end respondenter, hvor selskabet modtager review, eller ingen af de tre 

erklæringstyper. Der indikeres ingen forskel mellem revision og udvidet gennemgang, samt 

mellem review eller at respondenten ikke modtager en af de tre typer af erklæringer. 

Sammenhængen er ligeledes illustreret i nedenstående graf. 

Graf 10: Gennemsnit på baggrund af erklæringstype 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4, 8b og 9b i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 10 udtrykker gennemsnittet for besvarelserne, hvor gennemsnittet mellem tre og fire betyder, 

at dette forventes i nogen grad og gennemsnittet over fire betyder, at dette forventes i høj grad. 

Grafen afspejler at respondenter som modtager revision eller udvidet gennemgang i høj grad (4) 

forventer at revisor gennemgår selskabets selvangivelse, mens de som modtager review eller ikke 

modtager erklæring med sikkerhed kun i nogen grad (3) forventer dette. 

Det har ikke været muligt at beregne p-værdien for den exacte chi-square test. Af asymptotic chi-

square testen fremgår den med en P-værdi på 0,092, hvilket overstiger grænsen for vores 

signifikansniveau på 95%, da P>0,05. HA forkastes, og det accepteres derfor, at der ikke 

forekommer sammenhæng mellem ydelseserfaring ift. erklæringstyper og forventninger til, om 

revisor skal påse bilag i forbindelse med gennemgangen af selskabets skat.  

Vi har ingen signifikant forklaring ud fra et 95% signifikansniveau, men 90%, og vores krydstabel 

indikerer således, at der en tendens til, at respondenter i højere grad forventer, at revisor 

gennemgår selskabets selvangivelse hvis de modtager revision eller udvidet gennemgang end hvis 

de modtager review, eller ikke modtager erklæring med sikkerhed. 
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 Sammenhængen mellem, hvor høj grad kunder forventer, at revisor gennemgår selskabets 

selvangivelse og respondentens overordnede ydelseserfaring 

Følgende sammenhæng er identificeret gennem krydstabel 10, i bilag 13.20: 

Graf 11: Gennemsnit på baggrund af ydelseserfaring 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4-5, 8c og 9c i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 11 udtrykker gennemsnittet for besvarelserne, hvor gennemsnittet mellem tre og fire betyder, 

at dette forventes i nogen grad og gennemsnittet over fire betyder, at dette forventes i høj grad. 

Grafen afspejler at respondenter som modtager assistance forventer denne handling i høj grad, 

mens at respondenter som udelukkende modtager erklæring med sikkerhed eller ikke har tilknyttet 

en revisor, kun i nogen grad forventer, at revisors revision omfatter en gennemgang af selskabets 

selvangivelse. Det ses ligeledes, at gennemsnittet for de respondenter som udelukkende modtager 

en erklæring med sikkerhed er 3,18, hvilket er tæt på grænsen hvor forventningen går til lav grad. 

Af den exacte chi-square test fremgår en P-værdi på 0,001 hvilket er inden for vores 

signifikansniveau på 95%, da P<0,05. HA accepteres, og ud fra vores data forekommer 

sammenhæng mellem overordnet ydelseserfaring og forventninger til, om revisor skal gennemgå 

selskabets selvangivelse. 

Vi kan ud fra vores data konkludere en signifikant sammenhæng ud fra et 95% signifikansniveau, 

hvor respondenternes tendens er, at de som modtager assistance har markant højere forventninger 

end de som modtager erklæringer med sikkerhed, eller ingen revisor har tilknyttet.  
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 Delkonklusion 

Gennem den indsamlede data i spørgeskemaet, kan det konkluderes, at kunderne i høj grad 

forventer, at revisors revision indeholder: 

▪ En gennemgang af selskabets skatteberegning af selskabsskatten samt den udskudte skat 

▪ En gennemgang af den selvangivne skat 

Dette konkluderes, da den gennemsnitlige respondent har svaret ”i høj grad” til disse handlinger.  

En række respondenter kommenterede på deres forventninger, hvor de bl.a. udtrykte, at hvis 

SKAT vil efterse selskabets skatteberegning, vil de ikke finde fejl, da revisor har været denne 

igennem. Respondenterne i spørgeskemaet har derfor i høj grad en forventning om, at skatten 

altid gennemgås ved en revision. 

Desuden kan det konkluderes, at respondenterne i nogen grad, på grænsen til i høj grad, forventer 

at revisors revision indeholder: 

▪ En bilagstest i forbindelse med revisors gennemgang af skat 

Ved test af Porter og Warmings teorier på disse tre handlinger blev der opstillet tolv analyser, da 

der blev testet på målgrupper, ydelseserfaring (overordnet og erklæring) og aflæggelseserfaring. 

Kun to af disse viste signifikant sammenhæng, hvor det kunne konkluderes:  

▪ At der er sammenhæng mellem overordnet ydelseserfaring og forventninger til, om 

revisors revision omfatter gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat, 

hvor de som har modtager assistance med skat højere grad forventer at revisors revision 

omfatter dette end de som udelukkende modtager erklæring med sikkerhed.  

▪ At der er en sammenhæng mellem overordnet ydelseserfaring og om revisor gennemgår 

selskabets selvangivelse, hvor de som modtager assistance har markant højere 

forventninger end de som modtager erklæringer med sikkerhed, eller ingen revisor har 

tilknyttet.  

Herudover var der indikationer på tre sammenhænge:  

▪ At der er en indikeret sammenhæng mellem overordnet ydelseserfaring og at revisor 

påser bilag i forbindelse med gennemgang af selskabets skat, hvor respondenters 

forventninger stiger, hvis de har tilknyttet en revisor, og at de stiger ydereligere hvis 

denne modtager assistance.  

▪ At der er en indikeret sammenhæng mellem ydelseserfaring, baseret på erklæringstype, 

for at revisors revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst samt 

udskudt skat, hvor forventningen hos respondenterne er højest ved de som modtager 

udvidet gennemgang, dernæst de som modtager revision og lavest hos de som modtager 

review, eller ikke modtager erklæring med sikkerhed. 

▪ At der er en indikeret sammenhæng mellem ydelseserfaring, baseret på erklæringstype, 

for at revisor påser bilag i forbindelse med gennemgangen af selskabets skat, hvor 

respondenter i højere grad forventer, at revisor gennemgår selskabets selvangivelse, hvis 

de modtager revision eller udvidet gennemgang end hvis de modtager review, eller ikke 

modtager erklæring med sikkerhed. 
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 Kunders forventning til revisors sikkerhed og ansvar for den selvangivne skat 

Nedenfor er opstillet to grafer, hvoraf respondenternes opfattelse af to udsagn er fremvist. Graf 

12 viser om respondenterne mener, at den selvangivne skat er korrekt, såfremt revisor har påtegnet 

selskabets årsrapport og graf 13 viser respondenterne mener, at revisor har ansvaret for at den 

selvangivne skat er korrekt, såfremt denne har påtegnet selskabets årsrapport. 

Graf 12: Opfattelse omkring korrekt selvangivelse 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 12 i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 12 afspejler tydeligt, at en markant overvægt af respondenter, mener, at den selvangivne 

indkomst er korrekt, såfremt revisor har påtegnet selskabets årsrapport, hvilket 97,97% har svaret. 

Graf 13: Opfattelse af revisors ansvar 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 14 i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 13 afspejler også tydeligt, at en markant overvægt af respondenter mener, at det er revisors 

ansvar, at den selvangivne skattepligtige indkomst er korrekt, såfremt revisor har påtegnet 

selskabets årsrapport, hvilket 83,33% har svaret. 

Nedenfor er oplistet nogle af respondenternes kvalitative kommentarer til spørgsmålet bag graf 

13. Af kommentarerne kan tydes, at spørgsmålet ikke har været formuleret præcist, da flere af 
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kommentarerne forsøger at nuancere det svar, som de har angivet, og et par enkelte påpeger, at 

det for dem afhænger af typen af erklæring, som revisor afgiver på årsrapporten. 

”Hvis de bliver betalt for det så ja, men der er kæmpe forskel på om det er revision eller hjælp 

med indberetning/opstilling” udtaler respondent 25 (modtager assistance) og har svaret ja. 

”Det er ikke revisors ansvar, at den er korrekt, men det er vores forventning, at den er korrekt, 

eftersom den udarbejdes af revisoren. Det er jo det, som vi også betaler for” udtaler Respondent 

171 (modtager assistance og erklæring med sikkerhed) og har svaret nej. 

”Da den skattemæssige opgørelse og selvangivelse bliver godkendt på generalforsamlingen efter 

fremlæggelse af revisor og påtegning er afgivet, vil jeg mene at ansvaret bør lægge hos revisor 

omkring rigtigheden, så længe der ikke er tale om svig” udtaler respondent 229 (modtager 

assistance og erklæring med sikkerhed) og har svaret ja. 

”Det er vel altid firmaets ansvar, at tallene er korrekte, men da mange små og mellemstore 

virksomheder ikke har den nødvendige indsigt i det skattetekniske, sætter man selvfølgelig en stor 

lid, til at revisoren har det forkromet overblik, og dermed laver de rigtige indberetninger” udtaler 

respondent 237 (modtager assistance og erklæring med sikkerhed) og har svaret nej. 

”Ja men da altid i samarbejde med selskabets bestyrelse” udtaler respondent 244 (modtager 

assistance og erklæring med sikkerhed) og har svaret ja. 

Trods den store overvægt af respondenter som har svaret ja i ovenstående grafer, vil vi undersøge, 

hvorvidt der er sammenhæng mellem respondenternes svar, alt efter hvilket erfaringsgrundlag/, 

eller målgruppe, disse tilhører. Vi har derfor opstillet krydstabeller for hvert spørgsmål i bilag 13. 

Nedenfor er opstillet et overblik over resultaterne i krydstabellen. 

Tabel 7: Kunders opfattelse kontra målgrupper og erfaring

 

Egen tilvirkning 

Ingen af de foretagne krydstabeller har påvist signifikante sammenhænge ud fra et 

signifikansniveau på 95%, men én indikeret sammenhæng, ud fra et signifikansniveau på 90%, er 

identificeret, hvorfor denne vil blive præsenteret i det kommende afsnit, hvor afsnitsnummer 

ligeledes er angivet i tabel 7. For ikke-signifikante eller ikke-indikerede sammenhænge er 

resultaterne præsenteret i bilag 15, hvortil der henvises. 
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 Sammenhængen mellem, om kunder har den opfattelse, at den selvangivne skat er korrekt efter 

en revisors påtegning af årsrapporten og respondentens ydelseserfaring (overordnet) 

Krydstabel 14, i bilag 13.27, indikerer, at andelen af respondenter, som har opfattelsen af, at den 

selvangivne skat er korrekt efter revisors påtegning af årsrapporten, er større for de selskaber, som 

modtager assistance med skat end for de respondenter, som ikke modtager assistance med skat. 

Fordelingen er illustreret i nedenstående graf.  

Graf 19: Opfattelse afhængig af ydelseserfaring 

 

Egen tilvirkning ud fra resultatet af spørgsmål 4-5 og 12 i bilag 11, jf. bilag 13 

Graf 19 udtrykker andelen af respondenter, som har besvaret spørgsmål 12 med henholdsvis ”Ja” 

og ”Nej”, fordelt på den overordnede ydelseserfaring, som respondenten har. Af grafen fremgår 

det, at alle respondenter (100%), som udelukkende modtager assistance med skat, er af den 

opfattelse, at skatten er korrekt efter revisors påtegning på årsrapporten. Dertil fremgår samme 

opfattelse, da 99% af dem, som modtager både erklæring med sikkerhed og assistance, har 

besvaret ”Ja”. Andelen, som besvarer ”Ja”, af dem, som udelukkende modtager erklæring med 

sikkerhed, er 91% og andelen af dem, som ikke har tilknyttet en revisor, er 88%. Der indikeres 

derved en sammenhæng, hvor dem, som modtager en form for erklæring, har større forventninger 

til revisor, end dem som ikke gør samt, at denne forventning stiger markant, hvis revisor assisterer 

med opstilling af skat.  

Af den exacte chi-square test fremgår en P-værdi på 0,088, hvilket overstiger grænsen for vores 

signifikansniveau på 95%, da P>0,05. HA forkastes, og det accepteres derfor at der ikke 

forekommer sammenhæng mellem overordnet ydelseserfaring og forventninger til at den 

selvangivne skat er korrekt efter en revisors påtegning på årsrapporten.  

Vi har ingen signifikant forklaring ud fra et 95% signifikansniveau, men 90%, og vores krydstabel 

indikerer således, at der en tendens til, at respondenter som modtager assistance opfatter, at den 

selvangivne skat er korrekt efter en revisors påtegning på årsrapporten, i langt højere grad, end 

dem som modtager erklæringer med sikkerhed. Samtidig, at dem som modtager erklæringer med 

sikkerhed forventer dette i højere grad end dem, som ikke benytter en revisor. 
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 Delkonklusion 

Respondentbesvarelserne viser, at der i høj grad er en forventning om: 

▪ At den indberettede skat er korrekt, når revisor har afgivet en påtegning på årsrapporten 

▪ At revisor har ansvaret for, at den selvangivne skat er korrekt, når revisor har afgivet en 

påtegning på årsrapporten 

Dette kan konkluderes, da den gennemsnitlige respondent har svaret ”Ja” til disse to udsagn. Der 

er dog en skævvridning i dette, da langt størstedelen af respondenterne både modtager revision 

og assistance med skat og flere kvalitativt har bemærket, at deres vurdering afhænger af typen af 

erklæring, hvorfor selskabet ikke selv opstiller skatten. 

Ved test af Porter og Warmings teorier fandtes ingen signifikante sammenhænge mellem de to 

ovenstående udsagn og målgrupper, ydelses- (overordnet og erklæring) eller aflæggelseserfaring. 

Ingen af disse viste signifikante sammenhænge. Den indsamlede data viste dog en indikation på 

sammenhæng mellem respondenternes forventninger til at den selvangivne indkomst er korrekt 

efter revisors påtegning af årsrapporten og deres overordnede ydelseserfaring, hvor 

respondenterne som modtager assistance opfatter at den selvangivne skat er korrekt efter en 

revisors påtegning på årsrapporten, i langt højere grad, end dem som modtager erklæringer med 

sikkerhed. Samtidig at respondenterne som modtager erklæringer med sikkerhed forventer dette 

i højere grad end dem, som ikke benytter en revisor. 
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8.3 Kunders forventninger sammenholdt med revisorers udførelse i praksis 

Gennem analysen af spørgeskemaet har vi identificeret, at kunderne i høj grad forventer, at 

revisors revision omfatter en gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat, og 

at revisor gennemgår selskabets selvangivelse. Dertil har vi identificeret, at kunderne i nogen grad 

forventer, at revisor påser bilag i forbindelse med deres gennemgang af skat. Vi har ligeledes 

identificeret, at kunderne har den opfattelse, at et selskabs selvangivelse er korrekt, efter revisor 

har foretaget en påtegning af selskabets årsrapport. 

