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 ABSTRACT 

As a result of the EU accounting directive, small companies were exempted from the statutory audit 

obligation in 2006, and later further easements were adopted in 2010 and 2012. According to the Danish 

Business Authority, the reason for easing the requirements for small businesses has been to reduce 

administrative burdens and to strengthen competitiveness among small companies in Denmark in 

comparison to other European countries. However, the topic has recently become a controversial political 

issue, and several parties involved in the case have questioned the value of an independent auditor 

reviewing the financial statements. 

Skepticism in the public debate has especially been directed towards the relaxations in the small business 

audit. This has led to discussions about whether the relaxations has resulted in several account mistakes 

regarding tax and VAT. 

There has been a significant number of companies that have decided to opt-out of auditing in favor of the 

auditor's other statements, or to completely opt-out of the audit services. This development has led to the 

title of this thesis: “What significance does an auditor have in relation to companies accounting mistakes 

and their compliance with the tax- and vat rules”. In continuation of this, this thesis presents various 

initiatives for a better regulatory compliance among companies. 

In order to explain this research question both quantitative and qualitative methods were used. Data were 

collected on the basis of both previous studies and a questionnaire survey addressed to auditors. 

Furthermore, interviews with Anders Lau, head of communication in the trade association FSR, and the 

Danish accountant and professor from Copenhagen Business School, Thomas Riise Johansen, were 

conducted. 

The findings of our questionnaire survey indicate that auditors experience more errors in relation to small 

companies in comparison to larger businesses. When looking into previous studies and the statements 

given in the two conducted interviews, it becomes apparent that conclusions from both parties are affected 

by their political stance. The consequences of this is significant methodological weaknesses and 

misleading interpretations from both sides, which again affects the reliability of these studies. However, in 

general the studies do point out a great difference between the level of accounting mistakes in the audited 

financial statements compared to non-audited financial statements. 
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KAPITEL 1 - INDLEDNING 

Revisionspligten har været en ufravigelig forpligtelse for samtlige erhvervsdrivende 

virksomheder i Danmark indtil 2005, hvor Folketinget lempede revisionspligten for landets små 

virksomheder. Siden vedtagelsen af den første revisionspligtslempelse i 2005, har der imidlertid 

været en række uenigheder om, hvorvidt lempelserne har været til skade for samfundet i form 

mere skatteunddragelse og svindel.  

I praksis har lempelserne foranlediget, at regnskabsbrugerne ikke længere har den tilsvarende 

mulighed for at opnå fuld gennemsigtighed omkring den økonomiske situation i virksomheder, 

der hhv. har fravalgt revisionen eller i det hele taget revisorerklæringen (Bank-kilde).  

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med de vedtagne lempelser publiceret flere evalueringer om 

erfaringerne med lempet revisionspligt. Den seneste evaluering fra Erhvervsstyrelsen er 

undersøgelsen om det fremadrettede behov for revisionspligt, der bl.a. drager følgende 

hovedkonklusion: ”Revisionspligt har ikke signifikant betydning i forhold til regnskabsfejl i 

årsregnskabet” (ERST, 2018b, s. 7). Netop denne undersøgelse har mødt massiv kritik fra flere 

eksperter, hvilket også angår undersøgelsens egne eksperter såsom Thomas Riise Johansen, der 

bl.a. kritiserer hovedkonklusionen for at være misledende. FSR – danske revisorer, har ligeledes 

publiceret en undersøgelse som modsvar til en anden undersøgelse, hvor Erhvervsstyrelsen 

konkluderer en besparelse på revisorhonoraret på 1,6 mia. kr. Til forskel for dette konkluderer 

FSR – danske revisorer, at den samlede effekt på skattegabet ved revisionspligtslempelserne fra 

2006 og 2011 udgør størrelsesordenen 1,5 mia. kr. pr. år. I den forbindelse opstår der et 

spørgsmål om, hvad virkeligheden egentlig er. Eller snarere om den undersøgte virkelighed 

overhovedet findes i diskussionen om lempelsen af revisionspligten. De nærværende 

undersøgelser, der afdækker problemfeltet, frembringer netop ikke en konkret virkelighed men 

snarere modstridende aspekter af debatten.  

1.1 Problemfelt 

Danmark er én af de medlemsstater, der har de laveste grænsekriterier for virksomheder, der kan 

fravælge revision, og er ligeledes én af de sidste, der har indført lempelsen af revisionspligten. På 

trods af, at lempelsen er sket gradvist over tre gange, har regeringen oplevet stor kritik fra 

forskellige grupper, herunder TV2 og særligt FSR – danske revisorer. Som følge heraf har 
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Hvilken betydning har revisor for virksomheder, der kan fravælge den årsregnskabsmæssige 

revision, set i forhold til hhv. formelle krav til regnskabsaflæggelsen og regler på skatte- og 

momsområdet? 

Erhvervsstyrelsen foretaget en række evalueringer om effekten af lempelserne hvad angår 

størrelsen på de faktiske besparelser på revisionshonoraret, risikoen for forringet 

regnskabskvalitet, ulovlige aktionærlån, skatteunddragelse mv. Særligt har den sidste 

undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligten skabt megen omtale og givet 

anledning til politisk debat. Bl.a. har FSR taget part i den politiske debat og kritiseret 

undersøgelsesrapporten for at være mangelfuld, da den ikke behandler revisionens konsekvenser 

for skatte- og momsprovenuet for de sidste par år (FSR, 2018b). Ligeledes har FSR – danske 

revisorer mødt kritik fra den nuværende erhvervsminister, Rasmus Jarlov, som med følgende 

ordlyd indirekte forkaster foreningens undersøgelsesresultat: ”(..) Dermed viser vores 

undersøgelse noget markant andet end revisorernes egen undersøgelse med den meget bastante 

konklusion om, at det skulle koste 1,5 milliarder kroner om året at have lempet revisionspligten.” 

(Koch og Ditzel, 2018). 

1.1.1 Problemformulering 

Afhandlingens udgangspunkt vil være virksomhedernes regelefterlevelse ved manglende revision 

baseret på Erhvervsstyrelsens undersøgelse, samt virksomhedernes skatteunddragelse baseret på 

FSR – danske revisorers undersøgelse. Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt er 

afhandlingens problemformulering defineret med følgende ordlyd: 

 

Problemstillingen vil blive belyst ud fra nedenstående underspørgsmål: 

Hvilke regler gælder der for fravalg af revision i hhv. EU regnskabsdirektivet og 

lovgivningen i Danmark? 

Der vil blive foretaget en gennemgang af det nuværende EU-regnskabsdirektiv, som regulerer 

medlemsstaternes vedtagelse af regler, hvad angår lempelser af virksomhedernes revisionspligt. 

Dernæst foretages en gennemgang af, hvorledes lempelsen af revisionspligten er implementeret 

dansk lov. Der vil således være særligt fokus på årsregnskabsloven og de forskellige 

lovreguleringer, der vedrører lempelsen af revisionspligten.  
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Hvilke revisorerklæringstyper kan de revisionsfritagne virksomheder i 

Danmark anvende som alternativ til revision? 

Der vil blive foretaget en gennemgang af de forskellige erklæringstyper, som revisor kan 

afgive jf. revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. Derudover foretages der en 

gennemgang af de internationale standarder, ISA’er, som danner grundlag for den 

lovpligtige revision i de fleste europæiske lande. 

Hvilken betydning har lempelsen af revisionspligten haft for virksomhedernes 

regelefterlevelse?  

Der vil blive foretaget en dokumentanalyse af Erhvervsstyrelsens undersøgelse af det 

fremadrettede behov for revisionspligt. Undersøgelsen består af flere delanalyser, der bl.a. 

fokuserer på revisorerklæringens betydning i forhold til omfanget af åbenbare regnskabsfejl, 

virksomhedernes regelefterlevelse og den samlede besparelse på revisorhonorar.  

Hvilke effekter har lempelsen af revisionspligten haft for skatte- og 

momsgabet? 

Der vil blive foretaget en dokumentanalyse af Copenhagen Economics undersøgelse, som 

søger at opgøre den effekt, revisionspligtslempelsen har haft på det samlede skattegab. 

Herunder vil datagrundlaget samt metodevalget blive analyseret med henblik på at kunne 

foretage en vurdering af, hvorvidt resultatet kan anvendes til at identificere reelle 

konsekvenser ved revisionspligtslempelsen. 

Hvilke tilsyn eller kontroller er der for revisionsfritagne virksomheder? 

Der vil blive foretaget en analyse af den nuværende kontrol, som myndigheder udøver mod 

virksomheder, der er omfattet af revisionspligten. Spørgsmålet er særlig relevant, da man i 

forbindelse med vedtagelsen af lempelserne har tilkendegivet, at regeringen vil indføre en 

styrket indsats mod virksomheder, der fravælger revisionen. 

Hvilke alternative tiltag kan forbedre regelefterlevelsen og reducere 

skattemæssige konsekvenser af lempelserne? 

Her vil FSR – danske revisorers forslag til bedre regelefterlevelse blive analyseret og 

diskuteret. Med baggrund i analyserne vil afhandlingen endvidere redegøre for alternative 

tiltag, som kan reducere de eventuelle konsekvenser ved lempelserne af revisionspligten. 
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1.1.2 Formål 

Afhandlingen er karakteriseret som værende både den forklarende og den 

problemløsende/normative undersøgelse. En del af undersøgelsen søger netop at belyse 

sammenhægen mellem flere variable, dvs. revisorerklæringens betydning (x) i forhold til 

omfanget af formelle regnskabsfejl B (y2), og efterlevelsen af skatte- og momsreglerne (y1). Den 

forklarende del af undersøgelsen afdækkes bl.a. ved brugen af diverse undersøgelser, jf. kapitel 5 

og 6, mens den problemløsende/normative del af afhandlingen går et skridt videre ved slutteligt at 

anvise løsningsforslag til afhjælpning af de diagnosticerede problemer i analysen. Denne del af 

afhandlingen drejer sig konkret om at vurdere alternative forslag til forbedring af den nuværende 

regelefterlevelse blandt virksomheder uden et revideret regnskab. Afhandlingens 

problemløsende/normative undersøgelse tager således udgangspunkt i den viden, der er genereret 

på baggrund af analysen for derigennem at kunne fastlægge alternative løsningsforslag, der bedst 

vil kunne løse problemerne ud fra det aktuelle datagrundlag.  

Egentlig er den forklarende undersøgelse og problemløsende/normative undersøgelse 

nærtbeslægtet, hvilket kan sættes i forhold til at den forklarende undersøgelse generelt producerer 

viden i form af lovmæssigheder. I det omfang de generelle lovmæssigheder er verificerede og 

dokumenterede, kan de anvendes som forudsigelser og herigennem til at ændre et uønsket 

udfaldet. Dette kan anskueliggøres med følgende eksemplificering: ”Ved årsrapporter med 

revisorerklæring (x) er omfanget af væsentlige fejlinformationer stærkt reduceret i forhold til 

årsrapporter uden en revisorerklæring (y). I denne konstatering er der både tale om en 

forudsigelse og generalisering, der skaber muligheden for at tilrette udfaldet.  

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingen vil hovedsageligt have fokus på virksomheder, som er omfattet af 

revisionspligtslempelsen i Danmark og følgeligt har muligheden for at fravælge revisionen. Små 

virksomheder defineres som virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk. 2, pkt. 

1, og som er omfattet af regnskabsklasse B. Afhandlingen afgrænser sig således fra selskaber i 

regnskabsklasse C og D samt selvstændigt erhvervsdrivende, dvs. personselskaber, herunder 

interessentskaber og kommanditselskaber, da disse falder uden for regnskabsdirektivets regler 

hvad angår lempelsen af revisionspligten. I forhold til virksomhedsformer er afhandlingen 

således afgrænset til virksomhedstyperne ApS, A/S og IVS. 
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Afhandlingen er som følge af datatilgængeligheden afgrænset til udelukkende at sætte fokus på 

virksomhedernes efterlevelse af formelle regnskabskrav samt regler på skatte- og momsområdet 

ved fravalget af revision. Dette betyder konkret, at afhandlingen afgrænser sig fra 

virksomhedernes regelefterlevelse ved de øvrige revisorerklæringer, ligesom revisors betydning 

alene belyses ud fra et udsnit af de omtalte konsekvenser af revisionspligtslempelserne. Således 

betragter afhandlingen ikke øvrige omtalte konsekvenser i form af kreditudfordringer, ulovlig 

kapitalejerlån, manglende sikkerhed for leverandører og investorer mv.  

Afhandlingens grundbestanddel er kvalitative dokumentanalyser af hhv. Erhvervsstyrelsens og 

FSR’s undersøgelsesrapport. Dokumentanalysen af Erhvervsstyrelsens undersøgelse af det 

fremadrettede behov for revisionspligt er imidlertid afgrænset, så det alene er rapportens første 

analysedel, der betragtes. Afgræsningen af foretaget af hensyn til afhandlingens problemstilling, 

hvorfor de øvrige analyser alene inddrages, såfremt det undervejes findes relevant. En nærmere 

afgrænsning af dataindsamling vil blive gennemgået i næste kapitel. 

1.3 Struktur 

Indledningsvist foretages en introduktion af afhandlingens stuktur og opbygning med henblik på 

at give læseren muligheden for at danne sig et overblik og forforståelse af de enkelte kapitler. 

Indtil videre er der foretaget en præsentation af afhandlingens problemfelt, afgrænsning, og hvad 

der karakteriserer afhandlingens formål (kapitel 1). I det næstefølgende kapitel introduceres 

afhandlingens videnskabsteoretiske tankegang, der er fundamental for, hvordan viden opnås. 

Herefter præsenteres afhandlingens metodevalg, dataindsamling og tilgangen til 

dokumentanalyserne, dvs. hvorledes disse metodemæssigt håndteres (kapitel 2).  

For at sikre læserens grundlæggende forståelse for afhandlingens analyser og videre kapitler 

foretages herefter en teoretisk gennemgang, der kort beskriver relevante reguleringer, 

revisorerklæringer samt teorier, der anses for at være central i forhold til problemstillingen 

(kapitel 3 og 4). Kapitlerne herefter skal ses som afhandlingens egentlige undersøgelsesobjekt og 

den empiriske verificering af de modstridende rationaler (kapitel 5 og 6). Disse analysekapitaler 

består netop af de gennemførte dokumentanalyser af hhv. Erhvervsstyrelsens og FSR – danske 

revisorers undersøgelsesrapport, som konkretiserer undersøgelsernes svagheder og styrker. Efter 

afhandlingens hovedanalyser foretages en supplerende analyse af myndighedernes nuværende 

kontroller med henblik på at belyse, hvorledes virksomhederne oplever disse, og hvorvidt der er 
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plads til forbedring (kapitel 7). Herefter analyseres afhandlingens primære dataindsamling, som 

består af spørgeskemaundersøgelser samt interviews af nøglepersonerne: kommunikationschef 

fra FSR – danske revisorer, Anders Lau, og professor fra Copenhagen Business School, Thomas 

Riise Johansen (kapitel 8). Endelig danner analysekapitlerne grobund for forslag til bedre 

regelefterlevelse blandt virksomheder, der fravælger den årsregnskabsmæssige revision (kapitel 

9). Til sidst afsluttes afhandlingen med den endelig konklusion og en perspektivering af revisors 

funktion i de små virksomheder i forhold til den agentteoretiske definition. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kapitel 5 - Dokumentanalyse af 
Erhvervsstyrelsens undersøgelse

Kapitel 7 -
Myndighedernes kontroller

Kapitel 6 - Dokumentanalyse af 
FSR - danske revisorers 

undersøgelse

Kapitel 8 -
Analyse af 

spørgeskemaundersøgelser

Kapitel 1 - Indledning

Incledning - Problemfelt - Problemformulering - Afgrænsning

Kapitel 2 - Metode

Videnskabsteori - Design - Dataindsamling - Tilgang til dokumentanalyse

Kapitel 3 - Lempelsen af revisionspligten 

Revisionspligt i EU - Revisionspligt i Danmark - Udviklingen i revisionspligt - Agentteorien -

Kapitel 4 - Revisors erklæringer

Kapitel 9 - Løsningsforslag

Kapitel 10 - Konklusion

Kapitel 11 - Perspektivering



Page 11 of 163 

 

 

KAPITEL 2 - METODE 

Dette kapitel danner den overordnede metodelogi for afhandlingens referenceramme. Kapitlet 

redegør først og fremmest for afhandlingens videnskabsteoretiske grundlag, herunder det 

videnskabsteoretiske tankegang, der danner baggrund for tilgangen til, hvordan viden opnås. 