I nedenstående afsnit vil vi for hver af de forventede handlinger foretage en sammenholdelse til 

de handlinger, som vi gennem interviewene har fundet, at revisor udfører i praksis. Der henvises 

til afsnit 7.1.1 for en detaljeret gennemgang af revisors udførelse i praksis. Hvor vi har kunnet 

påvise en sammenhæng til Warmings teori, inddrager vi ligeledes denne og sammenholder med 

revisorernes handlinger. 

 Gennemgang af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat 

Som det fremgår af afsnit 7.1.1 indeholder revisors revision stort set altid en gennemgang af 

selskabets skattepligtige indkomst og udskudt skat. Dette skyldes, at denne altid medtages, 

såfremt der ydes en form for assistance med opstilling af skatteberegning eller bilag til 

selvangivelse, og at revisorerne ved en revision ofte vurderer skatten væsentlig ud fra en 

risikobetragtning, da kunderne ikke har de fornødne kompetencer til at udarbejde en korrekt 

skatteberegning. Såfremt revisorerne ikke yder assistance med skat, accepteres fejl under grænsen 

for ubetydelige fejl i selskabernes opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

Kunderne forventer i høj grad, at revisors revision indeholder en gennemgang af den 

skattepligtige indkomst samt udskudt skat, som beskrevet i afsnit 8.2.1. Som identificeret i afsnit 

8.2.1.1 er denne forventning afhængig af den overordnede ydelseserfaring, som respondenten har. 

En respondent, som modtager assistance med skat, forventer i højere grad, at revisor foretager en 

gennemgang af den skattepligtige indkomst og udskudt skat end en respondent, som ikke har 

tilknyttet en revisor, dog forventer de alle i høj grad, at revisors revision omfatter en gennemgang 

af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat, mens dem, som udelukkende modtager 

erklæring med sikkerhed, kun forventer denne gennemgang i nogen grad. 

Disse forventninger svarer i høj grad overens med de handlinger, som revisor foretager, da revisor 

altid foretager en gennemgang af den skattepligtige indkomst og udskudt skat i forbindelse med 

assistance, samt at revisor ved erklæringsarbejde, hvor der ikke ydes assistance afgør, ved en 

risikovurdering, hvorvidt denne gennemgang skal foretages. 

 At påse bilag i forbindelse med gennemgang af selskabets skat 

Af afsnit 7.1.1 fremgår det, at revisorerne altid foretager bilagskontrol i forbindelse med 

gennemgangen af skat, dog at omfanget af denne gennemgang formindskes afhængig af, hvilken 

type af erklæring som afgives. Her er omfanget størst ved assistance og revision, og mindre ved 

udvidet gennemgang og review. 

Kunderne forventer i nogen grad, at revisor påser bilag i forbindelse med deres gennemgang af 

skat, hvilket fremgår af afsnit 8.2.1. Kundernes forventninger stemmer derfor i høj grad overens 

med de handlinger som revisor udfører. 
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Der har dog ikke været en signifikant sammenhæng mellem type af erklæring, som kunderne 

modtager, og i hvor høj grad de forventer, at revisor påser bilag i forbindelse med deres 

gennemgang af skat, trods at en sammenhæng er indikeret i det analyserede data, som beskrevet 

i afsnit 8.2.1. Da revisorerne differentierer deres omfang af bilagsrevision afhængigt af typen af 

erklæring, ville denne sammenhæng være at forvente. 

 Gennemgang af selskabets selvangivelse 

Flere revisorer indhenter selvangivelsen for selskabet, når de yder erklæring med sikkerhed, uden 

at yde assistance med skat, men det er ikke en handling, som foretages af alle. Ligeledes beskrevet 

i afsnit 7.1.3 indhenter revisorerne ved assistance altid selvangivelsen, eller har selv adgang til 

SKAT.dk, og gennemgår den der i stedet. 

Kunderne forventer i høj grad, at revisors revision indeholder en gennemgang af selskabets 

selvangivelse, som beskrevet i afsnit 8.2.1. Som identificeret i afsnit 8.2.1.5 er denne forventning 

afhængig af den overordnede ydelseserfaring, som respondenten har. En respondent, som 

modtager assistance med skat, forventer i høj grad, at revisor foretager en gennemgang af 

selskabets selvangivelse. Både de respondenter, som ikke har tilknyttet en revisor og dem som 

udelukkende modtager en erklæring med sikkerhed, forventer i nogen grad, at revisor gennemgår 

selskabets selvangivelse, dog er det dem som udelukkende modtager erklæringer med sikkerhed, 

som i mindste grad forventer denne handling. 

Disse forventninger svarer i høj grad overens med de handlinger, som revisor foretager, da revisor 

altid foretager en gennemgang af selskabets selvangivelse i forbindelse med assistance, samt at 

revisor ved erklæringsarbejde, hvor der ikke ydes assistance, sjældnere indhenter selvangivelsen. 

 Den selvangivne skat er korrekt efter revisors påtegning af årsrapporten 

Revisorerne oplyser at de ved revision, når der ikke ydes assistance med skat, foretager en 

gennemgang af selskabets skatteberegning ud fra en væsentlighedsbetragtning, og derved at de 

ikke retter ubetydelige fejl, som beskrevet i afsnit 7.1, dog tilstræber revisorerne at der ikke er fejl 

i skatteberegningen, da de kunderne opfatter det som deres ansvar. Dertil er det ved revision ikke 

altid at selvangivelsen indhentes, hvorfor der kan opstå differencer mellem den oplyste skat i 

regnskabet og den selvangivne skat. 

Af afsnit 8.2.3 fremgår det at kunderne har den opfattelse at den selvangivne skat er korrekt hvis 

en revisor har påtegnet selskabets årsrapport. Denne opfattelse svarer i lav grad overens med det 

arbejde, som revisorernes revision, når der ikke ydes assistance med skat. 

 Revisors ansvar for den selvangivne skat efter påtegning af årsrapporten 

Revisorerne udtrykker, at de på baggrund af kundernes manglende viden på skatteområdet, ofte 

foretager en gennemgang af den skattepligtige indkomst, for at sikre at denne ikke indeholder fejl 

over grænsen for ubetydelige fejl, som beskrevet i afsnit 7.1.1. Som nævnt i ovenstående afsnit, 

indhenter revisorerne ikke altid selvangivelsen i forbindelse med revisionen. Revisorerne 

udtrykker, at de ønsker, at skatten er korrekt, da de ved, at fejl vil anses som deres ansvar. 
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Af afsnit 8.2.3 fremgår det, at kunderne har den opfattelse, at det er revisors ansvar at den 

selvangivne skat er korrekt, hvis en revisor har påtegnet selskabets årsrapport. Denne opfattelse 

svarer i lav grad overens med de handlinger og det ansvar som revisor påtager sig i forbindelse 

med sin revision. 

8.4 Kunders forventninger sammenholdt med standarder 

Det er gennem analysen af spørgeskemaet identificeret, at kunderne i høj grad har en forventning 

om, at den selvangivne skat er korrekt, når revisor har afgivet en påtegning af årsrapporten, 

størstedelen af kunderne mener også, at det er revisors ansvar, at den selvangivne skat er korrekt. 

I nedenstående afsnit sammenholdes kundernes forventninger, med den opgave og det ansvar som 

revisor har ifølge lovgivningen, som er beskrevet i afsnit 5. 

 Den selvangivne skat er korrekt efter revisors påtegning af årsrapporten 

Ved revision yder revisor høj grad af sikkerhed for, at indholdet af selskabets årsrapport er 

retvisende for selskabets finansielle stilling, som beskrevet i afsnit 5. Revisor foretager sin 

revision ud fra en væsentlighedsbetragtning, hvorfor der kan forekomme uvæsentlige fejl i en 

årsrapport, som har modtaget en blank revisionspåtegning. Der kan ligeledes forekomme 

uvæsentlige fejl i en årsrapport, hvor revisor har afgivet andre former for erklæringer med 

sikkerhed. 

Af afsnit 8.2.3 fremgår det, at kunderne har den opfattelse, at den selvangivne skat er korrekt, 

hvis en revisor har påtegnet selskabets årsrapport. Denne opfattelse svarer ikke overens med den 

opgave, som revisor påtager sig ifølge gældende lovgivning, da revisor her hverken har til opgave 

at sikre, at skatten præsenteret i årsrapporten er 100% korrekt, da lovgivningen tillader 

uvæsentlige fejl, eller har til opgave at sikre den faktisk indberettede skat ved påtegnelse af 

årsrapporten. 

 Det er revisors ansvar at den selvangivne skattepligtige indkomst efter revisors påtegning 

af årsrapporten 

Som beskrevet i afsnit 5.1.2 har revisor ved udførelse af opgaver med sikkerhed et ansvar for at 

sikre med egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, at den afgivne erklæring kan afspejle den givne 

sikkerhed. Dette medvirker, at revisor ved påtegning af en årsrapport har et ansvar for, at dette 

giver et retvisende billede og derved, at der ikke forekommer væsentlige fejl i regnskabet. 

80% af kunderne har den opfattelse, at det er revisors ansvar ved påtegning af selskabets 

årsrapport, at den selvangivne skattepligtige indkomst er korrekt, hvilket er beskrevet i afsnit 

8.2.3. Denne opfattelse svarer ikke overens med det ansvar som revisor påtager sig ifølge den 

gældende lovgivning, hvor revisor blot påtager sig ansvar for, at den skat, som er angivet i 

årsrapporten, ikke indeholder væsentlige fejl. 
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8.5 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående sammenholdelse kan vi konkludere, at kundernes forventninger til 

revisionshandlinger i høj grad stemmer overens med revisorernes revision i praksis. 

Ud fra analysen ses at kunderne forventer følgende handlinger: 

▪ At revisor gennemgår selskabets skattepligtige indkomst samt udskudt skat 

▪ At revisor påser bilag i forbindelse med sin revision. 

▪ At revisor gennemgår selskabets selvangivelse 

Kundernes forventninger om at revisor gennemgår selskabets skattepligtige indkomst og 

selvangivelse, afhænger af deres overordnede ydelseserfaringer. Her forventer de i højere grad, 

at revisor foretager disse handlinger, såfremt revisor yder assistance med skatten, og at de kun i 

nogen grad forventer samme handling, når der ikke ydes assistance. 

Ovenstående forventning svarer i høj grad overens med de handlinger, som revisor udfører. Især 

gradueringen af forventningen, afhængig af erklæringstype, svarer overens med de handlinger, 

som revisor udfører, da gennemgangen varierer på samme vis afhængigt af erklæringstype. 

Der er ikke samme overensstemmelse, når det kommer til kundernes forventning til resultatet af 

revisors revision. Ud fra analysen ses at kunderne har den opfattelse, at: 

▪ Den selvangivne skattepligtige indkomst er korrekt, når revisor har påtegnet på 

årsrapporten 

▪ Det er revisors ansvar at den selvangivne skattepligtige indkomst er korrekt, når revisor 

har på årsrapporten 

Der er ingen betydelig variation i kundernes opfattelse, afhængig af erfaring eller målgrupper. 

Ovenstående opfattelse svarer i lav grad overens med revisors handlinger, og med det påtagne 

ansvar i deres revision af skat. Revisor går oftere mere i dybden end hvad det opsatte 

væsentlighedsniveau kræver, og har ligeledes den opfattelse at eventuelle fejl vil falde tilbage på 

revisorerne. Dog udtrykker revisorerne, at de anvender en minimumsgrænse når der rettes fejl, da 

det ikke er deres ansvar, at selvangivelsen er korrekt. 

Ifølge lovgivningen har revisor kun pligt til at sikre, at årsrapporten giver et retvisende billede og 

kan derfor acceptere uvæsentlige fejl i den skat, som er præsenteret i årsrapporten, dertil har 

revisor ikke pligt til at sikre at årsrapporten svarer overens med den selvangivne indkomst samt 

ikke ansvar for det som selvangives. Der er derfor ingen overensstemmelse mellem kundernes 

forventning og lovgivningen, ved at den skattepligtige indkomst er korrekt og at revisor har 

ansvaret herfor. 
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9 Analyse af offentlighedens forventninger og sammenholdelse 

til revision i praksis og til lovgivning & standarder 

Den sidste position, som vi har valgt at se fra i afhandlingen, er offentligheden, som i afhandlingen 

vil bestå af de, som kan influere dansk lovgivning, og som udtaler sig i medier omkring emnet, 

undtaget revisorer og revisorernes repræsentanter FSR. Disse betegnes som offentligheden. 

I dette afsnit fremlægges offentlighedens synspunkt, som dernæst sammenholdes med revision i 

praksis og med de påkrævede handlinger ifølge lovgivning & standarder. Dette vil således besvare 

problemstilling 5: ”I hvor høj grad er offentlighedens forventning til revisors revision af skat i 

overensstemmelse med den gældende lovgivning og revisorens udførelse i praksis?” 

9.1 Offentlighedens forventninger til handlinger som foretages af revisor 

For at finde frem til offentlighedens forventninger har vi gennemgået relevante artikler og udvalgt 

offentlige personer, som udtaler sig om emnet. Nedenfor er de forskellige holdninger, som 

kommer til udtryk i det offentlige rum præsenteret. Der henvises til afsnit 3.2.4.2 for 

fremgangsmåden om indsamling af artikler. 

 Karsten Lauritzen, skatteminister 

Karsten Lauritzen har udtalt sig meget på området om fejl i skattebetalinger. Han drager følgende 

sammenhæng mellem revision og skattebetalinger: 

”Revision af virksomheders årsregnskab bidrager naturligt til at sikre, at der er færre fejl i 

betalingen af skat”146. 

Skatteministeren udtaler altså, at der er en kausalsammenhæng mellem fravalg af revision og fejl 

i skat. Dette kom til udtryk på samrådet i folketinget i maj 2018. Dette var indkaldt fordi SKAT 

forud for lempelserne af revisionspligten havde advaret mod konsekvenserne af 

skatteindbetalinger, men denne advarsel var aldrig videregivet til folketinget. På samrådet 

kommenterer skatteministeren, at hans indtryk er, at det er uklogt at lempe revisionspligten 

yderligere. Hans begrundelse herfor er, at virksomhederne har problemer med regelefterlevelse, 

og dermed ikke betaler hvad de skal i skat147.  