Kapitlet gennemgår, hvordan afhandlingen designmæssigt er tilrettelagt og uddyber endvidere de 

indsamlede data. Sluttelig konkretiseres afhandlingens anvendte teknikker til dataanalysen. 

2.1 Det videnskabsteoretiske perspektiv  

Dette afsnit introducerer afhandlingens videnskabsteoretiske perspektiv og metodiske tilgang til 

vidensproduktion. Gennemgangen tager udgangspunkt i modellen ”Den samfundsvidenskabelige 

analysemetodes bestanddele” (Nygaard, 2012, s. 13), som viser grundelementerne i de 

videnskabelige paradigmer.  

Paradigme 

(Et sæt af grundantagelser, som er karakteristisk for et fagområde, dvs. forskeren forestillinger om et teoretisk 

begrebssystem, og den dertilhørende forskningsmæssige praksis). 

Ontologi 

(Læren om det værende som værende) 

Epistemologi 

(Læren om erkendelsesmetoder) 

Metodologi 

(Læren om metoder til vidensproduktion) 

Forskningsproces 

(problemformulering, afgrænsning, datagenerering, analyse, konklusion) 

Figur 1: Den samfundsvidenskabelige analysemetodes bestanddele (Nygaard, 2012) 

Det videnskabelige begreb paradigme omhandler et sæt af grundlæggende principper, der styrer 

feltet af undersøgelsen. Paradigmernes forskellige antagelser kan differentieres gennem tre 

overordnede bestanddele: ontologi, epistemologi og metodelogi. Disse tre bestanddele kan ses 

som svaret på tre grundlæggende og principielle spørgsmål inden for videnskabsteorien, som 

endvidere er med til at forklare de forskellige paradigmer. I forlængelse af dette er Ontologi det 

mest basale spørgsmål, og betyder ”læren om det værende” på græsk. Konkret omhandler det 

ontologiske spørgsmål om, hvad der eksisterer i verden, hvilken måde det eksisterer på, og hvad 

dets natur er.  
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I modsætning til ontologi omhandler det epistemologiske spørgsmål ikke, hvad der eksisterer i 

verden, men derimod hvad man kan vide om verden, og hvordan denne viden kan opnås. Svarene 

på de to videnskabsteoretiske spørgsmål danner endelig baggrund for det metodelogiske 

spørgsmål om, hvordan den videnskabelige undersøgelse skal tilrettelægges og udføres, så den 

bedst muligt undersøger sin genstand. Svarene på disse spørgsmål er imidlertid ikke entydige, 

hvilket ligger til grund for de flere forskellige paradigmer i videnskabsteorien. 

Ifølge Nygaard (2012) er det påkrævet, at man som forsker er bekendt med sit paradigme, at man 

har ekspliciteret sin ontologi og epistemologi, og at man heraf har foretaget en vurdering af, 

hvordan undersøgelsesprocessen er påvirket af de videnskabelige grundelementer. Nygaard 

(2012) pointerer netop, at viden ikke skabes af sig selv men af forskeren ud fra læren om det 

værende som værende og læren om erkendelsesmetoder, som undersøgeren bekender sig til. Som 

følge heraf er det nødvendigt at skabe åbenhed omkring undersøgelsen gennem eksplicitering af 

sit paradigme, sin ontologi samt epistemologi med henblik på at minimere forekomsten af det 

metodelogiske forklaringsproblem. I betragtning af dette vil det næstfølgende afsnit gennemgå 

afhandlingens paradigme og præcisere dets ontologiske, epistemologiske og metodologiske 

antagelser. 

2.1.1 Kritisk teori 

Nærværende afhandling tager afsæt i paradigmet kritisk teori, som oprindeligt er afledt af 

samfundsvidenskabens grundlæggere, Karl Marx. Han havde opfattelsen af, at man ikke kun 

skulle fortolke verden, men også forsøge at ændre den. Han forsøgte derfor at give en præcis 

videnskabelig fortolkning af kapitalismens dynamik, mens han samtidigt kritiserede kapitalismen 

med henblik på at ændre det politiske samfund. Ifølge paradigmet skal samfundsvidenskaben 

både give en virkelighedstro fortolkning og afbildning af samfundet og samtidig kritisere 

samfundet med henblik på at ændre det. 

Kritisk teori menes at have en begrænset realistisk ontologi, da den på realistisk vis insisterer på, 

at en virkelighedstro afbildning af samfundet er mulig, og at samfundet er styret af en række 

underliggende materielle og økonomske mekanismer. Dog er menneskets og videnskabens 

direkte adgang til virkeligheden begrænset af samfundets magtforhold og ideologiske værdier: 

”mennesket er et produkt af samfundet, men samfundet er også menneskeskabt” (Boolsen, 2008b, 

s. 42). Videnskabens verdenssyn anses som følge heraf for at være sløret af vantænkning, 
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magtforhold og økonomi. Dette kan henføres til den seneste omtale om undersøgelsesrapporter 

fra ministerierne, der anses som vildledende og avanceret spin, hvor individerne opfordres til at 

forholde sig kritisk til rapporterne (Salomonsen, 2019). Netop af den grund påkræver kritisk teori 

en grundig analyse samt politisk kritik af magtforhold og økonomi for at den samfundsmæssige 

virkelighed kan belyses. I forlængelse af dette opfattes epistemologien i det kritisk teoretiske 

paradigme at være modificeret objektiv, da ønsket er at afdække samfundets objektive forhold 

samtidig med, at man kritiserer den eksisterende organisering i samfundet. 

2.2 Undersøgelsesdesign  

Undersøgelsesdesign referer til den konkrete kombination af fremgangsmåder, der er anvendt til 

at indsamle og bearbejde data. Valget af undersøgelsesdesign er foretaget inden for de givne 

rammer, der bedst belyser afhandlingens problemstilling. Endvidere er designet fastlagt i 

betragtning af afhandlingens videnskabsteoretiske perspektiv, da denne danner grundlag for 

tilegnelsen af viden. Afhandlingen bygger netop på det komparative design med henblik på at 

sikre en undersøgelse, der er udarbejdet på baggrund af brugbar viden. Bryman giver følgende 

definition på undersøgelsesdesignet: ”Et komparativt design omfatter en sammenligning af to 

eller flere ”cases”, således at en eksisterende teori illustreres eller teoretisk indsigt genereres 

som resultat af modsatrettede resultater, der afdækkes gennem sammenligningen.” (Bryman, 

2001, s. 501). I forhold til nærværende afhandling består det komparative design af 

dokumentanalyser af to undersøgelsesrapporter, som hhv. Erhvervsstyrelsen og FSR – danske 

revisorer (herefter FSR) har været ansvarlige for, jf. kapitel 5 og 6. 

Med udgangspunkt i paradigmet kritisk teori er formålet med at bygge afhandlingen efter det 

komparative design at kunne belyse afhandlingens problemstilling og det undersøgte på kritisk 

vis. Metoden giver netop mulighed for at sammenholde resultater og fortolkninger fra parter med 

modstridende politiske interesser vedrørende revisionspligten. 

2.3 Dataindsamling 

Det indsamlede data baserer sig inden for de to hovedkategorier: den kvantitative og kvalitative 

metode. Afhandlingens indsamlede data tager udgangspunkt i mixed methods, som er betegnelsen 

for et undersøgelsesdesign, hvor kvantitative og kvalitative data er kombineret (Teddlie og 

Tashakkori 2009, s. 7). Ifølge Denzin (2012) er formålet med at benytte mixed methods ikke 

udelukkende at kunne forstå, men også at være i stand til at komme med løsninger til et 
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samfundsmæssigt problem. Dette er i overensstemmelse med afhandlingens problemstilling, der 

søger at belyse revisors betydning i erhvervslivet for herigennem at komme med løsninger til at 

mindske omfanget af regnskabsfejl og til at opnå en bedre regelefterlevelse blandt 

virksomhederne. De anvendte kvantitative og kvalitative data til belysning af afhandlingens 

problemstilling er illustreret af figur 2. I det følgende afsnit uddybes afhandlingens primære og 

sekundære data. 

Figur 2: Egen tilvirkning. Oversigt over afhandlingens dataindsamling 

2.3.1 Primære Data  

De primære data er betegnelsen for data, der er indsamlet for det specifikke analyseformål, og er 

således frembragt i forbindelse med afhandlingens udarbejdelse. De primære datakilder er 

følgeligt vigtige at behandle, da disse kan være starten på en ny diskussion, ligesom efterfølgende 

problemstillinger inden for emnet kan tage udgangspunkt i datakilden  

2.3.1.1 Kvalitative interviews 

Afhandlingens fokus er som bekendt at afdække revisors betydning i forhold til omfanget af 

fejlinformationer og virksomhedernes efterlevelse af moms- og skattereglerne. For at kunne 

belyse afhandlingens problemstilling er der gennemført kvalitative forskningsinterviews med 

centrale aktører, der står bag afhandlingens væsentlige datakilder. Konkret indebærer dette 
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semistrukturerede og individuelle interviews med hhv. kommunikationschefen fra FSR, Anders 

Lau og professor fra Copenhagen Business School, Thomas Riise Johansen. Formålet med at 

anvende de semistrukturerede interviews er at opnå specifik viden om undersøgelserne, forløbet, 

interviewpersonernes egen rolle og generelt opbygge viden om problemstillingen. Styrken ved de 

kvalitative interviews er, at de giver adgang til personlig viden samt erfaring og skaber en anden 

form for indsigt, der alene kan opnås gennem de relevante interviewpersoner (Møller og Hvid, 

2012, s. 86). De kvalitative interviews giver desuden mulighed for fleksibilitet i undersøgelsen 

(Kvale, 1997, s. 92). Til brug for interviewet er der udarbejdet to særskilte interviewguides, som 

er tilpasset hhv. Anders Lau og Thomas Riise Johansen, jf. bilag 1 og 2. 

Udfordringen ved at anvende interviewguide er, at den kan tage fokus og afholde intervieweren 

fra at lytte aktivt, hvilket kan forhindre samtalen i at udfolde sig (Møller og Hvid, 2012, s. 97). 

Dette har dog ikke være tilfældet, da begge interviewpersoner er blevet stillet spontane 

spørgsmål, som ved samtalens udfoldelse har vist sig at være interessante og relevante i forhold 

til afhandlingens problemstillingen. Forinden interviewene er der anmodet om tilladelse til at 

optage interviewet, og interviewpersonerne er i den forbindelse blevet oplyst om, hvad 

interviewet skal anvendes til. Efterfølgende er der fortaget en transskription af begge interviews. 

Der er tale om en transskription i form af en mindre oversættelse af det talte sprog til et korrekt 

skriftsprog, hvor grammatiske fejl rettes og tegnsætningen indsættes for at lette læsningen. De 

transskriberede interviews er vedlagt i bilag 3 og 4. Det kunne naturligvis være interessant at 

inddrage andre centrale aktører, eksempelvis fra Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen for at 

tilvejebringe andre informationer. Det er imidlertid ikke fundet nødvendigt, da denne del mere 

eller mindre er blevet afdækket med andre typer data f.eks. publikationer, samrådsspørgsmål m.v. 

2.3.1.2 Internetbaserede spøgeskemaundersøgelser 

Afhandlingen bygger på to gennemførte spørgeskemaundersøgelser, der hhv. er rettet mod 

danske revisorer og virksomheder, der kan fravælge revision. Spørgeskemaerne er formidlet på 

baggrund af et standardiseret undersøgelsesprogram, SurveyXact, hvor udvælgelsen af 

respondenter er foregået adskilt som følge af populationernes forskellighed. I begge 

spørgeskemaer er der tale om stikprøvebaseret undersøgelse, hvor målet er at opnå resultater, der 

har gyldighed for hele populationen. Fremgangsmåden hertil danner udgangspunkt i den simple 

tilfældige udvælgelse, hvor alle enheder i undersøgelsespopulationen har lige stor sandsynlighed 

for at blive udtaget. 
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Spørgeskemaet rettet mod revisorerne er blevet formidlet gennem deres e-mail adresser. 

Derudover er spørgeskemaet delt på LinkedIn, hvorfor antallet af respondenter som 

spørgeskemaet er nået frem til er ukendt. Formålet med at udforme et spørgeskema, der 

henvender sig til landets revisorer er at belyse ideer, holdninger og faktuelle forhold i form af det 

oplevede fejlniveau hos deres kunder. Spørgeskemaet rettet mod virksomheder har alene 

henvendt sig til virksomheder, der opfylder størrelsesgrænserne for lempelsen af revisionspligten. 

Spørgeskemaet hertil er anvendt med henblik på at belyse virksomhedernes holdninger, 

præferencer og oplevede/opfattede værdi af revisors erklæringer. Baggrundsvariablerne (f.eks. 

fravalg/ikke fravalg) er følgelig relativt væsentlige i dette spørgeskema, da disse medvirker til, at 

det efterfølgende er muligt at identificere sammenhænge og besvarelsesmønstrer hos 

spørgeskemaets respondenter. Respondenterne er udvalgt ved gennemgang af adskillige 

virksomheders årsregnskaber i cvr.dk, hvorefter de blev kontaktet gennem deres e-mail adresser. 

I henhold til at fremme kvaliteten af undersøgelsesarbejdet har der været fokus på konstruktionen 

af spørgsmålene i spørgeskemaerne. Udgangspunktet har været de følgende 4 generelle regler for 

den gode konstruktion af spørgsmål: 1) tænk baglæns, 2) vær præcis, 3) tænk på respondenten, og 

4) vær særligt opmærksom på spørgeskemaundersøgelsens centrale spørgsmål (Boolsen, 2008b, 

s. 49). Derudover er metodelitteraturens anbefalinger taget i betragtning, hvorfor lange, ledende 

og tvetydige spørgsmål, som forudsætter særlig viden er undgået. Spørgeskemaerne er stort set 

alene dannet med lukkede spørgsmål, da dette vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til at 

kunne bearbejde og analysere respondenternes svar og dermed gøre det kvantificerbart. 

Spørgeskemaet rettet mod revisorerne indeholder imidlertid et enkelt åbent spørgsmål, hvor 

interviewpersonen får mulighed for at uddybe sine forslag og ideer til området. 

Resultatgennemgangen af spørgeskemaundersøgelserne foretages i kapitel 8. Gennemgangen 

hertil specificerer endvidere, hvorvidt besvarelserne har givet data som er pålidelige, gyldige, 

præcise og relevante i relation til undersøgelsens formål og problemstilling. 

2.3.2 Sekundær Data  

Sekundære data er allerede foreliggende data, som er indsamlet af andre undersøgere med 

henblik på at løse en anden konkret problemstilling. I forbindelse med anvendelsen af sekundære 

data er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at disse datakilder ikke er udarbejdet til 

belysning af afhandlingens problemstilling, hvorfor disse datakilder kan forekomme upræcise og 
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utilstrækkelige i forhold til de øvrige primære datakilder. De sekundære datakilder vil derfor 

blive tilpasset, suppleret og vurderet nøje, når de benyttes og inddrages i forbindelse med 

afhandlingens analyse. 