Skatteministeren udtaler: ”De små og mellemstore virksomheder er de helt store skattesyndere - 

Det er der slet ingen tvivl om”148. 

Han forklarer, at den helt store skattesnyd ikke sker hos borgerne, da deres skattegab er meget 

mindre end små og mellemstore virksomheders. Denne oplysning bekræftes gennem 

kontrolaktivitetsrapporten fra 2017149. Han forklarer, at den helt store skattesnyd ej heller er hos  
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de store selskaber, da dette ville vække imageproblemer, og de således har en interesse i 

regelefterlevelse. Det er således hans konklusion, at små og mellemstore selskaber er de store 

skattesyndere150. 

Skatteministeren ønsker derfor, at kontrollen med små og mellemstore virksomheders 

skattebetalinger skal strammes. Her mener han, at det både er bevidst snyd og ærlige fejl, som 

kommer til udtryk, og ifølge erhvervsavisen Børsen er det ca. 10% af de små og mellemstore 

virksomheder, der er fritaget for revisionspligt og betaler fejlagtig skat, som er bevidste 

skattesnydere151. Oplysningerne om de 10% er bekræftet gennem kontrolaktivitetsrapporten fra 

2017152. 

Hans forslag til kontrol af skatteindbetalinger er at skærpe revisionspligten, og dermed se på 

revisionspligten som et middel mod små og mellemstore virksomheders manglende 

skatteindbetalinger. For at fange de selskaber, som begår fejl, foreslår skatteministeren derfor 

ikke som udgangspunkt at genindføre generel revisionspligt, men at anvende revision som en 

sanktion mod de selskaber, som har fejl i skattebetalinger153. 

Ud fra de tilgængelige udtalelser fra Karsten Lauritzen er det vores vurdering, at han forventer, 

at revision vil formindske antallet af fejl i skattebetalinger og derved har en forventning om at, 

skat og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 

 Brian Mikkelsen, tidligere erhvervsminister (november 2016 til juni 2018) 

Brian Mikkelsen udtaler, at der i regeringen hidtil har været den opfattelse, at lempelse af 

revisionspligten for små selskaber samlet set har været en fordel for erhvervslivet154. 

Brian Mikkelsen vil undersøge behovet for revisionspligt efter den svenske rigsrevision har 

opfordret den svenske regering at tilbageføre lempelserne af revisionspligt. Han har derfor bedt 

Erhvervsstyrelsen, med inddragelse af eksterne eksperter, om at undersøge, hvorvidt der også bør 

strammes op på lempelserne af revisionspligten i Danmark155. Undersøgelsen har været i gang 

siden 2016 og forventes afsluttet i oktober 2018156. Ifølge rigsrevisionens notat udkommer denne 

undersøgelse i sommeren 2019157. 

På trods af at Brian Mikkelsen indleder denne undersøgelse, mener han ikke det var en fejl at 

lempe revisionspligten for mindre selskaber. Han udtaler: ”Jeg synes, at det har været en god idé 

at lempe revisionspligten. Det har betydet besparelser for små danske virksomheder, hvor 

revision er en stor omkostning. Derfor har Folketinget ad flere omgange siden 2006 gennemført 

lempelser af revisionspligten”158. 
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Som erhvervsminister mener Brian Mikkelsen ikke at de små selskaber skal straffes med en stor 

revisoromkostning. Han mener, at det kun bør være de selskaber, som snyder, der skal pålægges 

revision.  

Brian Mikkelsen udtaler følgende: ”Det er vigtigt at huske på, at langt de fleste danske 

virksomheder er lovlydige. Men der vil desværre altid være sager, hvor virksomheder forsøger 

sig med momssvindel eller anden økonomisk kriminalitet, revisionspligt eller ej, men det er jo 

derfor, at vi har regler, så vi kan sætte ind med skærpet revisionspligt over for virksomheder, der 

f.eks. bliver dømt for at overtræde skattelovgivningen”159. 

Brian Mikkelsen kommenterer ikke yderligere på, hvordan revisionspligten fremadrettet skal 

være, men udtalelsen ovenfor tyder på, at han mener, at revision vil opdage de overtrædelser, som 

et selskab har foretaget på skattelovgivningen. 

Ud fra de tilgængelige udtalelser fra Brian Mikkelsen er det vores vurdering, at han forventer, at 

revision vil formindske antallet af fejl i skattebetalinger og derved har en forventning om, at skat 

og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 

 Skatteordførere fra oppositionen 

Socialdemokratiet mener, at de ikke var blevet grundigt oplyst om, at der kunne være 

sammenhæng i revisionspligt og korrekt skatteindbetalinger, hvorfor de ønsker at få dette på 

dagsorden til genforhandlinger, som skatteministeren har inviteret til i efteråret160. 

”I stedet for at lægge undersøgelsen i en syltekrukke skulle man selvfølgelig have færdiggjort den. 

Det er motivforskning, men hvis regeringen ikke er indstillet på at køre lempelserne af 

revisionspligten tilbage, ville sådan en undersøgelse jo være ubelejlig” siger skatteordfører Jesper 

Petersen fra socialdemokratiet161. 

Efter det kom frem, at der havde været en undersøgelse om skattesnyd i forbindelse med lempelse 

af revisionspligt, mener socialdemokratiet således, at de er blevet ført bag lyset162. Jesper Petersen 

og socialdemokratiet oplyser, at de støtter op om skærpet revisionspligt, men også ønsker en 

gennemgang af lempelserne, da han udtaler: ”Lempelserne er indført i bedste mening, men alt for 

mange spekulerer i, at det er risikofrit at snyde”163. 

I forbindelse med udmeldingen fra skatteministeren om, at lempelser af revisionspligten har 

medført et højere skattegab, udtaler Jesper Petersen desuden: ”Det er blevet for let at snyde, 

simpelthen”164. 

Jesper Petersen og socialdemokratiet har således en holdning om, at revision medfører færre fejl 

i skat. Hvorvidt de ønsker at genindføre revisionspligt eller benytte revision som sanktion, udtales 

der ikke i den tilgængelige data. 

Dansk folkeparti støtter endvidere forslaget om at genforhandle revisionspligten. Dennis 

Flydtkjær, skatteordfører for dansk folkeparti, mener, at kontroltrykket fra SKAT skal skærpes 
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for de selskaber, som ikke bruger revision, og lettes for de selskaber, som benytter revision. På 

denne måde ville kontroltrykket blive mindre, hvis revisionspligten genindføres165. 

Dennis Flydtkjær ønsker, ligesom socialdemokratiet, at se den ikke-offentliggjorte rapport om 

konsekvenserne af lempelserne af revisionspligten, da han mener, at de er blevet ført bag lyset166. 

Efter at have set den ikke-offentliggjorte rapport udtaler han: ”Denne rapport viser ret tydeligt, 

at det har givet store problemer at lave den her lovændring, at det har ført til øget svindel, og det 

har gjort, at vi har tabt skatteindtægter”167. 

Som forslag til udbedring af konsekvenserne udtaler Dennis Flydtkjær: ”Når man sidder fra min 

stol og kigger bagud, og ser hvad konsekvensen har været for SKAT, så tror jeg, at man har 

lempet for meget. Jeg synes, det er oplagt, at man bruger revisorerne som SKATs forlængede 

arm”168. 

Dennis Flydtkjær mener således, at revisorerne skal være dem som opdager fejlene i SKAT, og 

dermed agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. Han mener derfor, at der er sammenhæng 

mellem revision og mindre fejl i skat. 

Hos enhedslisten har skatteordfører Rune Lund udtalt sig om, at enhedslisten gerne ville have set 

undersøgelsens resultater før lovændringen blev vedtaget. Han mener, at denne undersøgelse ville 

have været meget brugbar, da det er meget problematiske oplysninger, som fremgår heraf. Rune 

Lund udtaler: ”Det er dybt problematisk for det her lovforslag, men det er sådan set også 

symptomatisk, i forhold til hvordan Skat og medarbejderne i Skat er blevet behandlet siden 2005, 

hvor skiftende regeringer ikke har lyttet på medarbejderne og sparet Skat i stykker”169. 

Rune Lund mener således, at SKATs rapport er blevet tilsidesat og at der bør lyttes til SKATs 

udmeldinger. Da han mener, at rapporten ville have været relevant, bekræfter han, at han ser en 

sammenhængen mellem revision og mindre fejl i skat. 

Ud fra tilgængelige udtalelser fra Jesper Petersen, Dennis Flydtkjær og Rune Lund er det vores 

vurdering, at de alle forventer, at revision vil formindske antallet af fejl i skattebetalinger, og 

derved har en forventning om, at skat og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 

 Jørn Astrup Hansen, tidligere bankdirektør og cand. oecon 

Jørn Astrup Hansen, tidligere bankdirektør og cand. oecon, mener, at der ikke burde have været 

lempet på revisionspligten. Han udtrykker, at kapitalselskaber ikke skal have muligheden for at 

fravælge revision. 

Jørn Astrup Hansen mener, at den lempede revisionspligt medfører, at selskaber fristes til 

skattesnyd, og udtaler: ”Den lempede revisionspligt og TastSelv-kulturen er med til at nære den 

røverkapitalisme, der truer med at fortrænge borgerlige dyder som ordentlighed og redelighed. 

Om vi blot lader stå til, risikerer vi at kompromittere den liberale markedsøkonomi”170.  
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Ud fra tilgængelige udtalelser fra Jørn Astrup Hansen er det vores vurdering, at han forventer, at 

revision vil formindske antallet af fejl i skattebetalinger, og derved har en forventning om, at skat 

og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 

 Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri 

”Vi er enige med skatteministeren i, at det vil være forkert at pålægge alle virksomheder 

revisionspligt, bare fordi nogle af dem ikke kan - eller vil - efterleve skattereglerne. I stedet skal 

der sættes målrettet ind, der hvor problemet er, og derfor støtter vi, at der bliver indført tvungen 

revision i en tidsbegrænset periode som en sanktion over for virksomheder, der har problemer 

med at overholde reglerne” siger Kent Damsgaard171. 

Kent Damsgaard mener, at genindførelse af revisionspligten vil være et skridt tilbage, og at der i 

stedet bør fokuseres på IT-løsninger. Yderligere mener han, at vi ikke skal lægge unødige byrder 

på dem, som ikke snyder i skat, hvorfor der skal laves en målrettet indsats mod dem, som gør. 

Han mener heller ikke, at revision altid er det sikre værn mod snyd, som det er blevet fremstillet 

i medierne172. 

Kent Damsgaard fastlægger, at det ikke er i orden at snyde i skat, men at SKAT desværre har haft 

svært ved at fange synderne. Han opfordrer til, at skatten og virksomhedernes ressourcer bliver 

samlet om en fokuseret risikostyring, som den SKAT har rullet ud på personskatteområdet173. 

Han udtaler endvidere, at mange små virksomheder benytter revisor til andre formål end revision, 

og der er efter lempelsen af revisionspligten sket en stigning i andre samarbejder, hvilket han 

mener en generel revisionspligt kan stå i vejen for. ”I nogle virksomheder er det f.eks. mere 

værdiskabende med hjælp til opstilling af regnskab. Og i kølvandet på lempelsen af 

revisionspligten har revisionsbranchen udviklet nye værdiskabende produkter for en række 

virksomheder” siger Kent Damsgaard174. 

Kent Damsgaard mener derfor, at mange virksomheder vil blive pålagt en unødvendig 

omkostning og mener, at der i stedet skal fokuseres på teknologiske løsninger, som sikrer, at 

SKAT får korrekte oplysninger175. Det lader ikke til, at Kent Damsgaard mener, det bør være 

revisors job, at alle selskaber skal indbetale korrekt skat, da han fokuserer meget på, at SKAT bør 

simplificere deres IT system, så selskaber selv kan gøre det. 

”Vi mener klart, det har været en fordel med lempelserne. Det har så vist sig, at der har været 

problemer med indbetaling af skat, og det skal vi have sat en stopper for. Men vi mener ikke, at 

en generel påtvingning af revision af regnskabet er løsningen” siger Kent Damsgaard176.  

Ud fra tilgængelige udtalelser fra Kent Damsgaard er det vores vurdering, at han ikke forventer, 

at revision vil have en positiv indflydelse på antallet af fejl i skattebetalinger. Han udtrykker dog, 

at revision ikke skal indføres generelt grundet de administrative byrder, som vil på falde  
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erhvervslivet og at optimering af IT-systemer hos SKAT ville være en bedre løsning. Det er 

herudfra vores vurdering, at han ikke har en forventning om at revision omfatter en gennemgang 

af skatten. 

 Jakob Brandt, vicedirektør SMV Danmark 

Skatteministerens udmelding om, at mindre og mellemstore virksomheder er landets største 

skattesnydere, mener vicedirektør Jakob Brandt, for SMVdanmark, er grove og forkerte anklager. 

Han udtaler følgende: 

”Langt færre små og mellemstore virksomheder snyder i skat end for ti år siden, viser SKATs 

egne tal. Derfor er det "overkill" og nærmest en fornærmelse, at skatteministeren vil pålægge 

SMV'er revisionspligt. Ministerens opgave bør derfor være at forenkle reglerne i stedet for at 

sende aben videre til virksomhederne”177. 

Jakob Brandt mener ikke problemet er at SMV’ere har dårlig moral, men at skatteministeren truer 

virksomheder med revisionstvang, og at skattereglerne i Danmark er alt for komplicerede. Han 

synes derfor, at det bør være lovgivningen frem for omkostninger til virksomheden, som bør 

ændres. Hertil tilføjer han, at man endvidere kunne indføre en certificeringsordning for 

bogholdere, så der ville være høj kvalitet i bogføring og indberetning til SKAT178. Ordningen for 

bogholdere kalder han for ”revisionspligt-light”, hvor han mener, at en bogholder med de rette 

kompetencer vil medføre et fald i skattegabet179. 

”Det er meget kortsigtet tænkning fra skatteminister Karsten Lauritzen, når han hiver det tunge 

skyts frem og truer alle Danmarks små og mellemstore med at indføre revisionspligt”, siger Jakob 

Brandt180. 

SMV Danmark udtaler, at 98% af danske virksomheder er SMV'er, hvilket de mener forklarer 

hvorfor en så stor andel af skattegabet stammer herfra. Dertil udtaler Jakob Brandt, at data viser, 

at hovedparten af skattegabet skyldes ærlige fejl, og kun 10% bevidst snyd181. Jakob Brandt mener 

derfor, at skatteministeren skal ty til andre midler end revisionspligt. Han foreslår en enklere 

skattelovgivning, større automatisering af indberetninger, effektiv vejledning og målrettede 

kontroller vil begrænse skattesnyd182. 

Dog nævner Jakob Brandt, at han ikke kan se, hvorfor revisionspligten skulle hænge sammen med 

skattesnyd, da den bevidste skattesnyd ikke er steget, og siger følgende: "Skatteministeriets egne 

tal viser desuden, at andelen af virksomheder, der laver bevidste fejl, er den laveste siden 2008. 

Derfor mener vi, at skatteministerens trussel om tvungen revision er grov og malplaceret"183. 

Fakta er bekræftet gennem rapporterne om kontrolaktivitet i 2015-2017 samt rapporten om 

virksomhedernes efterlevelse af skatteregler i 2014, som viser SKATs opgørelse af bevidst snyd 

i 2008-2017 jf. bilag 16. 
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Jakob Brandt mener, at mindskning af fejl i skat løses ved at automatisere og forenkle skatteregler, 

da de fleste virksomheder ikke ønsker at lave fejl, men grundet sværhedsgraden af skatteregler 

ubevidst laver fejl. Brandt mener derfor ikke at øget revisionspligt vil mindske skattegabet184. Han 

udtaler i forbindelse hermed: "Skatteminister Karsten Lauritzen (V) burde rydde op i 

skattereglerne for små virksomheder i stedet for at tvinge flere til at have en revisor"185. 

Ud fra tilgængelige udtalelser fra Jakob Brandt har det været svært at komme med en konkret 

vurdering af hans forventninger til revision. Jakob forholder sig meget til bevidste fejl i 

skatteindbetalinger og argumenterer for, at disse er de laveste nogensinde samtidig med, at 

revisionspligten har været fjernet. Dog tager Jakob ikke stilling til reelle fejl i skatteindbetalinger. 

Det har ikke ud fra den indsamlede data være muligt at komme med en entydig konklusion på 

Jakob Brandts forventninger til om skat og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 

 Mads Graves, administrerende direktør i Arbejdsgiverne 

Branche- og arbejdsgiverforeningen for håndværkere, installatører og industrivirksomheder; 

Arbejdsgiverne kritiserer gennem sin artikel på deres hjemmeside, at skatteministerens løsning 

på minimering af skattegabet er genindførelse af revisionspligt, og således give en 

omkostningsbyde til de små og mellemstore virksomheder186. 

Mads Graves, administrerende direktør i Arbejdsgiverne, udtaler følgende om skatteministerens 

forslag af skærpet revisionspligt: ”Vil det så betyde, at man får fanget flere skattesyndere. Næppe. 

Forskellen på om man får lavet et revideret regnskab og et såkaldt review er mest prisen. Der er 

en række ting, man ikke kan læse ud af et revideret regnskab. Det kommer der ikke flere penge i 

statskassen af. Men det bliver mere omkostningsfuldt at drive en lille virksomhed” 187 

Han tager her fat i, at fravalgt revision ikke kan kædes sammen med skattesnyd, da alt ikke kan 

vurderes herudfra. Han udtaler sig ikke mere på området, men mener, at SKAT skal tage ansvaret 

ved at udføre flere kontroller af selskaber, fremfor at pålægge byrden på revisorerne og 

selskaberne188. Han giver dog også udtryk for, at en revision indebærer det samme som et review, 

hvilket indikerer, at han forventer, at skat er afdækket lige godt ved et review som ved en revision. 

Ud fra tilgængelige udtalelser fra Mads Graves er det vores vurdering, at han ikke forventer, at 

revision vil formindske antallet af fejl i skattebetalinger, og derved har en forventning om, at skat 

og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 
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 Professorer fra Aarhus universitet og CBS 

Claus Holm er professor i regnskab og revision fra Århus Universitet, har udtalt sig om 

lempelserne af revisionspligt og skattesnyd. 

”Alt i alt har vi i Danmark nok lempet for meget. Så jeg synes, man skal få undersøgt, hvor 

problemerne er og dermed, hvor vi skal sætte grænsen for revisionspligten. Vi kan se en betydelig 

stigning i antal virksomheder, der fravælger revision, så problemet bliver ikke mindre”, siger 

Claus Holm189. 

Han mener således, at der bør skærpes på revisionspligten, da der har været konsekvenser herved. 

Han drager en parallel til skattesnyd: ”Nu viser det sig, at lempelsen af revisionspligten højest 

sandsynligt har kostet samfundet mere i skattesnyd, end erhvervslivet har sparet”190. 

Kim Klarskov Jeppesen, professor i regnskab og revision på CBS, mener også, at fravalg af 

revision har konsekvenser for skatteindtægterne191. Han udtaler endvidere: 

”Jeg mener, at det ikke er virksomhedens størrelse, der er en god målestok for, om den bør 

revideres eller ej, som det er nu. Man burde i stedet se på, om virksomheden har væsentlig gæld 

til banker, leverandører eller det offentlige, og/eller om der er aktionærer, der ikke deltager i 

ledelsen af virksomheden. I disse tilfælde er der eksterne parter, der har en interesse i, at 

regnskabet er til at stole på, og her bør revisionspligten bevares uanset virksomhedens størrelse” 

siger Kim Klarskov Jeppesen192. 

Ud fra tilgængelige udtalelser fra Claus Holm og Kim Klarskov Jeppesen er det vores vurdering, 

at de begge forventer, at revision vil formindske antallet af fejl i skattebetalinger, og derved har 

en forventning om, at skat og skatteindbetalinger er omfattet af revisors revision. 

9.2 Delkonklusion 

Gennem afsnittet har vi inddraget flere personer, som har deltaget i debatten omkring skat og 

revisionspligt. Ud fra disse personers udtalelser har vi forsøgt at danne os et overblik over 

samfundets forventninger til revisor i forbindelse med skat. 

Ud fra den indsamlede data er der en klar tendens til, at deltagerne i debatten sætter lighedstegn 

mellem genindførelse af revisionspligten og færre fejl i skatteindbetalinger. Denne tendens 

fremkommer, uanset politisk holdning fra deltageren. De som ikke sætter lighedstegn herimellem 

er de parter fra interesseorganisationer, som ikke ønsker at pålægge selskaber flere omkostninger. 

Tendensen viser, at der er en forventning om, at revisor har afdækket skat, og herunder 

skatteindbetalingen i forbindelse med sin revision, således at der ikke forekommer fejl i 

skatteindberetningen. 
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9.3 Offentlighedens forventninger sammenholdt med revisors udførelse i praksis 

Gennem analysen af offentligheden er det identificeret, at der er høje forventninger til en revisor, 

hvis denne har afgivet erklæring på regnskabet. 

Det forventes bl.a. af skatteministeren193 og skatteordførere194, at selskabets skatteindbetaling er 

mere korrekt, såfremt en revisor har afgivet erklæring på årsrapporten. Denne forventning drages 

bl.a. fra en udtalelse af skatteministeren: 

”Revision af virksomheders årsregnskab bidrager naturligt til at sikre, at der er færre fejl i 

betalingen af skat”195. 

Dette betyder altså, at offentligheden forventer, at revisor er inde over skatteindbetalingen i 

forbindelse med sit arbejde. De interviewede revisorer giver udtryk for, at de ved en assistance 

altid påser selvangivelsen, for at identificere, at der ikke er gæld til det offentlige. Revisorerne 

giver udtryk for, at det dog kun er, hvis der historisk er fejl i skatten hos deres kunder, at de 

udfører handlingen ved erklæringer med sikkerhed. Handlingen bliver foretager når de foretager 

en assistance med opstilling af skat, men ikke på alle kunder, ved de andre erklæringstyper. 

Offentligheden forventer altså, at revisoren påser den indberettede skat, hvilket revisorerne ikke 

altid gør ved en revision. 

Der er i mindre grad overensstemmelse mellem offentligheden og revisorerne i ovenstående, da 

revisorerne ofte påser selvangivelsen. 

Da offentligheden mener, at fravalg af revision har bevirket flere fejl i skat, udtrykker de, at en 

revision bevirker færre fejl i den indbetalte selskabsskat. Bl.a. skatteordførerne196 og Jørn Astrup 

udtaler sig om dette197. Ifølge revisorerne gennemgås skatteberegningen ud fra en 

væsentlighedsbetragtning, så fejl under grænsen for ubetydelige fejl i skatten accepteres, da dette 

ikke påvirker regnskabets retvisende billede. Dog nævner revisorerne fra de små- og mellemstore 

revisionshuse, at de som oftest selv foretager opstilling af skatten, hvilket sikrer at skatten er 

indberettet korrekt. Dette er dog ikke en del af revisionen, men en del af en assistanceerklæring, 

som gives uden sikkerhed. 

Der er i mindre grad overensstemmelse mellem offentligheden og revisorerne i ovenstående, da 

de gennemgår skatteberegningen, men ikke korrigerer fejl under grænsen for ubetydelige fejl. 

En forventning er fra Mads Graves, som forventer, at den eneste forskel på revision og review er 

prisen198. Revisorerne erkender, at de foretager meget af det samme i forhold til skatten, uanset 

erklæringstype, og de giver udtryk for, at skatten afdækkes godt ved alle erklæringer, jf. afsnit 

7.1.4. I praksis udfører revisorernes således samme handlinger, uanset erklæringstype.  

Der er i således i høj grad overensstemmelse mellem offentligheden og revisorerne i ovenstående. 

                                                      
193 Andersen, L (2018, 17. maj, 1) 
194 Ditzel & Møller (2018, 17. maj) 
195 Andersen, L (2018, 17. maj, 1) 
196 Gremaud, Ditzel & Møller (2018, 31. januar) 
197 Hansen, J. A. (2018, 26. maj) 
198 Graves (2018, 6. august) 



 
Annemette Engelsted Jonasen 

Katrine Hauge Lauritsen 
 

 
Forventningskløften ved revision af skat 

89 
af 115 
 

9.4 Offentlighedens forventninger sammenholdt med standarder 

Gennem analysen af offentligheden er det identificeret, at der er høje forventninger til en revisor, 

hvis denne har afgivet erklæring på regnskabet. Det blev identificeret, at offentligheden skelner 

mellem de forskellige erklæringstyper, hvorfor både ISA 700 revision, ISRE 2400 review, udvidet 

gennemgang og ISRS 4410 assistance om opstilling af finansielle oplysninger gennemgås. 

 Forventninger til, at revisor påser selskabets indbetalte skat 

Af ovenstående analyse er det kommet til syne, at offentligheden forventer, at selskabets 

indbetalte skat er korrekt, såfremt en revisor har afgivet erklæring på årsrapporten. Dette betyder 

altså, at offentligheden forventer, at revisor påser den indberettede skat i forbindelse med sit 

arbejde. 

Ifølge ISA 700 stiller revisor høj grad af sikkerhed for årsrapporten, hvilket indeholder skatten 

som en post på lige fod med andre omkostninger. ISA 700 indikerer ikke, at det er revisors ansvar, 

at selskabets indberetninger og indbetalinger til SKAT er korrekte, men hvis revisor bliver 

bekendt med, at der ikke foretages indberetninger, skal revisor rapportere dette til ledelsen. Det 

vil dog aldrig være revisors ansvar, at skatten ikke er blevet indberettet eller indbetalt, da der kun 

afgives erklæring på årsrapporten, og ikke over for SKAT.  

Det samme gælder for ISRE 2400 og standard om udvidet gennemgang, hvor standarderne 

tilskriver, at der gives begrænset grad af sikkerhed for årsrapporten. For udvidet gennemgang skal 

løn- og momsindberetninger gennemgås, men den indberettede selskabsskat skal ikke påses. For 

review skal der blot foretages analyse og forespørgsler til skatten, hvorfor standarden ej heller 

tilskriver, at den indberettede selskabsskat skal påses.  

Ved en ISRS 4410 gives ingen sikkerhed for årsrapporten, da der blot foretages opstilling. Her 

tilskriver standarden direkte, at dokumentationskravet er at vedlægge en opgørelse over 

afstemning af de finansielle oplysninger med underliggende dokumentation, men dette skal ikke 

kontrolles. Ifølge standarden kan det derfor være relevant at påse den indberettede skat. 

Der er ingen overensstemmelse mellem offentligheden og lovgivningen i forventningen om, at 

revisor påser selskabets indbetalte skat, da det ifølge standarderne ikke er revisors ansvar at 

erklære sig på den indberettede selskabsskat. Dette vil ifølge standarderne kunne være en handling 

ved ISRS 4410 assistance om opstilling af finansielle oplysninger, da der skal foretages 

afstemninger af de finansielle oplysninger. 
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 Forventninger til, at revision bevirker færre fejl i skattebetalingen 

Det blev identificeret, at offentligheden mener, at en revision bevirker færre fejl i 

skatteindbetalingen. 

I ISA 700 vil skatteberegningen gennemgås såfremt denne er væsentlig, og denne vil endvidere 

gennemgås ud fra en væsentlighedsbetragtning, hvorfor fejl under grænsen for ubetydelige fejl i 

beregningen vil accepteres. 

I ISRE 2400 og udvidet gennemgang, vil der foretages analyse på skatteberegningen, såfremt 

skatten er væsentlig, og ledelsen vil blive forespurgt hvis der sket store udsving i posterne. 

Desuden foretager revisor ikke indberetning af selskabsskatten, gennem en erklæring med 

sikkerhed.  

I ISRS 4410 opstiller revisor selv skatten, men har ikke ansvar for at kontrollere oplysningerne 

som kunden fremviser, udover at foretage afstemning af finansielle oplysninger med 

dokumentation modtaget fra kunden. Såfremt revisor f.eks. støder på omkostninger som ikke er 

fradragsberettigede, skal ledelsen sætte sig enig i at tilrette dette, da revisor ellers skal fratræde 

opgaven. Revisor kan ved en assistanceerklæring foretage indberetning af skat for kunden, men 

dette vil være uden sikkerhed. 

Der er ingen overensstemmelse mellem offentligheden og revisorerne i at revision bevirker til 

færre fejl i skattebetalingen, da revisorer ikke korrigerer fejl i skatteberegningen under grænsen 

for ubetydelige fejl og kun stiller sikkerhed for skatten i regnskabet. Ved en assistance vil alle 

identificerede fejl korrigeres, da revisor ellers skal fratræde opgaven. 