2.3.2.1 Tidligere gennemførte undersøgelser 

Som følge af de ressourcemæssige begrænsninger vil der i udpræget grad blive trukket data fra 

undersøgelser gennemført af andre. Svagheden hertil er, at data i undersøgelsen er indsamlet i 

forbindelse med et andet analyseformål og brug for øje. Det kan som følge heraf være vanskeligt 

og tidskrævende at opnå kendskab til de centrale undersøgelseselementer, såsom hvorledes data 

er indsamlet og hvilke svagheder, der er knyttet til metoden (Duedal og Jacobsen, 2010, s. 104). 

Det er således vigtigt at fastholde en kritisk tilgang til undersøgelserne og deres baggrund, jf. 

afsnit 2.4 om dokumentanalyse. Styrken ved anvendelse af de tidligere gennemførte 

undersøgelser er derimod, at der sikres et kritisk syn på det primære indsamlede data. De 

undersøgelser der anses for at være givende for afhandlingen er gennemført af FSR, 

Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen. Hvorledes disse undersøgelser er anskuet belyses 

nærmere i det næstfølgende afsnit, der kort beskriver de sekundære dokumenters ophav. 

2.3.2.2 Artikler, publikationer referater, interviews etc. 

FSR – danske revisorer 

Der er igennem afhandlingens udarbejdelse blevet anvendt forskellige datakilder fra FSR – 

danske revisorer (herefter FSR), herunder artikler, publikationer etc. Det bør imidlertid 

bemærkes, at FSR er en organisation, der repræsenterer revisorbranchen i Danmark herunder 

revisorernes faglige og politiske interesser. Det er følgelig sandsynligt, at kilder der stammer fra 

FSR kan være opbygget subjektivt og styret af revisorernes interesser, hvorfor der i afhandlingen 

rettes en kritisk tilgang til kilderne. 

Skattestyrelsen 

Kilder som kommer fra Skattestyrelsen (daværende SKAT) omfatter generelt publikationer og 

undersøgelser. Hensigten med at inddrage disse datakilder er at belyse Skattestyrelsens 

kontrolindsats rettet mod virksomheder og dertil understøtte afhandlingens problemstilling. Det 

er netop Skattestyrelsen, der har ansvaret for at sikre, at skatter og afgifter afregnes korrekt. 

Skattestyrelsen skal dermed alene forholde sig til hvorvidt lovgivningen er efterlevet eller ej, og 

stiller således ikke spørgsmål ved lovgivningen. 
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Erhvervsstyrelsen  

Afhandlingens væsentlige datakilder kommer bl.a. fra Erhvervsstyrelsen. Dette omfatter generelt 

publikationer, undersøgelser, pressemeddelelser etc. Erhvervsstyrelsen yder generelt deres 

politiske arbejde med henblik på at skabe gode og fremtidssikrede muligheder for erhvervslivet. I 

betragtning af dette kan det forekomme, at Erhvervsstyrelsens politiske standpunkt er afspejlet i 

de anvendte kilder. Afhandlingen retter derfor en kritisk tilgang til kilderne. Det bør pointeres, at 

der er rettet anmodninger både til Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen om aktindsigt i 

dokumenter, der understøtter afhandlingens problemstilling. Af forskellige grunde er disse 

imidlertid ikke imødekommet. 

Copenhagen Economics 

Afhandling inddrager endvidere to undersøgelser, som er udarbejdet ved hjælp af 

konsulentfirmaet Copenhagen Economics, der søger at afdække problemstillinger gennem 

etablerede forskningsmetoder. I den forbindelse har konsulentfirmaet bistået FSR og 

Erhvervsstyrelsen med at undersøgelser af den samlede besparelse på revisionshonoraret i 2017 

og det samlede skattegab som følge af revionslempelserne i 2006 og 2011. Afhandlingen tager 

højde for, at undersøgelserne er bestilt af hhv. Erhvervsstyrelsen og FSR, som begge har haft en 

væsentlig indflydelse på undersøgelsernes metodevalg og indhold. 

TV 2 nyhederne, Politiken, Børsen, etc. 

Til brug for afhandlingens analyse og diskussion anvendes diverse artikler med henblik på at 

fastholde en kildekritisk tilgang gennem inddragelse af aktører, der ikke har en direkte interesse i 

sagen, jf. afsnit 2.4 om dokumentanalyse. Det bør bemærkes, at nogle artikler fra f.eks. Børsen 

danner baggrund i andre publikationer, og kan som følge heraf være baseret andre aktørers 

interesser. Disse artikler anvendes derfor i et begrænset omfang. 

2.4 Dokumentanalyse  

Kvalitative undersøgelser er i særlig grad underlagt risikoen for forskerbias, dvs. at undersøgeren 

personligt påvirker resultaterne som følge af informationsindsamlingen og den efterfølgende 

bearbejdelse (Kristensen og Hussain, 2019). Det er derfor vigtigt, at man som undersøger kan 

forholde sig kritisk og reflekteret til det indsamlede materiale. Netop dette anses at være 

betydningsbærende i nærværende afhandling, hvor udgangspunktet i problemstillingen er et 

politisk emne, der er forholdsvis aktuelt og omdiskuteret. Afhandlingen vil foretage 
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dokumentanalyser af to undersøgelsesrapporter, som hhv. Erhvervsstyrelsen og FSR har været 

ansvarlige for. Dette afsnit gennemgår følgeligt, hvordan dokumentanalysen foretages med 

henblik på at give en virkelighedstro fortolkning og afbildning af samfundet, og samtidig kritisere 

samfundet med henblik på at ændre det, jf. afsnit 2.1.1 om kritisk teori. Undersøgelserne antages 

netop at have en politisk funktion, men samtidig anskues disse med henblik på at kunne tilgå en 

virkelighed (Kristensen og Hussain, 2019, s. 148). 

2.4.1 Analyse af dokument med politiske mål  

En række studier har påpeget, at officielle analyser, undersøgelser, redegørelsers etc. ofte 

benyttes af forskellige aktører til at fremstille deres interesser og værdier på så rationel og 

objektivt grundlag som muligt (Kristensen og Hussain, 2019, s. 152). Særligt i policy-

dokumenter dvs. analyser, redegørelser, planer og lovforslag, der kommer fra politikere, vil man 

kunne konstatere dette, da formålet grundlæggende er at få gennemført deres politik. Således kan 

dokumentet anses som en måde, hvorpå aktørernes interesser, værdier, og generelt politiske 

prioritering samt beslutninger legitimeres, så de fremstår som gode samfundsmæssige løsninger, 

der er til gavn for befolkningsgruppen (Kristensen og Hussain, 2019, s. 152). Hvis magthavere 

eller aktører kan overbevise offentligheden om, at den politiske beslutning egentlig er en 

fornuftig løsning, så vil de antageligvis acceptere det. Dette kræver imidlertid, at dokumenterne 

ignorer egeninteresser hos politikere eller andre interessegrupper, som ligger bag forslaget eller 

beslutningen. I den sammenhæng vil magthavere forsøge at udforme dokumenterne, så det ikke 

fremstår som et rent partiideologisk projekt eller undersøgelse. 

I forhold til afhandlingens problemstilling og de inkluderede dokumenter vurderes det 

sandsynligt, at nævnte incitamenter kan være tilfældet i de inddragede undersøgelser. Som følge 

heraf foretages dokumentanalysen gennem anvendelse af triangulering. Konkret indebærer dette 

inddragelse af dokumenter f.eks. avisartikler faglige rapporter og andre videnskabelige 

publikationer, som er udarbejdet af andre aktører, der ikke har en direkte interesse i sagen, jf. 

afsnit 2.3 om dataindsamling. Gennem inddragelse af flere aktører og deres vinkler vil det således 

være muligt at forstå og vurdere, hvorvidt aktørerne systematisk har anvendt undersøgelserne til 

at fremme egne politiske interesser. Dokumentanalysen suppleres desuden med andre datatyper, 

jf. afsnit 2.3 om mixed methods. Særligt interviews med aktørerne er givende i forhold til at 

kunne belyse dokumenternes anvendelse til at fremme bestemte egeninteresser. Aktørerne er 

netop mere villige til at lade sig berette om andre aspekter af sagen i en mundtlig fremstilling 
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frem for et skriftligt udarbejdet dokument. Dokumentanalysernes formål er imidlertid ikke at 

fremanalysere, hvordan aktørerne legitimerer egeninteresser og politiske beslutninger, men 

derimod at kunne give en så præcis beskrivelse af virkeligheden vel vidende, at dokumenterne 

kan have en politisk funktion (Kristensen og Hussain, 2019, s. 147). I forlængelse af dette 

gennemgår det næstfølgende afsnit, hvorledes dokumentanalysen foretages med en kritisk 

tilgang. 

2.4.2 Analyse af dokument som et medium 

Formålet med at analysere dokumenter som et medium er netop at opnå støtte til at kunne give en 

så præcis beskrivelse af den virkelighed, som søges belyst af afhandlingens problemstilling. 

Hovedinstrumentet hertil er baseret på kildekritikken herunder en kvalitetsvurdering af 

dokumenterne, som formodentligt repræsenterer virkeligheden på en forvrænget måde. 

Hovedformålet med denne analysetilgang er således at kunne vurdere omfanget og karakteren af 

denne forvrængning. Kvalitetsvurderingen af undersøgelserne tager som følge heraf 

udgangspunkt i de væsentlige kriterier i kildekritikken. Konkret omfatter dette en vurdering af 

undersøgelsernes autenticitet, troværdighed samt repræsentativitet og betydning i forhold til 

afhandlingens problemstilling (Duedal og Jacobsen, 2010, s. 55-73). Da data skal konstrueres, 

måles og analysers i respekt for en række videnskabelige kriterieres, suppleres kriterierne med 

Miles og Hubermans fem overordnede kvalitetskriterier (Boolsen, 2018a, s. 193-198): 1) 

1) Objektivitet,  

2) Pålidelighed/Repræsentativitet, 

3) Intern validitet/Troværdighed/Autenticitet,  

4) Ekstern validitet/Overførbarhed, 

5) Anvendelse/handlingsorientering.  

De nærmere definitioner på kriterierne for kvalitetsvurderingen fremgår af tabellen i bilag 5.  
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KAPITEL 3 – LEMPELSEN AF REVISIONSPLIGTEN 

3.1 Revisionspligt i EU 

Dette afsnit vil beskrive EU-lovgivningens betydning for lempelsen af revisionspligten og 

gennemgå de relevante direktiver, der har haft betydning for revisionen af små virksomheder. 

EU-lovgivningen er særlig relevant for revisionspligtlempelsen, da udgangspunktet og 

retningslinjerne for, hvordan medlemsstaterne regulerer deres nationale lovgivning, dannes af 

denne. Enhver medlemsstat, herunder Danmark, er forpligtet til at følge EU’s regler. Der er dog 

forskel på, hvordan retsakterne skal implementeres nationalt i medlemsstaternes lovgivning. Et 

direktiv er et retsakt, der fastsætter et mål i et givent reguleringsområde, som medlemsstaterne 

skal indarbejde i deres nationale lovgivning indtil en given frist. En forordning er derimod en 

direkte bindende retsakt og giver således ikke medlemsstaterne mulighed for at tilpasse retsakten 

i deres nationale lovgivning. Muligheden for at indføre lempelser i revisionspligten fremgår af 

regnskabsdirektivet, hvorfor medlemsstaterne inden for direktivets rammer frit kan fastlægge 

krav til regnskabsaflæggelsen og hertil tilpasse direktivets bestemmelser til national 

lovgivningen. 

3.1.1 Lempelsen af revisionspligten i EU 

Muligheden for at lempe revisionspligten blev for første gang introduceret i det fjerde 

regnskabsdirektiv (78/660/EØF) d. 25. juli 1978 (Den Europæiske Unions Tidende, 2013). 

Rådets primære formål med vedtagelsen var at reducere administrative byrder for små 

virksomheder, således at de fremadrettet fik muligheden for at udnytte deres ressourcer til at 

internationalisere sig og øge produktiviteten. Som følge af de lempede krav til de små 

virksomheder fik medlemsstaterne mulighed for at reducere det statslige bureaukrati. Med det 

fjerde regnskabsdirektiv opstod muligheden for at fritage de små og mellemstore virksomheder 

fra revisionspligten. Det var dog ikke alle medlemsstater, der i første omgang valgte at 

implementere fritagelsen i nationallovgivningen. Danmark var netop én af de få lande, som først 

valgte at implementere revisionsfritagelsen for de små virksomheder i 2006, hvorfor den sene 

implementering har været årsag til, at Danmark er én af de få medlemsstater, der har lavest 

størrelsesgrænser for hhv. balancen og omsætningen. Særligt England, Holland og Tyskland har 

udnyttet muligheden fuldt ud og undtaget alle virksomheder under EU’s størrelsesgrænser for 

revisionspligtslempelse. Mens de fleste medlemsstater har undtaget flere og flere små 
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virksomheder fra revisionspligten over en længere årrække, har Danmark undtaget flere små 

virksomheder over tre omgange siden 2006 (Erhvervsudvalget, 2006). 

Det fjerde regnskabsdirektiv har belyst den historiske begyndelse på medlemsstaternes mulighed 

for at indføre lempelser for revisionspligt for bestemte virksomheder, men direktivet er blevet 

reguleret flere gange siden, hvorfor det nuværende regnskabsdirektiv er udgangspunktet for alle 

medlemsstaterne. Reglerne for lempelse af revisionspligt findes derfor i det 8. regnskabsdirektiv, 

2013/34/EU, som vil blive gennemgået i følgende afsnit. 

3.1.2 Det gældende regnskabsdirektiv 

Det seneste regnskabsdirektiv blev vedtaget af Europaparlamentet d. 12. juni 2013 som en 

erstatning til det syvende regnskabsdirektiv (1983) og det fjerde regnskabsdirektiv (1978). I det 

følgende foretages der en gennemgang af de relevante og signifikante artikler vedr. lempelsen af 

revisionspligten i det 8. regnskabsdirektiv. 

Regnskabsdirektivets artikel 34 beskriver, at virksomheder af interesse for offentligheden, 

mellemstore og virksomheder er pålagt revisionspligt uanset deres størrelse. De skal derfor 

revideres af revisorer eller revisionsfirmaer, der er autoriseret til at udføre lovpligtig revision af 

medlemsstaterne på grundlag af direktiv 2006/43/EF. Små virksomheder er således ikke omfattet 

af artiklen, hvorfor disse ikke er revisionspligtige ifølge regnskabsdirektivet. Det Europæiske Råd 

af marts 2011 har ligeledes opfordret til, at den samlede byrde for små virksomheder nedbringes 

på EU-plan og nationalt plan ved bl.a. at reducere bureaukratiet, hvis det er en byrde for de 

omtalte virksomheder. I artikel 3 definerer regnskabsdirektivet små virksomheder som 

“virksomheder, der på balancetidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for mindst to af 

følgende tre kriterier” (Den Europæiske Unions Tidende, 2013, s. 10): 

a) Balancesum: EUR 4.000.000 (DKK 29,8 mio.) 

b) Nettoomsætning: EUR 8.000.000 (DKK 59,7 mio.) 

c) Gennemsnitlig antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 50 

Direktivets definition af små virksomheder er ikke bindende for medlemsstaterne, da direktivet 

giver til udtryk for, at medlemsstaterne kan vælge at fastsætte højere tærskler for små 

virksomheder. Således muliggør man, at medlemsstaterne kan undtage flere virksomheder fra 

revisionspligten. Tærsklen må dog ikke overskride følgende størrelsesgrænser: 

a) Balancesum: EUR 6.000.000 (DKK 44 mio.) 
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b) Nettoomsætning: EUR 12.000.000 (DKK 89 mio.) 

c) Gennemsnitlig antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 50 

De høje tærskelværdier giver således medlemsstaterne tilladelse til at lempe revisionspligten for 

langt flere virksomheder, hvilket betyder, at man i Danmark kan fjerne revisionspligten for 

samtlige virksomheder i regnskabsklasse B, såfremt dette bliver vedtaget ved lov. 