 Forventninger, til at forskellen på erklæringer er prisen  

Afslutningsvis var Mads Graves forventning, at den eneste forskel på revision og review er 

prisen199. 

Dette er forkert, da der ved et review kun stilles begrænset grad af sikkerhed og der skal kun 

foretages analyse og forespørgsler ifølge ISRE 2400. Ved en revision gives høj grad af sikkerhed, 

og der skal foretages analyse, forespørgsel og verifikationer af modtagne oplysninger ifølge ISA 

700. 

Der er således ifølge standarderne stor forskel på, om der foretages review eller revision, da 

skatten bliver gennemgået analytisk ved et review, og skatten vil skulle verificeres ved en dybere 

gennemgang ved en revision. Der skal således ved en revision tages stilling til oplysningerne, 

hvorfor det ikke er det ikke kun er prisen som varierer. 

Der er ingen overensstemmelse mellem offentligheden og revisorerne i ovenstående, da det lader 

til, at offentligheden ikke kender til forskellen i revisors udførelse i de forskellige erklæringstyper.  
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9.5 Delkonklusion 

Ved sammenholdelse af offentlighedens forventninger og revisorernes udførelse af revision af 

skat i praksis, fremkom der følgende uoverensstemmelser: 

▪ Offentlighedens forventninger til at revisor skal påse den indberettede og betalte 

selskabsskat, er ikke altid i overensstemmelse, da revisor ikke ved alle kunder foretager 

denne handling. 

▪ Offentlighedens forventninger til at revisors revision af skat bevirker færre fejl i 

skatteindbetalingerne, er ikke i overensstemmelse med revisorernes udførelse i praksis, 

da revisorerne kun retter fejl såfremt disse overstiger grænsen for ubetydelige fejl, og 

revisorerne gennemgår ikke altid indberetningen, eller foretager indberetningen, af 

skatten ved en revision. 

Nedenstående uoverensstemmelser fremkom ved sammenholdelse til lovgivning & standarder: 

▪ Offentlighedens forventninger til at revisor skal påse den indberettede og betalte 

selskabsskat, er ikke i overensstemmelse med standarden ISA 700, da der udelukkende 

gives høj grad af sikkerhed for årsrapporten og ikke den indberettede skat. Dette kan være 

en handling som udføres i forbindelse med ISRS 4410, da revisor kan indberette for 

selskabet, men det er en assistanceerklæring uden sikkerhed. 

▪ Offentlighedens forventninger til at revisors revision af skat bevirker færre fejl i 

skatteindbetalingerne, er ikke i overensstemmelse med ISA 700, da 

væsentlighedsniveauet benyttes, og revisor hverken har ansvaret for den indberettede 

eller betalte skat. 

▪ Offentlighedens forventninger til at revisor udfører samme handlinger ved de forskellige 

erklæringstyper, er ikke i overensstemmelse standarderne, da udførte arbejdshandlinger 

falder med graden af sikkerhed. Dette vil sige, at der udføres flest handlinger ved ISA 

700, da der her stilles høj grad af sikkerhed for årsrapporten. 
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Kapitel 1  Kapitel 4  Kapitel 
Analyse af forventningskløften 

 

 Forslag til mindskelse af forventnings-

kløften 

 Konklusion og Perspektivering 

Tredje kapitel  består  af  en undersøgelse revisorernes udførelse 

af revis ion i  praksis sammenholdt med lovgivning.  Herti l  indgår 

en analyse af forventninger fra kunder og offentl igheden 

omkring revis ion af  skat,  sammenholdt med revisorerne s 

udførelse i  praksis og lovgivning. Kapitlet har t i l  formål, at  

besvare problemstil l ing tre, f ire og fem.  

 

 Dette kapitel  indeholder afhandl ingens sammendragelse af  den 

identificerede forventningskløft i  analysen samt et konkret 

løsningsforslag ti l  mindskelse af  denne. Her i  vi l  moms- og 

skattetjekket diskuteret som et løsn ingsforslag.  Kapitlet har 

således sti l  formål at  besvare afhandl ingens sjette og syvende 

problemstil l ing.  

 Dette kapitels formål er at afslutte afhandl ingen. Kapitlet  

indeholder en sammenfattende konklusion og en perspek -

tivering,  som gennemgår afhandl ingen fra andre vinkler  
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10 Forventningskløftens opbygning 

I nedenstående afsnit foretages en beskrivelse af forventningskløften ved revision af skat ud fra 

den i tidligere afsnit opnåede forståelse af lovgivning & standarder, revisorers udførelse i praksis 

og forventningerne hos kunder og offentligheden. 

Denne analyse vil besvare problemstilling 6: ”I hvilket omfang er der en forventningskløft ved 

revision af skat?” 

10.1 Opgaver som med rimelighed kan forventes af revisorer 

Ifølge Porter fastsættes de opgaver, som med rimelighed kan forventes af revisorer på baggrund 

af forventningerne fra de reviderede og finanssektoren samt de handlinger, som revisorer 

udfører200. Vi vil i vores afhandling benytte samme metode. Vi har i afhandlingen ikke behandlet 

forventningerne fra finanssektoren, hvorfor disse ikke vil være med til at fastsætte de opgaver, 

som med rimelighed kan forventes af revisorer. Ud over Porter vil vi i forbindelse med 

fastsættelse af de rimelige opgaver benytte Warmings teori om, at erfaringsgrundlag og aktuelle 

oplevelser er med til at fastsætte samfundets, herunder kundernes, forventninger201. 

Som beskrevet i afsnit 8.3 svarer kundernes forventning til revisionshandlinger i høj grad overens 

med de handlinger, som udføres af revisorer. Kundernes forventninger er for to af handlingerne 

afhængige af disses overordnede ydelseserfaring. Til fastlæggelse af de opgaver, som med 

rimelighed kan forventes af revisor, tages derfor udelukkende højde for forventningen hos de 

kunder, som udelukkende modtager erklæring med sikkerhed. 

Ud fra denne betragtning kan revisor med rimelighed forventes at foretage en gennemgang af 

skatten i regnskabet202, påse bilag i forbindelse med gennemgangen hermed203 og korrigere fejl 

over grænsen for ubetydelige fejl. 

Ligeledes beskrevet i afsnit 8.3 svarer kundernes opfattelse af om den selvangivne indkomst er 

korrekt efter revisors påtegning af regnskabet ikke overens med de handlinger, som revisor 

udfører i praksis. Da kunderne, som modtager erklæring med sikkerhed, kun i nogen grad 

forventer, at revisor gennemgår selskabets selvangivelse, vurderes denne handling derfor ikke 

som en rimelig handling for revisor at foretage. Derved kan det heller ikke være rimeligt at revisor 

skal sikre sig, at den selvangivne indkomst er korrekt. Ligeledes vil det heller ikke være rimeligt, 

at revisor skulle have ansvaret for indholdet af den selvangivne indkomst, når denne afgiver en 

erklæring med sikkerhed på selskabets årsrapport. 

Det kan med rimelighed forventes, at revisor sikrer, at skatten inkluderet i årsrapporten er uden 

fejl over grænsen for ubetydelige fejl. Det kan også med rimelighed forventes, at revisors revision 

af skat indeholder gennemgang af skatten i regnskabet og påser bilag i forbindelse med denne 

gennemgang heraf. 

                                                      
200 Porter (1993), s. 62 
201 Warmin-Rasmussen (1990), s. 46 
202 Gennemsnittet for respondenter med udelukkende erklæring med sikkerhed udgør 3,91, hvilket grænser fra at forvente i nogen til 

i høj grad. Grundet at denne ligger lige på grænsen og at de resterende respondenter forventer denne handling i høj grad, anses 

handlingen for rimelig. 
203 Gennemsnittet for denne post udgør 3,98 og vurderes at væres så tæt på grænsen til ”i høj grad” at denne handling bør anses som 

rimelig. 
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10.2 Præstations- og rimelighedskløften 

Ud fra ovenstående vurdering af de opgaver, som revisor med rimelighed kan forventes at udføre, 

samt sammenholdelserne i foregående afsnit, har vi opstillet nedenstående model, som danner 

grundlag for de løsningsforslag, som gennemgås i afsnit 11. 

Figur 8: Forventningskløften ved revision af skat 

  

Egen tilvirkning 

Vores illustration af forventningskløften, som fremgår af figur 8, tager udgangspunkt i Porters 

teori, men er korrigeret for at passe til de identificerede forhold i afhandlingen. 

En af forskellene mellem vores model og Porters er, at vi gennem vores analyse har identificeret, 

at der ikke er tale om en præstationskløft i form af ”mangelfulde ydelser”, da revisorerne faktisk 

udfører mere end standarderne skriver. Der er således identificeret det modsatte forhold, nemlig 

”overpræstation af ydelser”, som også er vurderet som en rimelig overpræstation. Dette betyder 

for vores model, at præstationskløften består af ”mangelfulde standarder” og ”overpræstation af 

ydelser”, og at de ydelser udført af revisor er lig de opgaver som med rimelighed kan forventes 

af revisor. 

Den sidste forskel mellem vores model og Porters er, at kunder og offentligheden er opdelt således 

at deres grad af forventninger er vist særskilt. Det er identificeret, at offentlighedens forventninger 

er mere urimelige end kundernes, og der således er en større forventningskløft til offentligheden 

end til kunderne. 
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 Præstationskløften for lovgivning & standarder 

I ovenstående afsnit 10.1 er det gennemgået, hvad med rimelighed kan forventes af revisorerne. 

Her konkluderede vi, at det med rimelighed kan forventes, at revisor gennemgår 

skatteberegningen, og påser nogle bilag i forbindelse hermed samt sikrer, at regnskabet ikke 

indeholder fejl over grænsen for ubetydelige fejl. 

At benytte grænsen for ubetydelige fejl er i overensstemmelse med standarderne. Det er ikke i 

overensstemmelse med standarderne, at revisor skal gennemgå skatteberegning og påse bilag, 

hvorfor der er en præstationskløft om ”mangelfulde standarder”. Denne er således opstået, fordi 

det med rimelighed kan forventes af revisor, men standarderne ikke tilskriver dette. 

Herudover har revisorerne ytret, hvilke handlinger de foretager, hvor det er identificeret, at disse 

er i overensstemmelse med dem, som med rimelighed kan forventes. Disse er oplistet i tabel 8. 

Tabel 8: Handlinger som udgør præstationskløften 

Handling Beskrivelse 
1a Regnskabsposten skat vurderes altid som en væsentlig regnskabspost 

 

1b Konti som har skattemæssig betydning gennemgås uanset om disse er væsentlige for regnskabet 
1c Bilag som har skattemæssig betydning gennemgås uanset om disse er væsentlige for regnskabet 
1d Skattemæssige beløbsgrænser og procentsatser kontrolleres i selskabets skatteberegning 
1e Det gennemgås at selskabet overholder underskudsbegrænsningen 

 
1f Skatteberegning, konti som har skattemæssig betydning og bilag kontrolleres uanset erklæringstype, dog 

varierer omfanget med erklæringstypen 
Egen tilvirkning fra afsnit 7.2 

Ifølge standarderne skal der foretages en risikovurdering af regnskabsposter, hvorfor skatten godt 

kan vurderes som værende en væsentlig regnskabspost på trods af, at denne er af et småt beløb. 

Det er dog ikke påskrevet i standarden er nogle regnskabsposter altid skal vurderes væsentlige. 

Desuden skal revisionen foretages ud fra en væsentlighedsbetragtning, hvorfor gennemgang af 

konti og bilag med skattemæssig betydning, som oftest er uvæsentlige for regnskabet, vil være 

overrevision. Det står ej heller skrevet i standarderne, at skattelovgivningen altid skal 

kontrolleres, hvorfor dette også vil være overrevision. Afslutningsvist er det i uoverensstemmelse 

med standarderne at foretage kontrol af skatteberegning i alle erklæringstyper. 

Der er således identificeret en præstationskløft for lovgivning & standarder. 

 Præstationskløften for revisorer 

Revisorerne foretager på baggrund af risikovurdering ofte en revision af skatten i regnskabet, 

selvom denne er under væsentlighedsniveauet ved udførelse, og foretager derfor en gennemgang 

af den skattepligtige indkomst. De gennemgår desuden konti og bilag, som de for andre 

regnskabsposter ville have vurderet uvæsentlige, i deres gennemgang, og retter fejl over grænsen 

for ubetydelige fejl, selvom dette ikke er nødvendigt for at give regnskabet et retvisende billede. 

Ovenstående er i overensstemmelse med det som med rimelighed kan forventes og der vurderes 

derfor ikke at være en præstationskløft for revisorer. 
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 Rimelighedskløften for kunder 

Gennem spørgeskemaet er der en indikation om, at kunderne har en stor forståelse om, hvilke 

handlinger en revisor bør udføre. Der er derfor ikke dannet en rimelighedskløft på baggrund af de 

handlinger, som forventes at en revisor udfører, men på baggrund af de forventninger kunderne 

har til, hvilken risiko og ansvar revisor har ved de udførte handlinger. 

Gennem sammenholdelsen af kundernes forventninger i spørgeskemaet og revisorernes udførelse 

af handlinger, udtrykt gennem interviewene, er identificeret en mindre rimelighedskløft. De 

urimelige forventninger som blev identificeret, fremgår af tabel 9. 

Tabel 9: Forventninger som udgør rimelighedskløften for kunder 

Forventning Beskrivelse 
2a Den selvangivne skat er korrekt, såfremt en revisor har påtegnet selskabets årsrapport 

 
2b Revisor har ansvaret for, at der ikke er fejl i deres skatteberegning, såfremt revisor har påtegnet 

selskabets årsrapport 

 
Egen tilvirkning 

Disse to forventninger må klassificeres som urimelige forventninger. Det er urimeligt at forvente, 

at revisor har ansvaret, for at den selvangivne skat er korrekt, da revisor blot påtager sig ansvar 

for, at årsrapporten med høj grad af sikkerhed er retvisende ved en revision. Det er endvidere 

urimeligt at forvente, at skatten er korrekt, når en revisor har påtegnet årsrapporten, da revisor 

accepterer fejl under grænsen for ubetydelige fejl. 

Disse to forventninger danner således rimelighedskløften for kunder. 

  Rimelighedskløften for offentligheden 

For at identificere rimelighedskløften for offentligheden, skal offentlighedens forventninger 

sammenholdes med det som med rimelighed kan forventes udført af en revisor i afsnit 10.1. 