3.2 Revisionspligt i Danmark 

Dette afsnit vil gennemgå den danske lovgivning om revisionspligt, herunder hvorledes den 

danske lovgivning forpligter virksomheder til at afgive et revideret regnskab, samt hvordan 

Danmark har implementeret lempelsen af revisionspligten i nationalloven. Revisionspligten samt 

lempelsen heraf reguleres i årsregnskabsloven, som gælder for alle erhvervsdrivende 

virksomheder med enkelte undtagelser, jf. årsregnskabslovens (herefter ÅRL) § 1. 

3.2.1 Årsregnskabsloven  

Årsregnskabsloven regulerer de danske krav til årsrapporten, som bestemte virksomheder er 

forpligtet i at aflægge. Årsregnskabsloven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, 

undtagen finansielle virksomheder, statens regnskabsvæsen og virksomheder, der er omfattet af 

regnskabsregler fastsat i henhold til lov om kommunernes styrelse, jf. ÅRL § 1. Dette betyder 

dog ikke, at hver enkel paragraf gælder for alle virksomhedstyper, idet der er angivet forskellige 

krav til virksomheder, hvor eksempelvis virksomheder af interesse for offentligheden og statslige 

aktieselskaber er forpligtet til at opfylde flest krav. 

Årsregnskabsloven definerer en klar skillelinje mellem betydningen af årsrapport og årsregnskab. 

Det fremgår af § 2, at alle erhvervsdrivende virksomheder, som er omfattet af denne regulering, 

skal aflægge et årsregnskab for hvert regnskabsår, mens § 3 opkræver årsrapport fra en række 

selskabstyper, som ikke undtages af de øvrige lovparagraffer. Forskellen ligger således i, at alle 

selskaber, som er omfattet i årsregnskabsloven, er forpligtet til at aflægge årsregnskaber uden 

undtagelser, mens bestemte virksomheder har mulighed for ikke at aflægge en årsrapport. 

3.2.1.1 Små virksomheder 

Årsregnskabsloven små virksomheder som virksomheder, der i to på hinanden følgende 

regnskabsår ikke overskrider to af følgende tre størrelser, jf. § 7, stk. 2, pkt. 2: 

a) Balancesum: 44 mio. kr. 
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b) Nettoomsætning: 89 mio. kr. 

c) Et gennemsnitligt heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret: 50 

Kriterierne svarer til det 8. regnskabsdirektiv, dog med undtagelsen af, at de nævnte forhold ikke 

skal overstige størrelsesgrænsen over to regnskabsår på balancetidspunktet. Danmark har således 

valgt at definere små virksomheder ved at anvende regnskabsdirektivets maksimale 

størrelsesgrænser for små virksomheder.  

3.2.1.2 Regnskabsklasser 

Som tidligere nævnt, så vil enhver paragraf ikke gælde for alle erhvervsdrivende virksomheder, 

idet der er angivet forskellige krav til virksomhederne ud fra størrelsen af deres nettoomsætning, 

balance og gennemsnitlig heltidsbeskæftigede. Årsregnskabsloven er altså opbygget ud fra en 

bestemt model, byggeklodsmodellen, der har til formål at overskueliggøre loven og kategorisere 

regnskabsreglerne for de erhvervsdrivende virksomheder bedst muligt. Byggeklodsmodellen 

opdeler virksomhederne i regnskabsklasse A, B, C og D, hvor både B og C er opdelt yderligere. 

Regnskabsklasse B er opdelt i mikrovirksomheder og øvrige mindre virksomheder, mens 

regnskabsklasse C er opdelt i mellemstore og store virksomheder. Byggeklodsmodellens 

karakteristiske navn angiver, hvordan man skal forstå strukturen, idet den enkelte virksomhed 

skal som minimum overholde reglerne for den regnskabsklasse, som den tilhører, og på samme 

måde reglerne for de foregående regnskabsklasser. Hvis en virksomhed tilhører regnskabsklasse 

C, skal virksomheden altså overholde reglerne for regnskabsklasserne A, B og C. 

(mio. kr.)    

Regnskabsklasse D: Alle børsnoterede og statsluge aktieselskaber, uanset størrelse. Der er ingen 

grænser i denne regnskabsklasse. 

Regnskabsklasse C:  Store virksomheder: 

Balance: > 156 

Omsætning: >313 

Antal ansatte: >250 

Mellemstore virksomheder: 

Balance: 44-156 

Omsætning: 89-313 

Antal ansatte: 50-250 

Regnskabsklasse B: Små virksomheder: 

Balance: 0-44 

Omsætning: 0-89 

Antal ansatte: 0-50 

Mikrovirksomheder: 

Balance: 0-2,7 

Omsætning: 0-5,4 

Antal ansatte: 0-10 

Fravalg af revision 

Balance: 4 

Omsætning: 8 

Antal ansatte: 12 

Regnskabsklasse A: Personlige virksomheder uanset størrelse og meget små virksomheder, der er 

omfattet af LEV-bekendtgørelsen. 

Figur 3: Regnskabsklasser baseret på årsregnskabslovens §§7-135 og EY (2018/19, s. 29) 
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*Bemærk: Virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af de nævnte tre 

kriterier på balancetidspunktet, er omfattet af reglerne for de nævnte regnskabsklasser i 

årsregnskabsloven. Det er således ikke et krav, at virksomhederne opfylder alle tre kriterier. 

Som det fremgår af tabellen, kan man finde reglerne for regnskabsklasse A i bestemmelserne §§ 

18-21. Reglerne for regnskabsklasse B findes i §§ 22-77 b, som stiller flere krav til de enkelte 

regnskabslinjer i årsregnskabet og undtager visse oplysningskrav for mikrovirksomheder. 

Reglerne for virksomheder i regnskabsklasse C findes i §§ 78-101, som bl.a. undtager visse 

mellemstore dattervirksomheder fra at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse C. Disse 

dattervirksomheder kan i stedet vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for 

regnskabsklasse B, jf. ÅRL § 78 a. Slutteligt kan reglerne for regnskabsklasse D findes i §§ 102-

108, som bl.a. indeholder særlige regler for statslige aktieselskaber. 

3.2.1.3 Bestemmelser om revisionspligt 

Virksomheder, der er pålagt at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D, er som udgangspunkt forpligtet til at lade sit årsregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. 

ÅRL § 135. Som følge af gradvise lempelser af revisionspligt har de seneste reguleringer givet 

visse virksomheder muligheden for at fravælge enhver revisorydelse (revision, review og 

assistance). Efter lempelserne i 2013 kan virksomheder, der er omfattet af reglerne for 

regnskabsklasse B, undlade revisionen, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår 

på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende tre størrelser, jf. ÅRL § 135: 

a) En balancesum på 4 mio. kr., 

b) En nettoomsætning på 8 mio. kr., og 

c) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

Yderligere oplysninger om beregning af størrelserne og definitioner af ovenstående er forklaret i 

§ 7, stk. 3. 

Der er ydermere en oplysningspligt om fravalg af revision for virksomheder, hvis årsregnskab er 

revideret, og som i generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har truffet 

beslutningen om at fravælge revisionen, jf. ÅRL § 10 a. Hvis virksomheden ikke overskrider 

størrelsesgrænserne i ét af årene, jf. ÅRL § 135, kan bestyrelsen træffe beslutning om at fravælge 

revisionen i det kommende regnskabsår med forudsætningen om, at virksomheden ikke 

overskrider de nævnte størrelsesgrænser i det kommende år. Beslutningen om fravalg skal 

kommunikeres ud til regnskabsbrugerne i ledelsespåtegningen - eller ledelsesberetningen, hvis 
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årsrapporten ikke har en ledelsespåtegning – uanset om fravalget vedrører det pågældende år eller 

det kommende år.  

3.2.2 Størrelsesgrænser i Danmark i forhold til regnskabsdirektivet 

I tidligere afsnit blev størrelsesgrænser for virksomheder, der kan fravælge revisionen, 

gennemgået med udgangspunkt i både EU's regnskabsdirektiv og dansk lovgivning. Det er 

særligt interessant at betragte de danske størrelsesgrænser i forhold til de grænser, som 

Europaparlamentet har defineret. Herigennem bliver det muligt at vurdere sandsynligheden for at 

hæve grænserne yderlige for danske virksomheder, såfremt dette skulle være aktuelt i den 

politiske debat. Størrelsesgrænserne er afbildet i nedenstående figur. 

 

Figur 4: Størrelsesgrænser (årsregnskabsloven § 135 og det 8. regnskabsdirektiv) 

Figur 4 viser, at størrelsesgrænserne for revisionspligtslempelsen for danske virksomheder ligger 

langt under de grænser, som EU har tilladt. I årsregnskabsloven svarer størrelsesgrænserne for 

virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, til størrelsesgrænserne for virksomheder, der 

ifølge regnskabsdirektivet kan fravælge revision. Størrelsesgrænserne for fravalg af revision og 

andre revisorydelser for danske virksomheder er markant mindre end de grænser, som 

regnskabsdirektivet har tilladt. Det betyder dog ikke, at Danmark ikke har udnyttet muligheden 

for yderligere lempelser for danske virksomheder i regnskabsklasse B, idet de kan erstatte fuld 

revision med udvidet gennemgang, hvis de opfylder kravene for erklæringsstandarden. 

3.3 Revisionspligtlempelsen - Udviklingen i revisionspligt  

Dette afsnit vil redegøre for alle lovændringer, som den danske regering har vedtaget for at lempe 

revisionspligten for små og mellemstore virksomheder. Afsnittet har til formål at udrede den 
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historiske udvikling i lempelserne af revisionspligten, således at man opnår en forforståelse og et 

udgangspunkt for besvarelse af opgavens problemstilling. 

Danmark var én af de sidste medlemsstater, som valgte at indføre lempelser i revisionspligten i 

nationalloven i 2006, mens lande som England allerede havde indført en række lempelser i 1994 

(Erhvervsudvalget, 2006). På trods af den sene implementering af revisionspligtlempelsen har 

Danmark siden 2006 indført en række lempelser til revisionspligten både for at tilpasse 

nationalloven med de andre EU lande og for at reducere administrative byrder for små 

virksomheder, som det offentlige pålægger virksomhederne. Dermed undgår man en ulige 

konkurrence, der unødigt belaster de mindre virksomheder, der ikke har en stor omsætning ift. de 

større virksomheder. Nedenfor fremgår en tidslinje over, hvornår de forskellige lempelser er trådt 

i kraft: 

 

Figur 5: Egen tilvirkning. Udviklingen i lempelser for revisionspligt i Danmark 

Forslag om lempelse af revisionspligt kom fra politikeren, Bendt Bendtsen – den tidligere 

Økonomi- og erhvervsminister (Juel, 2006). Lempelsen af revisionspligten blev for første gang 

vedtaget d. 27. marts 2006, hvor små virksomheder kunne fravælge revision af deres regnskaber 

og årsrapporter. Beslutningen kom i forlængelse af Europaparlamentets opfordring til at lempe 

revisionspligten for små virksomheder, da den administrative byrde forbundet med revision er 

forholdsmæssigt langt større for små virksomheder end for store virksomheder. 

På trods af flere interessenters advarsler om mulige konsekvenser, blev lovforslaget om 

lempelsen af revisionspligten vedtaget af Folketinget. Lempelsen gik ud på, at alle små 

virksomheder kunne fravælge revision, hvis de på to hinanden følgende år opfyldte to af følgende 

tre størrelsesgrænser: 

a) Omsætning på 3 mio. kr., 

b) Balance på 1,5 mio. kr., 

c) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 
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Med lempelsen i 2016 blev revisionspligten fjernet for 75.000 selskaber, som fik mulighed for at 

formindske den administrative byrde forbundet med revision og i stedet investere i at skabe øget 

vækst og beskæftigelse til gavn for samfundet (Juel, 2006). Tanken bag lempelsen var at skabe et 

bedre forhold mellem virksomhedernes størrelse og de administrative omkostninger, således at 

mindre virksomheder med lav omsætning ikke blev påtvunget store administrative omkostninger 

for at efterleve revisionspligten. 

I 2010 gennemførte folketinget en yderligere lempelse af revisionspligten for små virksomheder, 

hvor størrelsesgrænsen blev flyttet for balancen og nettoomsætningen, således at virksomheder 

med en balance og omsætning under den nye grænse på hhv. 4 mio. kr. og 8 mio. kr. kunne 

fravælge revisionen. Lempelsen trådte i kraft i 2011, og de nye grænser blev ændret, forudsat at 

virksomhederne opfyldte to af nedenstående tre krav i på to hinanden følgende regnskabsår:  

a) Balancesum på 4 mio. kr. 

b) Nettoomsætning på 8 mio. kr. 

c) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 

Årsagen til den yderligere lempelse var bl.a. en undersøgelse med AMVAB-metoden, hvor man 

konstaterede, at den daværende grænse for revisionspligt pålagde virksomhederne i 

regnskabsklasse B omkostninger på samlet set 1 mia. kr. Den nye lempelse medførte, at 17.500 

virksomheder fik mulighed for at fravælge revision ud over de 75.000 virksomheder, som blev 

fritaget revisionspligten i 2006. Disse lempelsestiltag er blot ét ud af flere tiltag, som regeringen 

har præsenteret med henblik på at reducere virksomhedernes tid på administrative opgaver med 

25 % set i forhold til 2001 (Mikkelsen, 2010). 

Det tredje forslag om yderligere lempelse af revisionspligt blev vedtaget d. 6. december 2012 

med virkning i 2013. Lovforslaget blev fremsat med samme årsag, som de tidligere lovforslag. 

Formålet var at lette offentlighedens byrde på små virksomheder og styrke det offentlige tilsyn 

med revisorer i store virksomheder. Lempelsen gik ud på, at små holdingvirksomheder fik samme 

muligheder for at fravælge revision som små virksomheder, hvis de opfyldte størrelsesgrænserne 

for lempelsen. Derudover blev en ny erklæringsstandard, udvidet gennemgang, indført for små 

virksomheder som alternativ til revision, dog med mindre sikkerhed for regnskabsbrugerne 

(Sohn, 2012). 
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Holdingvirksomheder bliver defineret som virksomheder, der har kapitalandele i andre 

virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af de samme 

virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. Holdingvirksomheden har oftest ikke 

aktiviteter eller ansatte, da formålet primært er at eje kapitalandele i andre virksomheder (ERST, 

2019). Lempelsen giver små holdingvirksomheder med kapitalandele på over 20 % i 

dattervirksomheder eller associerede virksomheder mulighed for at fravælge revision, hvis 

holdingvirksomheden og de virksomheder, som den udøver betydelig indflydelse over, tilsammen 

ikke overskrider størrelsesgrænserne (PwC, u.å). 

Udvidet gennemgang blev implementeret i 2013 som følge af et behov for en ny 

erklæringsstandard, der kunne reducere virksomhedernes revisorudgifter og samtidigt kunne give 

en approksimativ sikkerhed i virksomhedernes regnskaber. Standarden blev implementeret med 

det formål at skulle reducere administrationsomkostningerne med 25% ved at virksomhederne 

valgte udvidet gennemgang frem for fuld lovpligtig revision, jf. regnskabslovens § 135. Den nye 

erklæringsstandard er tilpasset de mindre virksomheders behov i Danmark, hvorfor den ikke 

omfatter alle regnskabsområder som i en almindelig revision med stor sikkerhed. Lempelserne i 

udvidet gennemgang giver således små virksomheder mulighed for at undgå at betale for de 

regnskabsområder, som ikke er relevante for virksomhederne og deres regnskabsbrugere. 