Det er rimeligt at forvente, at revisor gennemgår skatteberegningen og bilag i forbindelse hermed, 

uanset om skatten er væsentlig for regnskabets retvisende billede. Offentligheden har ytret 

holdninger om, hvad som forventes, såfremt en revisor har påtegnet årsrapporten, disse fremgår 

af tabel 10. 

Tabel 10: Handlinger som udgør rimelighedskløften for offentligheden 

Forventning Beskrivelse 
3a Revisor påser den indberettede og betalte selskabsskat 

3b Revisors revision medvirker til færre fejl i skattebetalinger 
Egen tilvirkning 

At offentligheden har en forventning om, at revisor påser den indberettede og betalte selskabsskat 

kommer til udtryk, når de kæder skatteindtægter og revision sammen. Bl.a. når Dennis Flydtkjær 

kommenterer: ”Denne rapport viser ret tydeligt, at det har givet store problemer at lave den her 

lovændring, at det har ført til øget svindel, og det har gjort, at vi har tabt skatteindtægter”204. Det 
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menes ikke at være en rimelig forventning, da det ikke er noget kunderne forventer. Dette er en 

urimelig forventning, da revisor kun stiller høj grad af sikkerhed for årsrapporten. 

Offentligheden forventer tydeligt, at revisors revision medfører færre fejl i skattebetalinger. Det 

er en rimelig forventning, at revisor gennemgår skatteberegningen, men det er en urimelig 

forventning, at revisor skal sikre korrekt indberetning og indbetaling. Herudover er det kun fejl 

over grænsen for ubetydelige fejl, som revisor retter, hvorfor offentlighedens forventning ikke vil 

være opfyldt. 

Disse to forventninger danner således rimelighedskløften for offentligheden. 

10.3  Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at der eksisterer en forventningskløft for revision af skat. Denne består af 

nedenstående tre kløfter og består af forventningerne og handlingerne oplistet i tabel 11. 

1. Rimelighedskløften for kunder 

2. Rimelighedskløften for offentligheden 

3. Præstationskløften for lovgivning/standarder 

Tabel 11: Forventninger og handlinger, som udgør forventningskløften ved revision af skat 

Handling Beskrivelse 
1a Regnskabsposten skat vurderes altid som en væsentlig regnskabspost 

 
1b Konti som har skattemæssig betydning gennemgås uanset om disse er væsentlige for regnskabet 
1c Bilag som har skattemæssig betydning gennemgås uanset om disse er væsentlige for regnskabet 

1d Skattemæssige beløbsgrænser og procentsatser kontrolleres i selskabets skatteberegning 
1e Det gennemgås at selskabet overholder underskudsbegrænsningen 

 
1f Skatteberegning, konti som har skattemæssig betydning og bilag kontrolleres uanset erklæringstype, 

dog varierer omfanget med erklæringstypen 
2a Den selvangivne skat er korrekt, såfremt en revisor har påtegnet selskabets årsrapport 

 

2b Revisor har ansvaret for, at der ikke er fejl i deres skatteberegning, såfremt revisor har påtegnet 

selskabets årsrapport 

 

3a Revisor påser den indberettede og betalte selskabsskat 

 

3b Revisors revision medvirker til færre fejl i skattebetalinger 

 
Egen tilvirkning 
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11 Formindskelse af forventningskløften 

Som identificeret i afsnit 10.2 og illustreret i figur 8 har vi gennem analysen i vores afhandling 

identificeret tre forventningskløfter ud fra Porters teori. Som beskrevet i teoriafsnittet kan både 

offentlighed, kunder, revisor og lovgivning være ansvarlige for forventningskløfter, og det skal 

nu undersøges, hvordan forventningskløften ved revision af skat kan formindskes. 

Analysen vil besvare problemstilling 7: ”Hvordan kan forventningskløften ved revision af skat 

formindskes?” 

11.1 Formindskelse af præstationskløft for lovgivning & standarder 

Ved sammenholdelse af revisors udførelse og det som kræves af en revisor gennem standarderne, 

er det identificeret, at revisorerne faktisk foretager flere handlinger i forbindelse med revision af 

skat på trods af, at denne regnskabspost ofte er uvæsentlig for regnskabet. Der er således, ud fra 

Porters teori, tale om en ”overpræstation af ydelser” og/eller ”mangelfulde standarder”. Denne 

sammenhæng uddrages, da revisorerne udtrykker, at de foretager mere på skatten i regnskabet, 

end standarderne tilskriver. Porter mener, at forventningskløften, grundet ”mangelfulde 

standarder”, minimeres ved, at den eksisterende lovgivning ændres, således at de rimelige 

forventninger mødes. Hun mener hertil, at forventningskløften, grundet mangelfulde ydelser 

(”overpræstation af ydelser” i afhandlingen), minimeres ved, at revisor tilpasser sine ydelser til 

lovgivningen.  

Alle revisorerne giver udtryk for, at de bør være forpligtet til at foretage de ekstra handlinger, da 

deres kunder forventer det, hvilket bekræftes af resultaterne af vores spørgeskema fremlagt i afsnit 

8.2. NTH udtaler bl.a.: 

”Vi laver mere end vi skal (ifølge lovgivningen). Så vi er sådan set med til, at skabe 

forventningskløften”205. 

Revisorerne ønsker at imødekomme kundernes forventninger, og mener derfor, at svaret på 

minimering af kløften må findes i ændring af lovgivning eller standarder. De mener derfor ikke, 

at de skal justere deres ydelser ned til det som kræves af standarderne. Hvorvidt revisorerne bør 

tilpasse sig standarderne, som Porter foreslår ved mindskelse af ”overpræstation af ydelser”, tages 

der ikke stilling til i afhandlingen, da vi udelukkende baserer os på individerne, fra positionerne; 

offentligheden, kunderne og revisorerne. 

JL udtaler, da hans spørges om hvordan forventningskløften kan formindskes: 

”Det ville nærmere være at man skulle højne kravene lovgivningsmæssigt for at matche det 

(kunderne forventer). Der er ingen tvivl om, at ude omkring forstår de (kunderne) det ikke rigtigt, 

og har bare en forventning om, at vi ligesom har styr på alle de store problemstillinger”206. 

JL mener derved, at omverdenen og revisorerne ville få det lettere, såfremt revisorlovgivningen 

blev tilpasset til at blive mere skatteorienteret, da alle har fokus herpå. Derudover mener han, at 

det er nødvendigt, at tilpasse revisors rapportering så kan forstås af omverdenen. Han udtaler: 
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”Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige vi har skrevet, men det er kun de indforståede der 

forstår det. Og påtegningen, og alt det der er lavet for, at det er omverdenen skal se hvad vi har 

lavet, det er sådan lidt paradoksalt. Og nu tror jeg, at vi er nødt til at vende det lidt rundt på 

hovedet og sige: ’hvem er det der skal læse det her’, og det er så dem der skal forstå det. Og de 

har nu også en gang en forventning, medmindre vi skriver et eller andet”207. 

Derved støtter revisorerne op om Porters teori om, at præstationskløften skal formindskes ved 

ændring af lovgivning & standarder. 

Der er flere muligheder for at ændre standarderne. FSR og SKAT er i samarbejde kommet med 

en forsøgsordning på et moms- og skattetjek i januar 2018, hvor fem virksomheder indtil videre 

har tilmeldt sig208. Dette tjek er et bud på en erklæring, som revisor kan yde med henblik på, at 

afdække beregnet- og indberettet moms og skat. Erklæringen vil være et tillæg til en 

assistanceerklæring, og er således uden ansvar og uden rapporteringsmuligheder. Vi spurgte 

revisorerne, hvad deres holdning var til dette tjek. 

NTH har selv siddet i FSR og været med til flere møder, hvor de har talt om moms- og 

skattetjekket, hvorfor han kender dette godt. Han udtaler følgende om moms- og skattetjekket: 

”Jeg er enig i at det her moms- og skattetjek har nogle rigtig fornuftige handlinger, som gør at 

man vil fange en meget stor andel af de fejl som man ser, så længe at der ikke er tale om bevidste 

fejl”209. 

Dog udtaler han, at selvom det ville give revisor en erklæring med specifikke handlinger til at 

identificere moms- og skattefejl, vil det blive en stor belastning for virksomheder, da dette vil 

være en særskilt erklæring med et særskilt honorar: 

”Hvis vi lige skal tage den politiske del af det, så tror jeg jo ikke på at det har nogen som helst 

gang på jorden før, at det bliver en pligt, som bliver pålagt dem her som ikke kan finde ud af det. 

[…] Jeg kan ikke se de goder eller fordele, som de nu har lovet, at man får ved det her […]. Der 

er jo ikke nogen virksomhedsledere, som synes at det er nogle gode fordele man får ved at få en 

erklæring, som ligger et eller andet sted mellem 5 og 8 tusinde kr. I øvrigt forventer ledelsen at 

der er styr på det her i forvejen, så hvad er det vi skal betale ekstra for? […] Jeg tror at det er en 

rigtig god idé for dem som har snydt før, eller i hvert fald har bevist, at de ikke har styr på det”210. 

Hans holdning er således, at kunderne i forvejen har den overbevisning at skatten er afdækket ved 

revisors erklæring på regnskabet, hvorfor han ikke tror, at kunder vil benytte sig af denne 

erklæring. Han mener først, at indførelsen af moms- og skattetjekket vil have nogen betydning 

for forventningskløften, hvis erklæringen bliver lovpligtig. NTH mener dog at moms- og 

skattetjekket ikke skal være lovpligtigt for de som allerede får en erklæring med sikkerhed, men 

måske kun for de som historisk har lavet fejl, og de som modtager erklæringer uden sikkerhed: 

”Der er er ret mange handlinger i det der skattetjek, der er jo 80 eller sådan noget og så er det 

måske 40 eller 45 af dem som man, man altid laver. Men jeg kan sagtens forstå at hvis man, hvis 

dem som laver assistance i deres helt rene form kan man sige, som slet ikke kigger på noget som 

helst og bare tager en bogføringsbalance og konverterer den til et regnskab og konverterer det 

til en skat, der vil de jo være godt tjent med at lave de her handlinger”211. 
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Han mener derfor, at moms- og skattetjekket kunne minimere forventningskløften mellem revisor 

og lovgivning & standarder, men, at kunderne nok ikke vil benytte sig af det, da de forventer at 

handlingerne i forvejen udføres. 

AA supplerer med, at de allerede i Beierholm har indført et skattetjek som service for deres 

kunder, hvilket flere har takket ja til: 

”Vi har faktisk selv hos os, i Beierholm, haft en mulighed for at man kunne få en kunde ned, og 

så få revet dem igennem hele møllen – med moms og skat, og det hele. For at se om der var nogle 

ting de manglede, eller gør forkert. Så vi har haft muligheden her”212. 

Vi har læst Beierholms oplæg om deres skattetjek, hvilket hovedsageligt går ud på at hjælpe 

selskabet med at tjekke, hvorvidt de har styr på skatteopgørelsen213. Det er således mere en 

rådgivning, og dermed en tjekliste for selskaberne. Desuden oplyser AA, at Beierholms skattetjek 

kun er for deres store kunder, hvorfor under 25% får tilbud om dette, jf. bilag 17. Derfor adskiller 

Beierholms skattetjek sig fra moms- og skattetjekket ved at være en tjekliste, som selskabet selv 

gennemløber fremfor en række arbejdshandlinger, som revisor udfører. 

JL mener, at moms- og skattetjekket virker omfattende, og at det derfor ikke er relevant for alle: 

”Jeg tror det er alt for omfattende med alle de handlinger, og der er jo slet ikke behov for alt det 

der. Man kan jo sige, hvad er det man vil fange? Det er jo kun lige aktionærlån, og at der bliver 

indberettet noget rigtig moms og skat, og det kan man jo sådan set hurtigt afdække. Og ja, så vil 

revisor jo ikke behøve at skrive under på hele regnskabet, men hvis man bare pillede nogle af 

tingene ud og siger, at dette skal I i hvert fald positivt erklære jer om”214. 

JL lægger op til, at man i stedet burde udarbejde ny erklæring om aftalte arbejdshandlinger ifølge 

ISRS 4400, hvor der blev listet få specifikke handlinger op som revisor skulle udføre, og således 

positivt erklære sig på, om virksomheden lever op til dette. Også her kræves det dog, at den aftalte 

arbejdshandling gøres lovpligtig, da kunden fortsat forventer at skatten er afdækket af de 

nuværende handlinger revisor udfører. Den samme holdning har MBH: 

”Den her lugter jo lidt af den som vi jo egentlig også bruger på vores skatteregnskab, hvor vi 

siger det er en opstilling osv., og den er der jo ingen sanktionsmuligheder i. Der er jo den her 

med, at du træder ud, medmindre det virkelig er noget groft uagtsomt, men der er ingen 

sanktionsmuligheder, så bare at træde ud af det. Og der kunne man så mere sige, hvorfor ikke 

lave den som en aftalt arbejdshandling, hvor du så har nogle muligheder for at rapportere i”215. 

JL og MBH mener således, at tillægget skulle udarbejdes som aftalt arbejdshandling frem for en 

assistanceerklæring, således at revisor kan rapportere om eveventuelle fejl, som ikke rettes af 

selskabet. Ligesom JL kommenterer MBH på omfanget af handlingerne i moms- og skattetjekket. 

Dertil kom MBH med et forslag til hvad, som kunne være i fokus ved et sådant tjek: 

”Alle de her handling om det offentlige, de data som man har, det er jo nok ikke noget der som 

gør at skatten er forkert, det er mere bare at man ved at de er registreret rigtigt og de er 

momspligtige, hvis de skal være momspligtige, og skattepligten, hvordan det nu er sat op med et 

selskab og ikke en fond f.eks. Men det er jo nok ikke der man ville finde de største fejl. De største 

fejl vil netop være det her med, at man laver afstemninger, men her er afstemninger et meget lille 

område de har kigget på, for der er kun bankkonti og skattekontoen. På skattekontoen kan du 
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godt finde mange fejl, men bankkonti er nok ikke dér der er ret meget skat der bliver påvirket – 

det er nok mere på nogle anlægskartoteker og nogle omkostninger, af forskellig karakter (nogle 

underskud og anvendelse af dem), og sambeskatningen. Det er nok mere der at fejlene opstår, 

ikke. Så jeg mener måske bare, at der skulle tilføjes noget. Nu har jeg ikke været det hele igennem, 

men dem jeg lige nævnte stødte jeg ikke på”216. 