Standarden sikrer herigennem kontrol og overordnet gennemgang af virksomhedernes relevante 

regnskabsposter ved regnskabsaflæggelse.  

Udvidet gennemgang kan benyttes af virksomheder i regnskabsklasse B, der på 

balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to ud af tre følgende 

grænser (PwC, u.å): 

a) Balancesum på 44 mio. kr. 

b) Nettoomsætning på 89 mio. kr. 

c) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50 

3.3.1 Ændringer til årsregnskabsloven i 2015 

I maj 2015 vedtog folketinget en række ændringer i årsregnskabsloven. De væsentligste 

ændringer var bl.a. forhøjede størrelsesgrænser for regnskabsklasse B og C og indførelsen af 

begrebet ’mikrovirksomheder’, som for første gang blev introduceret i årsregnskabsloven i 2015. 

For det andet blev reglerne tilpasset til IFRS standarder på en række områder for netop at øge 
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sammenligneligheden til virksomheder, der anvender IFRS som regnskabsregulering. Særligt de 

internationale regnskabsbrugere ville få gavn af den øgede sammenlignelighed mellem danske og 

udenlandske virksomheder, idet regnskabsbrugernes analyseomkostninger, afholdt for at 

sammenligne danske virksomheders regnskab med internationale regler, blev reduceret med 

ændringen. 

I de seneste år er der sket flere ændringer i den internationale regulering, herunder IFRS og ISA, 

og der forventes yderligere ændringer i ISA i fremtiden, hvorfor det kan uddrages, at der fortsat 

eksisterer forskelle mellem de internationale standarder og årsregnskabsloven. Selvom formålet 

med ændringerne har været at tilpasse dansk lovgivning med de internationale standarder, 

formodes det, at formålet ikke er blevet opfyldt fuldkomment pga. udviklingen i den 

internationale front. 

Formålet med ændringerne i 2015 har ligeledes været at lempe de administrative byrder for 

virksomheder og samtidig tilpasse lovgivningen til EU’s 8. regnskabsdirektiv og de internationale 

standarder. Folketingets fokus er denne gang ikke på lempelse af revisionspligten men regulering 

af reglerne i årsregnskabsloven, som ligeledes pålægger virksomhederne administrative byrder i 

forbindelse med at overholde reglerne i loven. Lovændringen medfører yderligere lempelser for 

80.000 mikrovirksomheder, som skal give færre noteoplysninger i deres årsrapport. Derudover 

betyder forhøjede størrelsesgrænser for regnskabsklasse B og C (mellemstore virksomheder), at 

flere virksomheder får mulighed for at anvende reglerne for regnskabsklasse B og dermed er 

omfattet af færre regler. Denne lovændring har nødvendigvis ikke indflydelse på antallet af 

virksomheder, der kan fravælge revision, da grænserne for fravalg af revision er uændret. Den har 

dog en betydelig indflydelse på antallet af regler, som virksomhederne omfattes af i 

årsregnskabsloven og på antallet af virksomheder, der kan fravælge fuld revision til fordel for 

udvidet gennemgang. Lempelserne af revisionspligten og ændringerne til årsregnskabsloven i 

2015 har således samme formål; at reducere virksomhedernes administrative byrder. 

Vedtagelsen af denne lovændring viser, at der findes alternative tiltag, som regeringen kan 

anvende for at reducere små virksomheders administrative byrder ved aflæggelse af regnskab og 

årsrapport. 
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3.3.2 Udvikling i danske virksomheders valg af revisionsydelser 

Som en naturlig konsekvens af lempelserne af revisionspligten har flere virksomheder fravalgt 

revision til fordel for andre revisorydelser, eller fravalgt det helt. Nedenstående figur viser 

udviklingen i de danske virksomheders valg og fravalg af revisionsydelser for årene 2012-2017. 

Da virksomheder har 5 måneders frist til at indberette deres årsregnskaber og årsrapporter fra 

årets start, har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at indhente data for 2018. Figuren er 

udarbejdet på baggrund af data fra Experian (ERST, 2018a, bilag 6, s. 8). Data i figuren afspejler 

valg af revisorydelser blandt virksomheder i regnskabsklasse B: 

 

Figur 6: Danske virksomheders valg af revisorydelser (2012-2017) (ERST, 2018a) 

Figuren viser, at i 2011 blev størstedelen af de danske virksomheders regnskaber revideret, og 

assistance var som følge heraf ikke blandt de foretrukne revisionsydelser. I samme år var den 

tredje lempelse af revisionspligt endnu ikke vedtaget, hvorfor virksomhederne ikke kunne vælge 

erklæringen ”udvidet gennemgang”. Efter den tredje lempelse har der været en betydelig ændring 

i andelen af virksomheder, som har valgt fuld revision. I løbet af 6 år er denne andel faldet fra 86 

% til 37 % i 2017, jf. figur 6. Som alternativ til fuld revision har mange mindre virksomheder 

hovedsageligt valgt revisorassistance med en stigende andel fra 3 % til 31 % samt udvidet 

gennemgang med en stigning på 12 % (6 % i 2013). Andelen af virksomheder, der har fravalgt 

revision og andre revisorbistand er steget med 10 % siden 2012, hvilket betyder, at én ud af fem 

virksomheder har fravalgt revision og andre revisorydelser i 2017 (19 %).  
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Udviklingen i virksomheders valg af revisorydelser indikerer, at der er en tendens til at erstatte 

revision med assistance til opstilling af regnskab mv. Denne udvikling viser, at virksomhedernes 

interesse i at bruge revisor som en sparringspartner har været voksende siden 2012, hvilket taler 

for, at virksomhederne fortsat føler et behov for revisorydelser til at aflægge regnskab eller 

årsrapport. Desuden viser udviklingen, at de fleste virksomheder er interesserede i at have en 

revisor til forskellige formål, hvorfor revisors rolle i denne sammenhæng er vigtig for 

virksomhederne. 

3.4 Agentteorien 

Revisors samfundsmæssige funktion er at agere som tillidsmand for regnskabsbrugerne om 

klientens økonomiske samt strategiske forhold, jf. revisorloven § 16. Her er det vigtigt at 

understrege, at revisor er underlagt god revisorskik, herunder revisorens professionelle skepsis, 

integritet, objektivitet, fortrolighed mv., hvor opgaverne varetages med den fornødne nøjagtighed 

og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader, jf. revisorloven § 16. For at få en forståelse 

af revisors rolle og formålet med revision, anvendes den agentteoretiske indfaldsvinkel til 

revision. Agentteorien beskriver, hvordan en principal (virksomhedsejer) ansætter og bemyndiger 

en agent (ledelsen) til at handle på principalens vegne, således at agenten bliver ansvarlig for at 

forvalte virksomhedens aktiver. Formålet med principal-agent forholdet er, at agenten generer en 

fremtidig betalingsstrøm på vegne af principalen, som aflønner agenten ud fra det opnåede 

udbytte (Loft, 1994, s. 212).  

Udfordringen med denne kontrakt er, at virksomhedsejeren ikke er i stand til at få fuldkommen 

information om ledelsens kvalifikationer. Det er desuden heller ikke muligt at overvåge ledelsens 

forvaltning af aktiverne, da ledelsen får delegeret beslutningskompetencen af virksomhedsejeren, 

som forudsætter at ledelsen kan disponere uden virksomhedsejerens accept og viden herom. Der 

er således tale om et asymmetrisk informationsforhold, idet ledelsen besidder visse informationer, 

som virksomhedsejeren ikke har. Dette bliver defineret som skjulte handlinger. Det asymmetriske 

informationsforhold giver ledelsen mulighed for at frembringe regnskabsinformation, der 

maksimerer ledelsens eget udbytte frem for virksomhedsejerens. En manglende kontrol af 

ledelsens finansielle rapportering vil give ledelsen incitament til at udarbejde en rapportering, der 

tilgodeser ledelsens egne interesser. En revisor kan i denne sammenhæng fungere som en agent, 

der følger op på virksomhedsejerens og ledelsens kontrakt og undersøger om ledelsen arbejder i 

overensstemmelse med virksomhedsejeren (Larsen, 1994, s. 214). 
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Figur 7: Den agentteoretiske model, Loft (1994). 

Ifølge agentteorien har aktørerne i en virksomhed forskellige interesser, hvor ledelsen 

eksempelvis er drevet af interessen om at arbejde mindst muligt og samtidigt blive betalt mest 

muligt, mens virksomhedsejerens interesse er informationer, der tilgodeser målsætningen om at 

maksimere virksomhedens udbytte. Revisorens funktion i dette samspil er at verificere ledelsens 

finansielle rapportering og sikre, at rapporteringen opfylder kravene til god regnskabsskik. 

 

KAPITEL 4 - REVISORS ERKLÆRINGER  

I dette afsnit introduceres de forskellige erklæringer, som revisor kan afgive. Afsnittet er 

opbygget, så det først skaber et dybere indblik i revisorloven samt erklæringsbekendtgørelsen, da 

disse danner de grundlæggende retningslinjer for revisors erklæringer. Herefter sammenholdes de 

danske love med de internationale standarder (ISA’erne) med det formål at belyse de relevante 

områder, hvor den danske lovgivning afviger fra de internationale standarder. Til sidst uddyber 

afsnittet de fire erklæringstyper med henblik på at specificere indholdet og omfanget i de 

forskellige erklæringer samt de konkrete forhold, der adskiller erklæringerne fra hinanden. 

Gennemgangen af revisors erklæringer, herunder de underliggende love samt standarder skal 

danne baggrund for en bedre forståelse i de efterfølgende afsnit. 

4.1 Revisorloven  

Revisorloven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, 

herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven og ved 

revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til 

hvervgiverens eget brug, jf. § 1, stk. 2. Revisorloven sondrer mellem følgende erklæringer: 
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1)  Revisionspåtegninger på regnskaber samt andre erklæringer med sikkerhed, der ikke 

udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Her er revisor omfattet af hele 

revisorloven, jf. § 1, stk. 2 

2)  Andre erklæringer uden sikkerhed, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke 

udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Ved afgivelse af andre erklæringer 

uden sikkerhed er revisor blot omfattet af specifikke bestemmelser i revisorloven, jf. § 1, 

stk. 3 

3)  Erklæringer (med eller uden sikkerhed), som ikke kræves i henhold til lovgivningen og 

udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Ved disse erklæringsopgaver er 

revisor ikke omfattet af loven. 

Revisorloven regulerer således alene erklæringer, som kræves i henhold til lovgivningen eller 

som ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. Det bør understreges, at hvis revisor 

indser eller burde have indset, at erklæringen ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget 

brug, og muligvis kan blive brugt over for en tredjemand, vil erklæringen uanset det oplyste være 

omfattet af revisorloven. En erklæring altså ikke frigøres fra loven ved at man oplyser, at den 

alene er bestemt til hvervgiverens eget brug. 

Erklæringer med sikkerhed er på samme måde som revisionspåtegninger omfattet af hele 

revisorloven jf. revisorlovens § 1, stk. 2. Andre erklæringer uden sikkerhed er derimod alene 

omfattet af dele af revisorloven, jf. revisorlovens § 1, stk. 3. De specifikke bestemmelser i 

revisorloven indebærer, at revisor ved afgivelse af øvrige erklæringer uden sikkerhed skal 1) 

udvise professionel kompetence samt fornøden omhu, 2) anføre i erklæringen, såfremt 

vedkommende ikke er uafhængig, og 3) underrette ledelsesmedlemmerne eller eventuelt 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ved formodning om 

økonomiske forbrydelser begået i virksomheden. Erklæringer uden sikkerhed er ligeledes 

omfattet af reglerne om 4) revisors indbringelse for revisornævnet, 5) sanktionerne ved afgivelse 

af en urigtig skriftlig erklæring eller ubeføjet skriftligt bevidnelse, samt 6) bestemmelserne i 

straffeloven om bestikkelse, tavshedspligt, misbrug etc.  

Revisor betragtes som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket bl.a. indebærer, at revisor skal 

udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, dvs. udvise professionel skepsis, 

integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden 

omhu. Som offentlighedens tillidsrepræsentant skal revisor endvidere udforme erklæringerne 
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uafhængigt af hvervgiver og hertil tage stilling til forhold, som må forventes at have en afgørende 

betydning for regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger og bedømmelse jf. 

erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 2. Som følge heraf skal revisor tage stilling til alle forhold 

og informationer, medmindre de ikke er væsentlige for formålet med erklæringen, og andet ikke 

specifik fremgår af lovgivningen. Fondsrådet i Finanstilsynets har udarbejdet et notat, som 

omfatter generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed og definerer 

væsentligheden ud fra begrebsrammen til de internationale regnskabsstandarder. I henhold til den 

danske formulering definerer IFRS væsentlighed på følgende måde (Framework (30)): 

”Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på 

regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet. 

Væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke 

forhold ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet 

som et niveau eller en grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen 

skal opfylde for at kunne være nyttig.” (Fondsrådet, 2008, s. 2). Endvidere skal revisor udforme 

erklæringerne i et forståeligt og entydigt sprog, så regnskabsbrugerne er i stand til at træffe 

beslutninger på baggrund af en korrekt forståelse, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3. I 

henhold til de indledende bestemmelser er det i erklæringsbekendtgørelsen forudsat, at 

regnskabsbrugerne som udgangspunkt omfatter personer, virksomheder og offentlige 

myndigheder, hvis beslutninger må forventes at bliver påvirket af revisors erklæringer, jf. 

erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3. 

Det er udelukkende en godkendt revisor, der må afgive påtegninger, erklæringer med sikkerhed 

samt andre erklæringer uden sikkerhed, der falder inden for lovens anvendelsesområde. En 

godkendt revisor skal forstås som en statsautoriseret eller registreret revisor efter revisorlovens § 

3 eller §10. I henhold til revisorlovens § 19, stk. 1., må revisor alene afgive revisionspåtegninger 

sammen med andre godkendte revisorer eller evt. sammen med en rigsrevisor, såfremt revisionen 

er omfattet af lov om revision af statens regnskaber eller m.v., jf. revisorlovens § 19, stk. 4. I 

modsætning til dette kan revisor afgive erklæringer med sikkerhed sammen med andre end 

godkendte revisorer. Dette indebærer, at revisor kan afgive en erklæring med sikkerhed på et 

skatteregnskab sammen med f.eks. en skattejurist, jf. revisorlovens § 19, stk. 5. Tilsvarende 

gælder ved revisors afgivelse af erklæringer uden sikkerhed. Revisorloven stiller derudover krav 

om, at revisionspåtegninger og erklæringer med sikkerhed afgives igennem godkendte 

revisionsvirksomheder jf. revisorlovens § 16, stk. 3. 
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4.2 Erklæringsbekendtgørelsen  

Bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer har sin hjemmel i revisorlovens § 16, stk. 

5. Den seneste erklæringsbekendtgørelse blev udstedt af Erhvervsstyrelsen den 12. december 

2017, jf. Bekendtgørelse nr. 1468 om godkendte revisorers erklæringer. Den seneste 

erklæringsbekendtgørelse med ikrafttræden den 1. januar 2018 erstattede som følge den tidligere 

erklæringsbekendtgørelse, jf. Bekendtgørelse nr. 736 af 17. juni 2016. På tilsvarende vis regulerer 

den seneste erklæringsbekendtgørelse alene revisionspåtegninger og erklæringer med sikkerhed, 

der kræves i henhold til lovgivningen, eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget 

brug, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1. Dette har været tilfældet siden den 1. juli 2008, 

da afsnittet om erklæringer uden sikkerhed blev undtaget i forbindelse med tiltrædelsen af 

erklæringsbekendtgørelse nr. 668. Revisor kan dog fortsat afgive sådanne erklæringsopgaver i 

overensstemmelse med de internationale standarder baseret på ISRS 4400 om aftalte 

arbejdshandlinger vedrørende finansielle oplysninger og ISRS 4410 om opstilling af regnskab. 

Erklæringsbekendtgørelsen sondrer mellem følgende typer af erklæringer: 

 Revisionspåtegning på reviderede regnskaber, jf. erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8. 

Ved reviderede regnskaber afgiver revisor påtegningen med høj grad af sikkerhed. 

 Erklæring om udvidet gennemgang af regnskaber jf. erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-11. 

Ved udvidet gennemgang afgiver revisor erklæringen med begrænset sikkerhed - dog med 

yderligere sikkerhed end review som følge af supplerende handlinger.  

 Erklæringer om gennemgang, også kaldt et review af regnskaber jf. 

erklæringsbekendtgørelsens §§ 12-15. Ved review afgiver revisor erklæringen med 

begrænset sikkerhed. 

 Andre erklæringer med sikkerhed jf. erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19.  

Det ses endvidere, at andre erklæringer dvs. revisors erklæringer med sikkerhed på andet end 

regnskaber er omfattet af erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19. Et ”regnskab” er i 

erklæringsbekendtgørelsens § 2 defineret som: 

 En årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab 

og et delårskoncernregnskab i henhold til årsregnskabsloven eller IFRS.  

 Et andet tilsvarende regnskab, der mindst indeholder en resultatopgørelse, en balance og 

forklarende noter, tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere. 
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I henhold til erklæringsvejledningen skal vurderingen om, hvorvidt regnskabet tjener et generelt 

formål og retter sig mod en bred kreds af brugere afgøres ud fra den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme, jf. erklæringsvejledningens afsnit 4.2. Hvis begrebsrammen er udarbejdet og 

udformet med henblik på at imødekomme det sædvanlige oplysningsbehov hos en bred kreds af 

brugere, vil regnskabet være omfattet af erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19. 

Regnskabsmæssige begrebsrammer, der alene er udarbejdet efter at imødekomme 

oplysningsbehovet hos bestemte brugere, betragtes derimod ikke som ”regnskaber” men som 

”andre dokumenter”. Når revisor afgiver erklæringer med sikkerhed på ”andre dokumenter” dvs. 

på andet end regnskaber, skal dette ske efter erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 om andre 

erklæringer med sikkerhed. 

Hovedreglen er, at revisor ikke må undlade at overholde bestemmelserne i 

erklæringsbekendtgørelsen, medmindre der er tale om speciallovgivning eller særlige EU-retlige 

regler, der går forud for den danske lovgivning. De seneste ændringer til revisors erklæringer 

bygger på erklæringsbekendtgørelserne nr. 736 og nr. 1468, der fortsat er gældende i dag. Den 

førstnævnte bekendtgørelse blev udsendt af Erhvervsstyrelsen d. 17. juni 2016, som medførte en 

række ændringer til formalia, indhold og begreber med henblik på at muliggøre virksomhedernes 

overholdelse af de internationale standarder. Det var bl.a. med denne erklæringsbekendtgørelse, 

at kravet om at revisor skal anføre, såfremt generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten, 

blev ophævet for de små virksomheder jf. definition i revisorlovens § 1a (FSR, 2016). Da 

erklæringsstandarden om udvidet gennemgang ikke er omfattet af de internationale standarder, 

blev strukturen i denne erklæringstype ikke grundlæggende ændret på daværende tidspunkt. Først 

i forbindelse med ikrafttrædelsen af erklæringsbekendtgørelse nr. 1468 den 1. januar 2018 blev 

række ændringer til erklæringen om udvidet gennemgang implementeret. Ud over få ændringer 

samt tilføjelser til Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard og tilhørende vejledning førte 

erklæringsbekendtgørelse nr. 1468 også nødvendige rettelser med sig. I henhold til 

forhenværende erklæringsbekendtgørelse nr. 736 af 17. juni 2016 skulle revisor ved modificeret 

konklusioner på erklæringer med sikkerhed beskrive forholdet i et særskilt afsnit umiddelbart før 

konklusionen. Netop dette var til hinder for overholdelse af bestemte internationale standarder 

herunder f.eks. ISA 805, hvor erklæringen om et regnskab med et særligt formål skal overholde 

kravene i ISA 700, der bl.a. stiller krav om, at konklusionen skal stå først i erklæringen. 
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4.3 Den danske lovgivning og de internationale standarder (ISA’er) 

De internationale standarder om revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed udarbejdes 

af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Standarderne udvikles i 

samarbejde med Public Interest Oversight Board, der i øvrigt fører tilsyn med IAASB 

Consultative Advisory Group, hvis opgave er at bidrage til udviklingen på vegne af 

offentlighedens interesser. Tabel 1 viser den overordnede sammenhæng mellem 

erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser og de internationale standarder. 

Tabel 1: Egen tilvirkning. Sammenhængen mellem erklæringsbekendtgørelsen og internationale 

standarder. 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) igangsatte en udviklingsplan i 

2004, som gik ud på at klassificere samt ændre standarderne om revision for at opnå en ensartet 

struktur samt udformning i de forskellige standarder. Førhen skulle revisor nemlig udføre 

erklæringsopgaver med sikkerhed i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder (RS), 

som var internationale standarder, der blev tilpasset efter den danske lovgivning. Desuden blev 

enkelte standarder ændret med henblik på at gøre disse mere tidssvarende og krævende, så de 

fremadrettet kunne udføres efter revision af høj standard. Som følge heraf påbegyndte FSR's 

Revisionsteknisk Udvalg (REVU) i 2008 en oversættelse af de nye revisionsstandarder. 

Oversættelsen var baseret på de retningslinjer, der var udstedt af IAASB med det formål at sikre 

en god kvalitet af de oversatte standarder og en korrekt implementering i Danmark. I begyndelsen 

af 2010 blev de oversatte standarder sendt til EU's oversættelsesenhed med henblik på at opnå 

godkendelse til standardernes anvendelse. Senere på året blev de modtagne høringssvar samt 

kommentarer fra EU indarbejdet, og den 30. april 2011 blev de endelige oversatte standarder 
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frigivet og tiltrådte for 2011 kalenderårsregnskaber med mulighed for førtidsimplementering af 

flere af de nye standarder. Med indførelsen af de nye revisionsstandarder blev de danske 

revisionsstandarder (RS’er) ophævet (Bech og Brasted, 2011). 

De internationale standarder om revision er på nuværende tidspunkt ikke godkendt af Europa 

Kommissionen, hvorfor anvendelsen af disse ikke er et krav i EU. Der er dog en række EU-lande, 

som alligevel har implementeret ISA’erne som grundlag for de lovpligtige revisioner. Da dette 

ikke er tilfældet i Danmark, er anvendelsen af ISA’erne fortsat frivilligt for de danske 

virksomheder. De internationale standarder om revision er dog forholdsvis anerkendt og samtidig 

et udtryk for god revisionskik. Således er ISA’erne i praksis implementeret ved lov i Danmark, da 

revisorloven stiller krav om, at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant udfører opgaver i 

overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens § 16. God revisorkik indebærer 

professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel 

kompetence samt fornøden omhu, og kræves i samtlige erklæringsopgaver, der falder ind under 

revisorlovens § 1, stk. 2. Dette omfatter revisors afgivelse af revisionspåtegninger, erklæringer 

med sikkerhed samt udtalelser om ledelsesberetninger. I disse situationer er det endvidere 

påkrævet, at revisor opfylder kravene om uafhængighed, jf. revisorlovens § 24. 

Ved afgivelse af andre erklæringer uden sikkerhed der er omfatte af loven, skal revisor oplyse i 

erklæringen, såfremt opgaven ikke udføres uafhængigt jf. revisorlovens § 16, stk. 4. Således 

stiller den danske lovgivning ikke krav om, at revisor er uafhængig ved afgivelse af erklæringer 

uden sikkerhed, men kræver alene, at revisor udviser professionel kompetence og fornøden omhu 

jf. revisorlovens § 1, stk. 3. Tilsvarende bestemmelse er gældende i henhold til de internationale 

standarder for uafhængighed. De internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd stiller 

dog krav om, at revisor ved afgivelse af erklæringer uden sikkerhed overholder samtlige etiske 

principper: integritet, objektivitet, faglig kompetence, fornøden omhu, fortrolighed, professionel 

adfærd jf. de etiske regler (FSR, 2019a). 

De internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd herunder standarder for revisors 

uafhængighed er underlagt de etiske regler. De etiske regler udstedes af IESBA gennem det 

såkaldte ”Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants”. Den seneste udgave af 

håndbogen blev udgivet i 2018 og omfatter flere tilføjelser til de etiske regler, der træder i kraft 

den 15. juni 2019 (FSR, 2019a). FSR har på baggrund af sit medlemskab af IFAC pligt til at søge 

IESBA’s ”Code of Ethics for Professional Accountants” gennemført i Danmark. Dette betyder, at 
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medlemmer af FSR er forpligtet til at efterleve de etiske regler i det omfang, at det sker inden for 

rammerne af den danske lovgivning. Som følge heraf har FSR udarbejdet en oversættelse af 

IESBA’s ”Code of Ethics for Professional Accountants” med enkelte henvisninger til den danske 

lovgivning (FSR, u.åa). 

I det følgende afsnit foretages en nærmere gennemgang af de forskellige erklæringstyper, som 

revisor kan afgive. Det bør dog bemærkes, at reguleringen af dette sker overordnet gennem 

revisorlovens §§ 16, stk. 1, og § 24, stk. 1, der alene stiller krav til revisors optræden som 

offentlighedens tillidsrepræsentant og revisors uafhængighed ved udførelse af erklæringsopgaver 

med sikkerhed. De nærmere regler hertil fastsættes af Erhvervsstyrelsen gennem bekendtgørelse 

nr. 734 af 17. juni 2016 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af 

arbejde, jf. revisorlovens § 16, stk. 5. Bekendtgørelsen består dog midlertidig af ni lovparagraffer, 

og regulerer alene 1) udpegningen af revisor samt opgaveteam, 2) revisors ansvar, 3) 

dokumentation samt overvågning, og 4) oprettelse af stamkort og opgavearkiv for hver kunde og 

erklæringsopgave. Gennemgangen vil således tage særligt udgangspunkt i de internationale 

standarder om revision med henblik på at belyse de nærmere og grundlæggende retningslinjer for 

revisors erklæringsopgaver. 

Figur 8 opsamler de forskellige erklæringstyper, som revisor kan afgive. Ligeledes illustrerer 

figuren graden af sikkerhed, den enkelte erklæring giver. Således varierer sikkerheden for at 

oplysningerne i regnskabet er retvisende alt efter valget af erklæring. Erklæringerne omfatter hver 

især forskellige arbejdshandlinger, som påkræves udført, når revisor skal afgive en konkret 

erklæring. Figuren belyser således en specificeret grad af sikkerhed under forudsætning af, at de 

underliggende arbejdshandlinger er udført. Figurens nedre del viser, at revisor ved afgivelse af 

påtegninger og erklæringer med sikkerhed først skal opnå forståelse for virksomhedens interne 

forhold og omgivelser. Herigennem skal revisor vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation 

både på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. Herefter skal revisor planlægge og udforme 

handlinger som en passende reaktion på disse risici med henblik på at opnå en tilstrækkelig samt 

egnet revisionsbevis herfor og derved kunne afgive en konklusion med sikkerhed. Ved afgivelse 

af erklæring uden sikkerhed skal revisor derimod blot opnå forståelse af virksomheden samt dens 

aktiviteter og planlægge arbejdet på en måde, så assistanceopgaven kan udføres effektivt. 
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Figur 8: Egen tilvirkning. Overblik over de fire erklæringstyper og forskellene hertil. 

4.4 De fire erklæringstyper 

4.4.1 Revision 

Ved revision foretager revisor en uafhængig gennemgang og kontrol af virksomheden. I 

forbindelse med dette kontrollerer revisor samtlige væsentlige poster med henblik på at opnå et 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, da dette danner grundlag for revisors konklusion med høj 

grad af sikkerhed. En erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed er i begrebsrammen defineret 

som ”en erklæringsopgave, hvor revisor efter opgavens omstændigheder reducerer 

opgaverisikoen, dvs. risikoen for, at revisor udtrykker en forkert konklusion til et acceptabelt lavt 

niveau, såfremt emneindholdet indeholder væsentlig fejlinformation” (ISAE 3000, 2013, afsnit 

12, 14 og 72). 

I betragtning af de vurderede risici for væsentlig fejlinformation skal revisor fastlægge arten og 

omfanget af revisionshandlingerne, som skal være en passende reaktion på de risici, revisor har 

identificeret gennem risikovurderingshandlingerne. Revisor skal samtidig i sin planlægning 

vurdere, hvorvidt revisionsbeviset skal indhentes via test af kontroller (kontrolbaseret 

revisionsstrategi) eller via substanshandlinger (substansbaseret revisionsstrategi). Ved test af 
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kontroller skal revisor udføre revisionshandlingerne med henblik at opnå et revisionsbevis for 

kontrollernes funktionalitet. Det bør dog siges, at kontrolbaseret revision ikke alene kan udgøre 

revisionshandlingerne, hvorfor der ved valg af denne revisionsstrategi altid skal udføres et antal 

substanshandlinger på de risikofyldte områder (Langsted et al. 2013, 387). Der er vil således altid 

være tale om en kombination af den kontrolbaseret revisionsstrategi og substansbaseret 

revisionsstrategi. 

Substansbaseret revisionsstrategi omfatter både detailtest og substansanalytiske handlinger, og 

udføres i de tilfælde hvor revisor vurderer, at revisionen ikke kan baseres på virksomhedens 

interne kontroller. Dette er oftest tilfældet i de mindre virksomheder, hvor omfanget af kontroller 

er begrænset og ikke effektive (Sudan et al., 2018, s. 190). Når revisor udfører 

substanshandlinger i form af detailtest, er dette baseret på test af de kvalitative forhold dvs. test af 

regnskabsposternes indhold. Dette udføres bl.a. gennem forespørgsler, observationer, 

efterprøvninger, beregninger, lageroptælling og indhentelse af eksterne bekræftelser fra f.eks. 

advokat, pengeinstitut eller tingbogen. Ved substansanalytiske handlinger fastsætter revisor en 

begrundet forventning til regnskabsposten og fastlægger herudfra en acceptabel afvigelse, som 

ikke kræver yderligere kontrol. Revisor bør derfor alene anvende substansanalytisk revision i de 

tilfælde, hvor risikoen er så lav, at den kan afdækkes ved den substansanalytiske tilgang. 

Under hele revisionsforløbet skal revisor vurdere, hvorvidt forudsætningen om fortsat drift ved 

udarbejdelsen af regnskabet er passende og indhente et tilstrækkeligt samt egnet revisionsbevis 

herom. I den sidste fase skal revisor udføre afsluttende handlinger med henblik på at afdække de 

efterfølgende begivenheder. Revisor vil endvidere vurdere, om de ikke-korrigerede 

fejlinformationer samlet er væsentlige og om det fastlagte væsentlighedsniveau fortsat kan for at 

være på et passende niveau.  