JL udtrykte, at kunderne i forvejen har problemer med at finde rundt i de forskellige erklæringer, 

hvorfor han mener, at man måske blot bør regulere i en af den nuværende lovgivning: 

”Ja, fylde op i nogle af kasserne, og sige at de der forskellige kategorier af erklæringer der nu 

engang er, så definer nogle flere forhold man er tvunget til som revisor at forholde sig til”217. 

Det kunne således være en mulighed at udforme en ny standard, som regulerer de eksisterende 

erklæringsformer med sikkerhed, og som specificerer, hvad revisor skal tage stilling til ved 

behandling af skat i regnskabet. En sådan standard vil skulle blive udformet nationalt, så den er 

tilpasset det danske skattesystem. 

Ud fra den opnåede viden gennem analysen af forventningskløften, og input fra revisorer ovenfor, 

er det vores vurdering, at en ændring af lovgivningen vil kunne formindske forventningskløften 

på to måder.  

Den første løsning kan være indførelsen af en national standard, som falder ind under de 

eksisterende erklæringer med sikkerhed og derved hæver de krav, som der er til revisor på 

skatteområdet. Denne standard skulle tage udgangspunkt i de handlinger som udgør 

præstationskløften, jf. afsnit 11.2.1. Indførelsen af en sådan standard ville formindske 

præstationskløften ved, at hæve de krævede handlinger til de handlinger som revisor i forvejen 

udfører, men pålægge revisor et ansvar, som denne på nuværende tidspunkt ikke har. Dog ville 

dette ske uden, at revisor får mulighed for at hæve sit honorar, på trods af det ekstra ansvar. 

Den anden løsning er indførelse af nogle lovpligtige aftalte arbejdshandlinger, hvor revisor har 

mulighed for at rapportere eventuelle fejl. Disse arbejdshandlinger skal opstilles således, at de 

som minimum afdækker de handlinger, som udgør præstationskløften, jf. afsnit 10.2.1. Til 

fastsættelse af arbejdshandlinger kunne der endvidere hentes inspiration fra moms- og 

skattetjekket. Indførelsen af en sådan erklæring ville mindske forventningskløften ved, at hæve 

de krævede handlinger til, som minimum, de handlinger revisor i forvejen udfører. Ved denne 

løsning pålægges kunderne en ekstra omkostning, for ydelser, som de i forvejen tror revisorerne 

giver. Fordelen ved denne løsning er, at den kan benyttes til at mindske antallet af fejl i skat og 

hjælpe SKAT til direkte at følge op på selskaber, hvor der er konstateret fejl. Der henvises 

endvidere til vores perspektivering i afsnit 13, for yderligere overvejelser i denne retning. 

Vores vurdering beror på at kunderne i forvejen forventer disse ydelser, jf. afsnit 8, hvorfor det 

er vores opfattelse, ligesom revisorernes, at kunderne ikke vil tilkøbe en ekstra erklæring frivilligt. 

Dertil vurderer vi ikke, at det er muligt at gøre moms- og skattetjekket lovpligtig, som en 

assistanceerklæring, da revisor ikke har nogle rapporteringsmuligheder, hvorfor revisor må 

fratræde, hvis ledelsen ikke er enig i revisors rettelser. Hvis erklæringen er lovpligtig og revisors 

eneste mulighed er at fratræde, så har selskabet ikke mulighed for at opfylde loven ved at opnå 

erklæringen. 
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11.2 Formindskelse af rimelighedskløft for kunder 

Der er identificeret to urimelige forventninger i afsnit 10.2.3 og danner således rimelighedskløften 

for kunder. Ifølge Brenda Porter kan en rimelighedskløft kun minimeres ved, at revisor bedre 

kommunikerer, hvad deres opgave egentlig indeholder, jf. afsnit 4.1.1. 

NTH foreslog, at følgende kunne minimere rimelighedskløften for kunder: 

” Det giver ikke nogen mening, tror jeg, at begynde og fortælle kunderne, hvad standarderne 

siger – det er de ligeglade med. […] Så skal man måske være bedre til at sige, at ”det betyder 

også, at du ikke får”. […] I bund og grund er det jo vigtigere at skrive, hvad det er de ikke får”218. 

AA gav samme forslag som NTH, men mener også, at det kan være svært at medtage alt, som nu 

ikke bliver afdækket. AA foreslår derfor, at revisor burde kommunikere, hvad forskellen på 

erklæringerne er: 

” Jeg har jo selv gjort det i et aftalebrev til nogle kunder, der havde nogenlunde samme aktivitet, 

hvor jeg skrev handlinger – ligesom bygget op i en klodsmodel. Hvis de ville have en 

opstillingserklæring, så blev der lavet de her handlinger konkret på deres virksomhed, hvis de 

ville have et review så var det så lidt mere, og udvidet gennemgang så kom de ekstra 5 handlinger 

med, og revision så fik de så alt det herovre. Det har jeg prøvet sådan, at visualisere på den måde, 

så de ved hvad det er man laver”219. 

NTH og AA støtter således op om Brenda Porters teori om, at det er kommunikation, som kan 

formindske rimelighedskløften, da urimelige forventninger ikke kan kræves af en revisor. JL 

mener dog, at uanset hvad som kommunikeres til kunderne vil de stadig ikke opnå den korrekte 

opfattelse. JL har en anden opfattelse: 

” Sådan har det jo altid været i revisorkredse - at vi sidder, og så flytter vi kommaet to pladser i 

påtegningen, og vi ændrer lidt ordstillinger, og sådan lidt, og så synes vi at vi har skrevet os fra 

problemerne og lagt det lidt over til ledelsen osv. Men alle andre der læser det uden for 

revisorkreds, har svært ved at forstå hvad det er”220. 

JL tror derfor ikke, at øget kommunikation vil ændre kundernes opfattelse, da revisorens sproget 

som benyttes i denne kommunikation ofte ikke er forståeligt for andre læsere end revisorer. JL 

mener, at det for hans kunder ville være svært at mindske forventningskløften ved 

kommunikation: 

”Det tror jeg sgu er svært. Jeg tror at mine kunder […] uanset hvad jeg siger, så vil de jo have 

en forventning om at de kan sove trygt om natten. Det er jo ligesom deres udgangspunkt for at 

have en revisor på det skattemæssige. Så uanset hvad vi siger, og hvordan vi gør, så kan de forstå 

at vi siger det er stikprøvebaseret, og at vi af gode grunde ikke se og kontrollere alt, men de store 

ting, det har de en klar forventning om at vi har afdækket”221 

De interviewede revisorer foreslår derfor, at der skal ske bedre kommunikation til kunderne, men 

at forventningskløften mellem revisors krævede arbejde og kunden nok kun kan elimineres helt 

ved at tilpasse standarderne så kravene til revisor matcher kundernes forventninger. 
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Vores oplæg til formindskelse af forventningskløften er opstillet ud fra ovenstående betragtninger 

fra revisorerne, og udgør, at der indarbejdes et afsnit om indberetning til SKAT i aftalebrevet, 

som ifølge FSRs etiske rammer skal udformes, ved accept af revisors opgaver222: 

Indberetning til SKAT 

Revisor har gennem sin revision ikke ansvaret for, at den selvangivne skattepligtige 

indkomst er korrekt. Revisor reviderer skatten i regnskabet, som andre omkostninger og 

balanceposter. Disse kan derfor indeholde fejl, som for regnskabet er uvæsentlige, jf. 

erklæringsbekendtgørelsen §1 stk. 2 og revisorlovens §16 stk. 2. 

 

Selvangivelsen på SKAT er selskabets ansvar. Revisor kan yde assistance med opstilling og 

indberetningen heraf, dog ved en erklæring uden sikkerhed og ansvar, jf. ISRS 4410. 

Dog er det kun er direktionen, som modtager aftalebrevet, hvorfor en evt. bestyrelse ikke vil 

modtage denne oplysning. Muligheden for at kommunikere til bestyrelsen er gennem et 

ansvarsprotokollat, som kun er lovpligtigt for virksomheder i interesse for offentligheden223. 

Såfremt revisor frivilligt udarbejder ansvarsprotokollat, foreslås afsnittet ligeledes indarbejdet 

her. Hvis rimelighedskløften skulle mindskes blandt hele ledelsen, ville det derfor være 

nødvendigt at genindføre lovpligtigt ansvarsprotokollatet. Ved den analyserede data i vores 

opgave er det ikke muligt at foretage en vurdering af om en sådan genindførelse er nødvendig. 

11.3 Formindskelse af rimelighedskløft for offentlighed 

Det er to urimelige forventninger, som vi har identificeret i afsnit 10.2.4, der danner 

rimelighedskløften mellem offentlighed og revisor. Ifølge Brenda Porter kan en rimelighedskløft 

kun minimeres ved, at revisor bedre kommunikerer, hvad deres opgave egentlig indeholder, jf. 

afsnit 4.1.1. 

De interviewede revisorer er uenige i, at der kan kommunikeres bedre til offentligheden. De 

forventer således, at der altid vil være en forventningskløft for offentligheden, da der ikke er 

samme muligheder for kommunikation, som der er med kunderne. I forbindelse hermed udtaler 

NTH: 

” Jeg tror altid at der vil være en forventningskløft […]. Jeg tror godt at man kan slå et slag for, 

at den bliver mindre, altså forventningskløften, hvis man bliver mere aggressiv og går ud og siger: 

Vi laver kun det her, og alt andet, det er altså ledelsen selv som står på mål for det”224. 

NTH udtaler yderligere, at der skal ske politisk kommunikation og mere læring om revision til de 

ansatte hos SKAT: 

” For det første kunne man ansætte nogle dygtigere folk i SKAT […]. Enten er det et politisk træk 

at fortælle, hvad det helt præcis er der bliver gjort  […] og ellers så er det, at man bliver nødt til 

at få nogle inde hos SKAT, som ved mere om hvad der bliver gjort, end dem som er der nu”225. 

                                                      
222 FSR (2017), s. 15 
223 Erhvervsministeriet. (2016) §§21-22 
224 NTH interview (21:45), bilag 9 
225 NTH interview (20:50), bilag 9 



 
Annemette Engelsted Jonasen 

Katrine Hauge Lauritsen 
 

 
Forventningskløften ved revision af skat 

104 
af 115 
 

JL mener heller ikke her, at kommunikation vil minimere forventningskløften, da de ikke ønsker 

at foretage minimum handlinger på skatten og risikere, at SKAT pludselig laver kontrol på deres 

kunder: 

”Derfor vil vi stå med et kæmpe problem den dag, hvis SKAT kommer med 30 sager, for vi er jo 

også bange for, at de ligesom vil sige, at hvis vi lige pludselig kommer i bad standing hos 

SKAT”226. 

Vi er til dels enige i ovenstående betragtninger, da kommunikationsmulighederne med 

offentligheden er begrænsede og en evt. holdningsændring derfor nok først, på længere sigt, ville 

ske. Muligheden for kommunikation med offentligheden foregår primært igennem branche 

organisationen for statsautoriserede revisorer, FSR, som i forvejen deltager i debatten. I 2018 har 

FSR medvirket i 9 artikler omkring emnet; skat. Seneste deltagelse var i forbindelse med FSRs 

årsmøde, og i forbindelse med regeringens oplæg til en ny finanslov227. Ingen af artiklerne 

bidrager til en formindskelse af forventningskløften, da fokus i artiklerne ikke ligger på 

genindførelse af revisionspligten, eller opfordring til mere skattekontrol.  

Det er vores vurdering at udmeldingerne fra FSR skal være mere fokuserede på, at oplyse om 

forskellene i revisors erklæring, og hvad som ikke afdækkes, herunder selskabets selvangivelse. 

Dette vil kunne mindske rimelighedskløften. Hvorvidt det ligger i revisorernes interesse, at 

mindske rimelighedskløften, ligger udenfor denne afhandlingsproblemfelt. For ydereligere 

omtale heraf henvises til perspektiveringen, jævnfør afsnit 13.  

11.4 Delkonklusion 

Gennem analysen af forventningskløften har vi opstillet forskellige forslag, til formindskelse 

heraf, i samarbejde med kommentarer fra revisorerne.  

Til at formindske præstationskløften mellem lovgivning & standarder og revisor, mener vi, at en 

evt. ny erklæring bør være lovpligtig. Dette skyldes, at revisorerne ytrer, at kunderne i forvejen 

forventer, at de pågældende handlinger foretages. Dette bekræftes i analysen af kunderne. På 

baggrund heraf har vi opstillet to forslag til ændringer i lovgivningen, som kan bidrage til at 

mindske forventningskløften. 

▪ Tilføjelse af en ny national standard om gennemgang af skat, som regulerer de 

eksisterende standarder med sikkerhed. Denne skulle indeholde handlingerne, som 

præstationskløften udgøres af. Dette ville hæve kravene i lovgivningen til revisorernes 

praksis, og derved mindske præstationskløften. Revisorerne får dog ikke mulighed for at 

forhøje sit honorar, hvorfor det ekstra arbejde ikke afspejles i aflønningen. 

▪ Indførelse af lovpligtige nye aftalte arbejdshandlinger, som giver revisor mulighed for at 

rapportere eventuelle fejl. Opstilling af arbejdshandlinger kunne tage udgangspunkt i 

moms- og skattetjekket, men skulle som minimum indeholde de handlinger, som udgør 

præstationskløften. Indførelsen af en ekstra erklæring vil mindske præstationskløften og 

revisorerne vil kunne hæve sit honorar, da der tilkommer en ny erklæring. 
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Til at formindske rimelighedskløften mellem kunde og revisor, mener vi, at kommunikation af 

hvilke ydelser som ikke er inkluderet i revisors arbejde, er løsningen. På baggrund af dette har vi 

opstillet et forslag til et afsnit i aftalebrevet. Dette kan ligeledes indarbejdes i et evt. 

ansvarsprotokollat, hvis revisor udarbejder dette. 

Indberetning til SKAT 

Revisor har gennem sin revision ikke ansvaret for, at den selvangivne skattepligtige 

indkomst er korrekt. Revisor reviderer skatten i regnskabet, som andre omkostninger og 

balanceposter. Disse kan derfor indeholde fejl, som for regnskabet er uvæsentlige, jf. 

erklæringsbekendtgørelsen §1 stk. 2 og revisorlovens §16 stk. 2. 

Selvangivelsen på SKAT er selskabets ansvar. Revisor kan yde assistance med opstilling og 

indberetningen heraf, dog ved en erklæring uden sikkerhed og ansvar, jf. ISRS 4410. 