Når alt revisionsbevis er indsamlet for perioden mellem balancedatoen og datoen for revisors 

erklæring, kan revisor rapportere til den øverste ledelse gennem en revisionsprotokol 1 , og 

eventuelt til den daglige ledelse gennem et management letter. Konklusionen i 

revisionspåtegningen er revisors erklæring på den udførte revision frem til datoen for revisors 

afgivelse af revisionspåtegningen. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens § 5, at 

                                                 
1  Særlige krav om oplysninger i revisionsprotokollen til årsregnskaber aflagt af virksomheder af interesse for 

offentligheden jf. Revisorlovens § 20.  
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revisionspåtegningen mindst skal indeholde 1) en konklusion, 2) en omtale af grundlaget for den 

afgivne konklusion, 3) evt. en omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, 4) evt. 

fremhævelse af eventuelle forhold i regnskabet, der ikke har grundlag for at modificere 

konklusionen, 5) en omtale af revisors ansvar for revisionen, 6) evt. oplysninger vedrørende 

andre uvæsentlige forhold f.eks. overtrædelse af bogføringsloven, og til sidst 7) en udtalelse om 

ledelsesberetningen såfremt denne ikke er blevet revideret af revisor, jf. 

erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2 .  

For at revisor kan afgive en konklusion i revisionspåtegningen uden modifikation, skal revisor 

have opnået høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation og giver et retvisende billede i overensstemmelse med den regnskabsmæssige 

begrebsramme (Årsregnskabsloven eller IFRS). Modificeres konklusionen, skal revisor enten 

afgive en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller helt undlade at afgive en 

konklusion, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 3. Konklusion med forbehold afgives ved uenighed 

med ledelsen, dvs. når revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at 

årsregnskabet indeholder fejlinformationer, der enkeltvis eller samlet set er væsentlige, men ikke 

er gennemgribende for at regnskabet kan anses for at være retvisende. En afkræftende konklusion 

afgives i de tilfælde, hvor uenigheden med ledelsen er så betydelig, at årsregnskabet indeholder 

fejlinformationer både er væsentlige og gennemgribende. Den sidste type af modificeret 

konklusion er den ”manglende konklusion”, der knytter sig til situationen, hvor revisor som følge 

af et manglende og utilstrækkeligt revisionsbevis ikke er i stand til at afgive en konklusion på 

årsregnskabet. 

4.4.2 Udvidet gennemgang 

Anvendelsen af de internationale standarder blev ofte kritiseret for at være for kompleks i 

forbindelse med revisionen af de små danske virksomheder. Med henblik på at imødegå kritikken 

og samtidig kunne bevare kontrollen med regnskabsaflæggelsen blev en ny erklæringsstandard 

indført den 6. december 2012. Med hjemmel i årsregnskabsloven § 135, stk. 1. blev den danske 

erklæringsstandard udsendt som bilag til erklæringsbekendtgørelse nr. 315 af 17 april 2013. De 

små virksomheder samt holdingvirksomheder i regnskabsklasse B fik som følge heraf 

muligheden for at vælge den nye erklæring om udvidet gennemgang som alternativ til revisionen, 

jf. afsnit 3.3.1. 
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Udvidet gennemgang en erklæringsopgave med begrænset og yderligere sikkerhed på grundlag af 

specifikt krævede supplerende handlinger. Det tekniske indhold i erklæringsstandarden om 

udvidet gennemgang blev udarbejdet af Erhvervsstyrelen og FSR’s revisionstekniske udvalg 

(REVU). Erklæringsstandarden blev udarbejdet med udgangspunkt i erklæringen ”review”, 

herunder standarden ISRE 2400. I dag findes der to erklæringsstandarder om udvidet 

gennemgang, som er udarbejdet af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og FSR. Begge 

erklæringsstandarder er udarbejdet efter årsregnskabslovens §135 stk. 1, 2. pkt. og indeholder i 

hovedtræk de samme krav og retningslinjer. Standarden udarbejdet af FSR kan dog betegnes som 

en overbygning til Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, da den er mere detaljeret og 

omfattende på en række områder. Ved afgivelse af erklæringen efter FSR’s standard er der 

således sikkerhed for, at kravene i Erhvervsstyrelsens standard er opfyldt. 

Med henvisning til de supplerende handlinger er den begrænsede sikkerhed ved erklæringen om 

udvidet gennemgang fagteknisk vurderet at være 5% højere end erklæringsopgaven ”review”. De 

supplerende handlinger skal ikke udføres efter revisors almindelige kriterier om risiko og 

væsentlighed, men efter de konkrete forhold, der gør den supplerende handling relevant at udføre. 

De supplerende handlinger omfatter indhentelse af: 

 udskrifter fra f.eks. tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen. 

 engagementsbekræftelser fra virksomhedens pengeinstitutter pr. balancedagen 

 advokatbreve dvs. oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser. 

 dokumentation for, at A-skat, AM-bidrag, merværdiafgifter samt lønsumsafgifter er 

indberettet korrekt på grundlag af bogføringen. 

Udvidet gennemgang er lovteknisk sidestillet med revisionen, jf. ordlyden i årsregnskabsloven: 

”En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. 

udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder…” 

(Årsregnskabsloven § 135, stk. 1, 2. pkt.) Dog kan erklæringstandarden ren fagteknisk ikke 

sidestilles med revision, da den ikke giver tilsvarende grad af sikkerhed, og adskiller sig på en 

række væsentlige områder. Den primære forskel er, at revisor ved erklæringen om udvidet 

gennemgang som udgangspunkt ikke skal kontrollere virksomhedens fysiske lageroptælling, 

regnskabstal og regnskabsoplysninger ved test til underliggende dokumentation. De yderligere 

kontroller skal netop alene udføres, såfremt resultatet af handlingerne i den udvidede 
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gennemgang giver anledning til det. Endvidere skal revisor ikke udarbejde et revisionsprotokollat 

til virksomhedens ledelse som ved reviderede regnskaber.  

Indholdsmæssigt er selve erklæringen om udvidet gennemgang dog stort set tilsvarende 

revisionspåtegningen jf. erklæringsbekendtgørelsens §9. Revisor skal på samme måde som ved 

reviderede regnskaber afgive en positiv erklæring, hvor der gives udtryk for, hvorvidt 

årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven, eller fremhæve relevante forhold i regnskabet, hvor konklusionen ikke 

modificeres på det grundlag § 7 stk. 1. Revisor skal ligeledes afgive en udtalelse om 

ledelsesberetningen, såfremt denne er udarbejdet, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 7 og 8. 

Til forskel for revisionspåtegningen skal erklæringen om udvidet gennemgang indeholde et 

særskilt afsnit om andre erklæringer, såfremt revisor har udført, som ikke er påkrævet af 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, men udført som følge af en intern aftale med 

virksomhedens ledelse, jf. erklæringsbekendtgørelsens §9 stk. 7. 

4.4.3 Review 

De underliggende standarder til erklæringsopgaven review er henholdsvis ISRE 2400 for ikke-

revisionsklienter og ISRE 2410 for revisionsklienter, der begge omhandler review af historiske 

regnskaber, men hvor anvendelsen af den specifikke standard afhænger om der er tale om en 

revisionsklient eller ej (Langsted, et al., 2013). Ved afgivelse af en erklæring efter ISRE 2410 

foretager den uafhængige revisor oftest et review af virksomheders perioderegnskab og 

skatteregnskab med henblik på at mindske risikoen for væsentlig fejlinformation omkring de 

områder der danner grundlaget i årsregnskabet. Den uafhængige revisor varetager netop også 

revisionen af virksomhedens årsregnskab. Det er derfor alene review efter ISRE 2400, der udgør 

en mulighed for virksomhederne i regnskabsklasse B, der har fravalgt revisionen. 

Udgangspunktet i redegørelsen vil derfor primært være ISRE 2400, da det blot er denne standard 

inden for review, der kan betragtes som et alternativ til revisionen, mens ISRE 2410 er en 

standard, der anvendes i tillæg til revisionen.  

Revisor skal ved en reviewopgave overordnet opnå bevis for, at regnskabet stemmer til 

virksomhedens underliggende bogføring. Såfremt der under gennemgangen opstår tvivl om, 

hvorvidt regnskabet indeholder væsentlige fejlindformationer, skal revisor udføre yderligere 

handlinger for at kunne konkludere og fastslå om dette er tilfældet. I en erklæringsopgave om 
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review er det hovedsageligt analytiske handlinger og forespørgsler, der danner grundlag for 

revisors konklusion. Ved analytiske handlinger foretager revisor en vurdering af de finansielle 

oplysninger på baggrund af en analyse af de forventelige sammenhænge mellem både finansielle 

og ikke-finansielle oplysninger. Derudover omfatter revisors analytiske handlinger også en 

undersøgelse af konstaterede udsving eller sammenhænge, der afviger betydeligt fra den 

forventede værdi eller ikke er konsistente med anden relevant information. Ved forespørgsler 

forstås revisors indhentelse af informationer fra andre vidende personer, der både kan være 

interne personer eller personer uden for virksomheden. 

Erklæringen om review skal i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 9 indeholde 1) en 

identifikation af det gennemgåede regnskab, 2) en omtale af revisors ansvar samt oplysninger om 

anvendte standarder 3) en omtale af, at omfanget af gennemgangen ikke kan sidestilles med 

omfanget af en revision, 4) en konklusion 5) evt. fremhævelse af forhold i regnskabet, der ikke 

danner grundlag for at modificere konklusion, og 6) evt. et særskilt afsnit med erklæringer på 

yderligere handlinger, som er udført efter aftale med virksomheden og ikke er påkrævet af 

standarden. På samme måde som ved revision er revisor således i stand til at modificere 

konklusionen og afgive en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller en 

manglende konklusion jf. erklæringsbekendtgørelsen § 13, stk. 2-5. Derudover kan revisor 

udbygge erklæringen ved at afgive supplerende oplysninger. I henhold til 

erklæringsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 indebærer dette alene supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet, mens revisor efter standarden også skal afgive supplerende 

oplysninger vedrørende forståelsen af reviewet. 

Ved review giver revisor på baggrund af sin konklusion udtryk for ikke at være blevet bekendt 

med forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er således tale om en negativ formuleret 

erklæring, hvilket afspejler den begrænsede sikkerhed, som et review giver. Erklæringsopgaver 

med begrænset sikkerhed er defineret i ISRS 2400, afsnit 13.  

Efter datoen på revisors erklæring har revisor ikke pligt til at udføre handlinger vedrørende 

regnskabet. Bliver revisor derimod opmærksom på begivenheder, der indtræffer mellem 

balancedatoen og datoen på revisors erklæring, og som kræver regulering af regnskabet, skal 

revisor anmode den daglige ledelse om at korrigere fejlinformationen. Hvis revisor før datoen for 

regnskabets offentliggørelse og efter datoen på erklæringens afgivelse imidlertid får kendskab til 
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et forhold, som kunne have foranlediget en ændring i erklæringen, skal revisor drøfte forholdet 

med den daglige ledelse, fastslå hvorvidt regnskabet bør ændres, og i givet fald forespørge den 

daglige ledelse om, hvordan forholdet vil blive behandlet i regnskabet.  

4.4.4 Opstilling af regnskab og aftalte arbejdshandlinger 

Ud over de tre typer af erklæringer kan revisor afgive erklæringer uden sikkerhed på beslægtede 

opgaver med en tredjepartsinteresse. Erklæringer uden sikkerhed er reguleret i revisorlovens § 1, 

stk. 3 og omtalt som revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til 

lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Erklæringer uden 

sikkerhed er alene reguleret af revisorloven, hvorfor Erhvervsstyrelsen kun har beføjelse til at 

udforme retningslinjer for revisionspåtegninger og erklæringer med sikkerhed. Den udfyldende 

regulering skal følgeligt ses i ISRS 4400 DK og ISRS 4410. 

ISRS 4400 DK er udarbejdet efter de yderligere krav i den danske revisorlovgivning for at skabe 

retningslinjer for formen og indholdet i erklæringsopgaven og give revisor vejledning om det 

professionelle ansvar, når en erklæringsopgave om aftalte arbejdshandlinger påtages. ISRS 4400 

DK omhandler aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger. Det kan 

omfatte observation, undersøgelse, forespørgsler, analyser, indhentelse af bekræftelser, 

efterregning, sammenligning samt andre kontroller af talmæssige sammenhænge. Standarden 

retter sig hovedsagligt mod afgrænsede opgaver vedrørende regnskabsmæssige oplysninger, men 

kan ligeledes være retningsgivende ved opgaver der vedrører andre områder. I disse situationer er 

forudsætningen dog, at revisor har tilstrækkeligt kendskab til det gældende område og kan basere 

observationer samt resultater på rimelige kriterier. Det er typisk udvalgte og specifikke dele af 

virksomhedens regnskabsmæssige oplysninger, der danner grundlag for revisors 

arbejdshandlinger, hvilket f.eks. kan vedrøre kreditorer, tilgodehavender, køb fra nærtstående 

parter, balancen etc.  

En erklæring efter ISRS 4400 DK udtrykker ikke nogen grad af sikkerhed, da revisor alene 

afgiver erklæring om de faktiske resultater ved at udføre de aftalte arbejdshandlinger, hvor både 

revisor, virksomheden og tredjeparten drøfter og overvejer hvilke arbejdshandlinger, der skal 

gennemføres. Som følge heraf skal erklæringen være begrænset til de pågældende brugere eller 

parter, som er blevet enige arbejdshandlingerne. Formålet med denne begrænsning er at undgå 

misfortolkning af erklæringen og resultaterne. Typiske eksempler på erklæringer efter ISRS 4400 
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er erklæringer i forbindelse med retssager f.eks. vedrørende tabsopgørelser og 

klientkontoerklæringer for advokater.  

ISRS 4410 omhandler opgaver om opstilling af finansielle oplysninger, hvor revisor på baggrund 

af sin ekspertise assisterer den daglige ledelse med udarbejdelsen og præsentationen af 

virksomhedens finansielle oplysninger efter den relevante regnskabsmæssig begrebsramme, jf. 

ISRS 4410, Afsnit 17, litra b. Eftersom at erklæringsopgaven er uden sikkerhed, skal revisor ikke 

opnå bevis for konklusionen. Dette betyder, at revisor ikke skal verificere nøjagtigheden eller 

fuldstændigheden af de oplysninger, som den daglige ledelse har leveret til brug for opstillingen. 

Standarden gælder hovedsageligt for erklæringsopgaver om opstilling af historiske finansielle 

oplysninger, men kan med nødvendige tilpasninger også anvendes på opgaver om opstilling af 

historiske eller ikke-finansielle oplysninger, jf. ISRS 4410 afsnit 2. Budgetter, fremskrivninger 

samt proforma finansielle oplysninger kan være eksempler på finansielle oplysninger, der ikke er 

historiske, mens ikke-finansielle oplysninger kan være opgørelser af drivhusgasser, indberetning 

af statistiske oplysninger eller andre former for indberetninger. 
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KAPITEL 5 – DOKUMENTANALYSE AF ERHVERVSSTYRELSENS 

UNDERSØGELSE 

I dette kapitel foretages en dokumentanalyse af Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport om det 

fremadrettede behov for revisionspligt (ERST, 2018b). Rapporten blev offentliggjort den 7. 

december 2018 og har siden givet anledning til en ophedet debat om de hidtidige lempelser af 

revisionspligten. Flere eksperter har endvidere rejst faglig kritik af rapporten og har påpeget flere 

svagheder ved rapportens undersøgelsesdesign. Dette hidrører endda professor Thomas Riise 

Johansen fra Copenhagen Business School, som har været en del af undersøgelsens følgegruppe, 

udøvet bistand og udarbejdet rapportens første analyse (Ditzel, 2018b). Det overordnede formål 

med dokumentanalysen er følgeligt at kunne foretage en kritisk vurdering af undersøgelsen og 

afklare de hidtidige kritik, som er blevet rejst siden offentliggørelsen af undersøgelsesrapporten. 

De næstfølgende afsnit vil således afdække kvaliteten af Erhvervsstyrelsens undersøgelse på 

baggrund af de teoretiske kvalitetskriterier herom, jf. afsnit 2.4.2 og bilag 5.  