Revisorerne sår tvivl om, hvorvidt rimelighedskløften til offentligheden kan mindskes, da 

kommunikationen med disse ikke er ligeså direkte, som kommunikationen med kunder. 

Revisorernes primære kommunikationsvej er gennem FSR, som i forvejen er aktiv i debatten. Det 

vores vurdering, at fokus i debatten skal ændres således, at denne kan bidrage til formindskelse 

af rimelighedskløften ved revision af skat.  

▪ I fremtidig kommunikation, skal fokus lægges på forskellen ved de forskellige typer af 

erklæringer og på, hvad revisors ydelser ikke indeholder. Her skal der særligt lægges vægt 

på, at revisor påtegner årsrapporten og ikke den selvangivne skattepligtige indkomst.
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Kapitel 1  Kapitel 5   
Analyse af forventningskløften 

 

 Konklusion og Perspektivering   

Tredje kapitel  består  af  en undersøgelse revisorernes udførelse 

af revis ion i  praksis sammenholdt med lovgivning.  Herti l  indgår 

en analyse af forventninger fra kunder og offentl igheden 

omkring revis ion af  skat,  sammenholdt med revisorernes 

udførelse i  praksis og lovgivning. Kapitlet har t i l  formål, at  

besvare problemstil l ing tre, f ire og fem.  

 

 Dette kapitels formål er at afslutte afhandl ingen  og besvare 

problemformuleringen .  Kapitlet indeholder en sammen-

fattende konklusion og en perspektiver ing, som gennemgår 

afhandl ingen fra andre vinkler.  
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12 Konklusion 

Afhandlingens formål var at undersøge forventningskløften ved revision af skat, for at kunne opnå 

et løsningsforslag til formindskelsen af denne. Ved undersøgelse heraf besvaredes 

problemformuleringen som blev præsenteret indledningsvist: 

Hvad er forventningskløften ved revision af skat, og hvordan kan denne formindskes? 

Vi har redegjort for den teori, som danner baggrund for vores forståelse af en forventningskløft. 

Afhandlingen er således defineret ud fra Brenda Porter og Bent Warmings teorier om 

forventningskløften. Vi har endvidere redegjort for lovgivning & standarder, som danner 

baggrund for revisors revision af skat. Herfra har vi vha. de fastsatte problemstillinger undersøgt 

om der eksisterer en forventningskløft, ved at undersøge, i hvilken grad revisorerne følger 

lovgivningen & standarder for revision af skat, samt hvorvidt kundernes og offentlighedens 

forventninger er i overensstemmelse med lovgivningen & standarder og revisors udførelse i 

praksis. Afhandlingen har således undersøgt problemformuleringen fra tre positioner. 

Ud fra de foretagne analyser er det blevet klart at der findes en forventningskløft ved revision af 

skat. Denne er afspejlet i figur 8, som er forklaret nedenfor.  

Figur 8: Forventningskløften ved revision af skat 

 

Egen tilvirkning. Handlinger findes i afsnit 10.3. 

For at kunne specificere forventningskløften ved revision af skat ud på de forskellige kløfttyper, 

med henblik på at komme med forslag til formindskelse af disse, var det nødvendigt at finde de 

opgaver, som det med rimelighed kan forventes at revisor udfører. Disse opgaver blev fastlagt til 

de handlinger, som revisor i forvejen udfører, ud fra en sammenholdelse af kunders forventninger 

og revisors revision.  

Gennem analysen, af de påkrævede handlinger i forbindelse med revision af skat ved den 

nuværende lovgivning og af den revision revisorerne udfører i praksis, er vi kommet frem til at 

der findes en præstationskløft, som består af mangelfulde standarder. Revisorerne udtrykker, at 

de uanset erklæringstype, risikovurdering og væsentlighedsniveau gennemgår skatten, trods 

denne ofte ikke er væsentligt for regnskabet. Dette er på baggrund af, at kunderne har en 

forventning om at skatten er korrekt, samt at revisorerne ikke har tiltro til kundernes kompetencer 

inden for skat.  Da lovgivningen tilskriver, at der foretages revision ud fra en 

væsentlighedsbetragtning, er det vores vurdering, at revisorerne foretager mere end påkrævet. 
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Specifikt har vi fundet seks revisionshandlinger, som udgør præstationskløften for revision af 

skat. Det primære er, at revisor altid vurderer skatten som værende en væsentlig regnskabspost, 

og altid gennemgår konti og bilag, som kan have skattemæssig effekt. De seks handlinger er 

beskrevet i afsnit 10.2.1.   

Ved analyse af kundernes forventninger til revisor, sammenholdt med revisors revision i praksis 

fandt vi, at kunderne havde en stor forståelse for de typer af revisionshandlinger, som revisor 

udførte. Dog var kundernes forståelse for at et væsentlighedsniveau anvendes og det ansvar, som 

revisor påtager sig er begrænset til regnskabet. Hvilket er grundlaget for rimelighedskløften for 

kunder, som består af forventningerne om, at den selvangivne skat er korrekt, og at, revisor har 

ansvaret for, at der ikke er fejl i deres skatteberegning, såfremt revisor har påtegnet selskabets 

årsrapport. 

Ved sammenholdelse af offentlighedens forventninger og revisorernes udførelse af revision af 

skat, blev der også identificeret en rimelighedskløft. Denne rimelighedskløft er større end for 

kunderne, da det lader til, at offentligheden kun har begrænset viden om hvad revisor bør eller 

skal foretage sig ved en revision. Rimelighedskløften for offentligheden skabes af 

forventningerne om, at revisor påser den indberettede og betalte selskabsskat og at revisors 

revision medvirker til færre fejl i skattebetalinger. 

Således blev første led i problemformuleringen besvaret, hvilket leder os videre til vores bud på, 

hvordan forventningskløften ved revision af skat kan formindskes. 

Ifølge Porter kan præstationskløften mindskes ved, enten at regulere lovgivning & standarder eller 

at revisorerne tilpasser sin udførelse til standarderne. Da vi har konkluderet at de handlinger, som 

revisor foretager er rimelige, skal præstationskløften ved revision af skat formindskes ved 

regulering af lovgivning & standarder. Til dette er vores forslag at der enten indføres en ny 

national standard, som skal følges for alle erklæringer med sikkerhed eller indføres en ny 

erklæring ved aftalte arbejdshandlinger. Begge skal indeholde de seks handlinger, som udgør 

præstationskløften.  

Ifølge Porter kan rimelighedskløften formindskes ved at kommunikere revisors ansvar. Vi har 

igennem analysen fundet frem til nogle forslag til kommunikationsmetoder, som kan minimere 

rimelighedskløfterne ved revision af skat for kunder og offentligheden. 

For at minimere rimelighedskløften for kunder foreslås det, at der tilføjes et afsnit i aftalebrevet, 

hvor revisor redegør for sit ansvar, eller mangel på samme, for den skattepligtige indkomst og 

indberetningen heraf. Det foreslås ligeledes at denne oplysning medtages såfremt revisor frivilligt 

udformer et ansvarsprotokollatet, så oplysningen ligeledes kommunikeres til bestyrelsen.   

For at minimere rimelighedskløften for offentligheden skal fokus i FSRs kommunikation ændres 

til i højere grad at vedrøre forskellen i de erklæringer, som revisor udsteder og hvad de forskellige 

erklæringer ikke afdækker, her med særligt fokus på den selvangivne skattepligtige indkomst.  

På baggrund af vores undersøgelse kan det derfor konkluderes, at der eksisterer en 

forventningskløft ved revision af skat, samt at denne består af en præstationskløft ved 

mangelfulde standarder og rimelighedskløfter for kunder og offentligheden. For at mindske disse 

kløfter skal der foretages tilføjelser til de gældende standarder eller indføres ny erklæring om 

aftalte arbejdshandlinger, kommunikeres tydeligt i aftalebrev og evt. ansvarsprotokollat, at den 

selvangivne skattepligtige indkomst ikke er omfattet af revisors revision og skabes fokus i den 

offentlige debat, på forskelle i erklæringstyper og hvor revisors ansvar stopper. 
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13 Perspektivering 

Afhandlingen udsprang af den kritik af lempelserne af revisionspligt, som har været en del af 

debatten i medierne i 2018. Her har debatten båret præg af at offentligheden ofte satte lighedstegn 

mellem revision og korrekte skatteindbetalinger, hvilket ikke svarede overens med det kendskab 

vi havde til kravene til en revision efter ISA 700. På baggrund heraf valgte vi at fokus for vores 

opgave skulle være at undersøge, hvorvidt der reelt var en forventningskløft ved revision af skat 

og hvordan denne ville kunne mindskes. I følgende afsnit vil vi komme med input til hvilke 

konsekvenser den retning, som er besluttet for afhandlingen har haft for vores konklusion og 

perspektivere til andre undersøgelsesspørgsmål som kan udspringe fra resultaterne af denne 

afhandling.  

Der er inden for afhandlingen ikke foretaget en vurdering af konsekvensen ved 

forventningskløften, hvilket ligeledes kunne være et interessant undersøgelsesspørgsmål. Især i 

relation til den nuværende debat om genindførelse af revisionspligten, hvor det må overvejes om 

det er i de danske revisorers interesse at offentligheden har en forventning om, at en revision er 

lig korrekte skatteindbetalinger? Eller om denne forventning skaber negative konsekvenser for 

revisorer, som ikke lever op til forventningen? 

Da debatten i medierne udspringer af skattegabet for små og mellemstore virksomheder i 

Danmark, er det nærliggende at overveje, hvorvidt resultaterne i denne opgave kan bidrage med 

oplysninger, som kan hjælpe til mindskning af skattegabet?  

Kan moms- og skattetjekket være et bud på mindskelse af skattegabet? Som bud på formindskelse 

af skattegabet, har FSR og SKAT fremsat forsøgsordningen med om moms- og skattetjekket. Det 

har undret os, at denne indsættes som en frivillig assistanceerklæring, da der således ikke gives 

mulighed for rapportering af fejl, og der samtidig gives mulighed for at konsulenter, som ikke er 

revisorer, og derved ikke underlagt samme etiske regler, kan yde tjekket. I dets nuværende form 

er moms- og skattetjekket et tjek for selskaber, som ønsker at vise, at de har styr på deres skat og 

moms. Administrerende direktør i FSR udtaler: 

”Moms- og skattetjekket er et tilbud til de virksomheder, der vil vise, at de overholder 

skattereglerne. På den måde kan skattemyndighederne bruge kræfterne på at gå efter dem, der 

snyder. Det må ikke kunne betale sig, at konkurrere ved at snyde i skat”228, siger Charlotte Jepsen. 

En af goderne ved benyttelse af moms-og skattetjekket er, at SKAT ikke kommer på 

kontrolbesøg229. Da skattekontrollen er faldet gennem de senere år, i takt med en øget 

digitalisering, er selskabers frygt for at blive udtaget til skattekontrol faldet (opdagelsesrisiko)230. 

Ligeledes er der i opgaven sat spørgsmålstegn ved, at moms- og skattetjekket indføres som en 

frivillig ordning, da der, ud fra de i opgaven analyserede data, ikke er incitament hos kunderne til 

at tilkøbe et sådan tjek, da det er deres forventning at dette allerede er inkluderet i revisionen. At 

goderne ved moms- og skattetjekket svækkes af de begrænsede kontrolaktiviteter og det at 

                                                      
228 FSR (2017, 11. oktober) 
229 SKAT (ukendt) 
230 SKAT (2017) 
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udelukkende fem selskaber har valgt at deltage i forsøgsordningen231, sår yderligere tvivl om 

moms- og skattetjekket kan have en effekt.  

Som forslag til mindskning af forventningskløften ved revision af skat blev fremlagt forslaget om 

at indføre en ny lovpligtig erklæring om aftalte arbejdshandlinger, som skulle indeholde de 

opgaver, der udgør præstationskløften ved revision af skat. De aftalte arbejdshandlinger kunne 

med fordel udarbejdes efter samme model, som er opsat af miljøministeriet i forhold til 

producenter/importører af en bestemt størrelse, der afsætter elektrisk udstyr på det danske marked, 

som omhandler validering af deres markedsførte mængder232. Denne aftalte arbejdshandling 

reguleres efter BEK nr. 148 af 08/02/2018, bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk 

udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som miljøstyrelsen 

har udstedt. I denne erklæring er opsat et begrænset antal handlinger, som revisor skal udføre og 

derefter angive evt. fejl i erklæringen. Erklæringen gives igennem et dertil opsat 

rapporteringssystem kaldet DPA, hvor miljøstyrelsen direkte kan trække data233. Det kan i relation 

til skattegabet være interessant om en sådan erklæring kunne bidrage til formindskelse heraf og i 

så fald interessant at undersøge, hvilken udformning en sådan erklæring skulle have for, at denne 

realistisk kunne gøres lovpligtig.  

Det blev ligeledes af flere revisorer fremlagt at en løsning på skattegabet i Danmark kunne findes 

ved en større digitalisering af skat. NTH og MBH udtaler bl.a.:  

”Noget andet er også, at jeg synes […] -  det gælder sådan set både på regnskab og på 

skattedelen, at man godt kunne lave nogle flere tjek. Altså alt bliver indberettet enten via XBRL 

eller elektronisk, at der er massere af muligheder for at lave en masse logiske test allerede dér. 

[…] Så jeg tror at der er massere af muligheder (for digitalisering)”234. 

”Selvfølgelig kan man lave en masse check-up og sådan, men det virker ikke til, at der findes det 

link mellem regnskab og SKAT på nuværende tidspunkt, selvom man indberetter alt muligt 

elektronisk, og skal udfylde en masse på SKATs hjemmeside. Det virker ikke som om, at de har 

connected de der to registre.”235 

Derfor kunne det være interessant at undersøge mulighederne for yderligere digitalisering af 

SKAT og integration mellem de forskellige offentlige instanser, og hvorvidt en sådan 

digitalisering kunne bidrage til mindskelsen af skattegabet.  

Afhandlingen har således ledt os til mange alternative problemfelter, som kunne have været 

inddraget. Vi har i afhandlingen tilstræbt at holde fokus på forventningskløften ved revision af 

skat, for at sikre at emnet blev behandlet fyldestgørende.

                                                      
231 SKAT (ukendt) 
232 DPA system (2018)  
233 DPA system (2018) 
234 NTH interview (14:54), bilag 9 
235 MBH interview (15:28), bilag 5 
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