Dokumentanalysen af Erhvervsstyrelsens undersøgelse er struktureret således, at de første fire 

afsnit gennemgår undersøgelsens fastsatte rammer og det overordnede design af undersøgelsen. 

Dernæst vil datagrundlaget, metoden og dataindsamlingen for hovedanalysen samt de tre 

supplerende analyser blive gennemgået med henblik på at fremanalysere undersøgelsens kvalitet. 

Det sidste afsnit gennemgår og vurderer resultaterne fra hovedanalysen og de supplerende 

analyser i forhold til datagrundlaget.  

5.1 Undersøgelsesdesignet 

5.1.1 Undersøgelsens baggrund og formål  

Baggrunden for lempelserne af revisionspligten har ifølge Erhvervsstyrelsen været at lette de 

administrative byrder og i højere grad sidestille de danske virksomheder med virksomhederne i 

de andre europæiske lande, der anskues at have flere muligheder for at fravælge revisionen. I den 

seneste tid har lempelserne dog været et omdiskuteret emne, hvor særligt den offentlige debat har 

været skeptisk over for lempelserne. Den kritiske tilgang til lempelserne har givet anledning til 

diskussionen om, hvorvidt lempelserne siden 2006 har medført flere regnskabsfejl og mere 

skatte- samt momssvindel. Debatten blev særligt ophedet efter samrådet i skatteudvalget den 17. 

maj 2018, hvor det på baggrund af et ikke-offentliggjort dokument netop blev hævdet, at 
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Skatteministeriet dengang havde advaret imod en yderligere lempelse, da andelen af 

virksomheder med ringere regelefterlevelse var signifikant større i gruppen bestående af 

virksomheder uden et revideret regnskab (Ditzel, 2018a). Som følge heraf har det overordnet 

formål med Erhvervsstyrelsens undersøgelse været at afklare Skatteministeriets påstande ved at 

analysere betydningen af revision og revisors andre erklæringer i forhold til 1) forekomsten af 

formelle regnskabsfejl, 2) efterlevelsen af skatte- samt momsreglerne, og 3) forekomsten af 

økonomisk kriminalitet, konkurser og tvangsopløsning. Analyserne vedrørende forekomsten af 

formelle regnskabsfejl og efterlevelsen af skatte- samt momsreglerne inddrager desuden de små 

holdingvirksomheder, der fik adgang til at fravælge revisionen i 2013, jf. afsnit 3.3 om 

revisionspligtslempelsen.  

Oprindeligt danner Erhvervsstyrelsens undersøgelse baggrund i en tidligere undersøgelse af den 

afskaffede revisionspligt gennemført af Den Svenske Rigsrevision, som blev offentliggjort den 

21. december 2017. Den svenske undersøgelse gav dog på kort tid anledning til større debat og 

diskussion, idet den svenske rigsrevision anbefalede, at revisionspligten blev genindført på 

baggrund af undersøgelsens konklusioner. Som følge af den svenske undersøgelse foreslog den 

daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen netop, at en tilsvarende undersøgelse blev igangsat 

i Danmark. Forslaget blev bakket op af FSR samt af flere eksperter, heriblandt Professor, Kim 

Klarskov Jeppesen fra Copenhagen Business School, der bl.a. udtalte sig om følgende: ”Jeg 

støtter forslaget om, at Rigsrevisionen laver en tilsvarende undersøgelse, selvom jeg umiddelbart 

vil tro, at den svenske undersøgelse også er dækkende for de danske forhold.” (Andersen, 2018). 

Omkring et år efter blev Erhvervsstyrelsens omstridte undersøgelse offentliggjort og har lige 

siden offentliggørelsen den 7. december 2018 været genstand for den politiske debat om 

lempelserne af revisionspligten. 

5.1.2 Involverede aktører  

Erhvervsstyrelsen har været den primære ansvarlige for undersøgelsens faglige indhold, 

udarbejdelse og præsentation. Som følge heraf har undersøgelsens styregruppe hovedsagligt 

været bestående af Erhvervsstyrelsens nøglemedarbejdere. Der har endvidere været nedsat en 

følgegruppe bestående af andre eksterne aktører, heriblandt eksperter og konsulenter fra andre 

organisationer og offentlige myndigheder. Tabellen i bilag 6 konkretiserer sammensætningen af 

styre- og følgegruppen. Med udgangspunkt i deltagerne i følgegruppen må det konstateres, at 

følgegruppen er bestående af relevante interessenter, der på hver sin måde repræsenterer sektorer, 
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der berøres af revionspligtslempelserne. Dette baner vejen for, at undersøgelsen kan gennemføres 

på et højere fagligt niveau og med flere aspekter taget i betragtning. Følgegruppen har desuden 

den kvalitetssikrende rolle over for undersøgelsens udarbejdelse, hvorfor det er afgørende, at 

følgegruppen nedsættes med tilstrækkelig repræsentation. 

I henhold til undersøgelsesrapporten er følgegruppen bl.a. blevet inddraget ved udarbejdelse af 

undersøgelsens analysedesign, ligesom deltagerne har fået muligheden for at afgive kommentarer 

på metodevalget, stikprøvepopulationen og det bearbejdede spørgeskema til brug for analyserne. 

Endvidere har følgegruppen fået mulighed for at afgive en vurdering af eventuelle fejl og 

mangler i analysen udarbejdet af Thomas Riise Johansen. Følgegruppen har desuden fået forelagt 

udvalgte analyser til kommentering af analysernes genstandsfelt og resultater samt udkast til 

undersøgelsens samlede rapportering. Desuden har Regnskabsrådet og Revisorrådet angiveligt 

været inddraget på et overordnet niveau, hvor Rådene har fået forelagt undersøgelsens foreløbige 

delresultater og har fået muligheden for at afgive bemærkninger til undersøgelsens analysedesign. 

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at flere af følgegruppens deltagere har rejst faglig kritik af 

undersøgelsen efter rapportens offentliggørelse og har påpeget flere svagheder og mangler ved 

undersøgelsesdesignet. Dette omfatter bl.a. deltagerne Martin Thygesen fra pengeinstitutternes 

brancheorganisation, som har afgivet følgende udtalelse om rapportens omstridte 

hovedkonklusion om, at revisionspligten ikke har signifikant betydning: ”I min optik misbruger 

man analyserne. Den hovedkonklusion her kan vi ikke stå inde for. (…) Så skulle man have lavet 

en meget grundigere undersøgelse af regnskaberne, men det har man ikke været interesseret i.” 

(Ditzel og Koch, 2018). 

Undersøgelsen er på samme måde blevet kritiseret af professor, Thomas Riise Johansen, der ud 

over sin deltagelse i følgegruppen har deltaget i udarbejdelsen af rapportens første analyse om 

revisorerklæringers betydning for fejl i årsrapporter. Alt i alt er kritikken fra Martin Thygesen 

understøttet af Thomas Riise Johansen, der under interviewet ligeledes omtaler de misvisende 

konklusioner samt de metodemæssige svagheder, jf. nærmere gennemgang i afsnit 5.1.4.1. I 

øvrigt har Thomas Riise Johansen oplyst, at han forinden rapportens offentliggørelse har vurderet 

undersøgelsen som ubrugelig og herom informeret Erhvervsstyrelsen vedr. undersøgelsens 

problematikker. Dette er efterfølgende blevet bekræftet af Erhvervsstyrelsen, som endvidere har 

oplyst, at kritikken fra Thomas Riise Johansen blev videresendt til de pågældende embedsmænd, 

som hertil vurderede, at kritikken ikke havde grundlag nok til, at man kunne foretage ændringer i 
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undersøgelsesdesignet (Ditzel, 2018b). Det faktum, at rapporten i dag både er blevet kritiseret af 

deltagere i følgegruppen samt af eksterne eksperter, indikerer imidlertid det modsatte. En 

eventuel svaghed i undersøgelsen vil komme til udtryk i de næstfølgende afsnit, hvor metoden, 

herunder design, dataindsamling og resultater gennemgås nærmere med henblik på at 

fremanalysere undersøgelsens kvalitet.  

5.1.3 Rapportens opbygning og afgrænsning  

Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport om det fremadrettede behov for revision består i alt af 5 

kapitler. Første kapitel opridser hovedkonklusionerne fra analysedelen og er således en 

sammenfatning af undersøgelsens resultater. I andet kapitel beskrives undersøgelsens baggrund 

og formål, ligesom de tilrettelagte rammer for undersøgelsen redegøres. Opdelingen af 

undersøgelsens analyse er nærmere belyst af oversigten nedenfor, der endvidere viser de 

forskellige aspekter af revisionspligten, som delanalyserne behandler: 

 

Figur 9: Egen tilvirkning. Oversigt over Erhvervsstyrelsens undersøgelse. 

Det bør bemærkes, at dokumentanalysen af Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport er afgrænset 

i henhold til afhandlingens problemstilling. Som følge heraf er dokumentanalysen struktureret på 

den måde, hvor det alene er rapportens aspekter i relation virksomhedernes regelefterlevelse, der 

berøres. Rapportens fjerde og femte kapitel betragtes dermed ikke yderligere i kapitlet, ligesom 

det udelukkende er analyse I om revisorerklæringers betydning for fejl i årsrapporter, der danner 

ANALYSE I Revisorerklæringers betydning for fejl i årsrapporter – evaluering af regnskabsårene 
2012-2017

ANALYSE II Regelefterlevelse og fravalg af årsregnskabsmæssig revision. (Skatteforvaltningens 
compliance-undersøgelser for 2012 og 2014)

ANALYSE III Betydning af revisionspligt i relation til økonomisk kriminalitet, konkurser og 
tvangsopløsning

ANALYSE IV Erfaringer med gældende regler vedr. påbud om revision

ANALYSE V Betydningen af revision for selskabers vækstpotentiale og mulighed for opnåelse af 
finansiering

ANALYSE VI Bruger- og behovsanalyse

ANALYSE VI Sammenligning af internationale kriterier for fravalg af revision
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baggrund for dokumentanalysen. Imidlertid anses rapportens øvrige kapitler og analyser også for 

at være væsentlige, hvorfor disse vil blive inddraget i de afsnit, hvor det findes relevant og 

givende i forhold til afhandlingens problemstilling. Dette gælder særligt i forhold til analyse II, 

der undersøger virksomheders regelefterlevelse på skatte- og momsområdet med særligt fokus på 

de virksomheder, der undlader revisionen på årsregnskabet. Analysen herom er dog baseret på 

data fra Skatteforvaltningens undersøgelser, hvorfor det anvendte data alene måler forskelle i 

opgjorte fejlprocenter mv. for de forskellige grupper, og ikke de underliggende årsager til fejlene. 

Det er endvidere vel at mærke, at complianceundersøgelserne er fra henholdsvis 2012 og 2014, 

hvorfor stikprøverne ikke kan anvendes til at belyse udviklingen i regelefterlevelsen i de seneste 

år. Dette svækker repræsentativiteten i Erhvervsstyrelsens undersøgelse, da det er usikkert, 

hvorvidt de inddragede undersøgelser giver et dækkende billede af den virkelighed, som søges 

belyst i dag. Dette understøttes særligt af Anders Lau, Kommunikationschef i FSR, der udtrykker 

sin utilfredshed over inddragelsen af Skatteforvaltningens complianceundersøgelser på følgende 

vis: ”Den complianceundersøgelse, der er fortages for virksomheder er på baggrund af 2014 

regnskaberne, og det er derfor håbløst og forældet tal, de bruger til undersøgelsen.” (bilag 3). 

På baggrund af de nævnte forhold vil undersøgelsesrapportens analyse II herunder 

Skatteforvaltningens complianceundersøgelser alene indgå som supplement i de næstfølgende 

afsnit, hvor grundlaget i dokumentanalysen er afgrænset til udelukkende at omfatte rapportens 

hovedanalyse - Analyse I. Revisorerklæringens betydning for fejl i årsrapporter. 

5.1.4 Analyse I. Revisorerklæringens betydning for fejl i årsrapporter 

Analysen udarbejdet af Thomas Riise Johansen (CBS) søger at belyse fordelene ved involvering 

af revisor specifikt vedrørende omfanget af formelle fejl og hvorvidt revisor giver anledning til 

lavere fejlniveau i de små virksomheders årsrapporter. Analysen har således udelukkende fokus 

på de små virksomheder i regnskabsklasse B, der er fritaget fra revisionspligt og følgeligt har 

valget mellem en frivillig revision, en anden revisorerklæring eller helt at undlade en 

revisorerklæring på årsregnskabet. Ud over analysen af revisorerklæringens betydning for fejl i 

årsrapporterne er der udarbejdet tre supplerende analyser med henblik på at afdække betydningen 

af revisors involvering fra flere forskellige aspekter. De forskellige analyser uddybes nærmere i 

de næstfølgende afsnit, jf. afsnit 5.1.4.1. 
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen udelukkende afdækker formelle og 

åbenbare fejl i årsrapporten og kontrollerer således ikke de underliggende forhold i 

virksomheden, der danner grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten. Både hovedanalysen og de 

supplerende analyser er netop baseret på desk review (skrivebordsgennemgang), hvor det alene er 

årsrapportens synlige og formelle fejl, der identificeres. Dette kan eksempelvis vedrøre 

manglende bestanddele i årsrapporten, manglende sammenligningstal, oplysning om metoder for 

indregning og måling etc. Undersøgelsen inddrager således ikke substantielle fejl vedrørende 

indregning, måling og klassifikation, ligesom analysen heller ikke betragter fejl, der forekommer 

ved svindel eller regnskabsmanipulation, jf. bilag 7 om fejlmål.  

Det skal bemærkes, at nærværende kapitel benytter betegnelsen ”signifikant forskel”. Konkret 

forekommer signifikant forskel ved en middelværdi mål på p=0,05. Derudover benyttes 

betegnelsen ”fuld revision” som enten refererer til revision eller udvidet gennemgang, mens 

betegnelsen ”andre erklæringer” refererer til erklæringstypen review eller assistance, jf. kapitel 4 

om de enkelte erklæringstyper. Analysen opererer således med tre grupper af virksomheder:  

1) Virksomheder med et fuldt revideret årsregnskab 

2) Virksomheder med et årsregnskab, som omfatter revisors andre erklæringer.  

3) Virksomheder helt uden en erklæring på årsregnskabet.  

5.1.4.1 Datagrundlag og metode  

Metodevalget er fastlagt på baggrund af de overordnede rammer, som Erhvervsstyrelsen har 

tilrettelagt. Thomas Riise Johansen er hertil blevet bedt om at undersøge fejlniveauet i 

regnskaberne på baggrund af følgende metodemæssige kriterier:  

1) Undersøgelsen skal alene fokusere på de små virksomheder, som er under grænsen for 

revisionspligten og følgeligt har muligheden for at fravælge revision eller udvidet 

gennemgang. 

2) Udvælgelsen af virksomheder skal ske i alle år inden for perioden 2012-2017. 

3) Udvælgelsen skal i helhed omfatte omkring 5.000 virksomheder, som tilnærmelsesvist 

fordeles ligeligt pr. år i regnskabsårene 2012-2017. 

4) Undersøgelsen skal desuden inddrage de revisionsfritagne holdingvirksomheder, som skal 

indgå i en særskilt analyse. 

En reservation i forhold til punkt to er, at regnskabsåret 2017 ikke omfatter samtlige regnskaber 

for året, da det kun er regnskaber indberettet pr. 12. juni 2018, der er inkluderet. 
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Stikprøvepopulationen er opdelt således, at datagrundlaget for hovedanalysen og de supplerende 

analyser periodemæssigt afviger fra hinanden. Hertil er det vigtigt at bemærke, at de forskellige 

analyser ikke afdækker den fulde periode 2012-2017. Som følge heraf er der et relativt begrænset 

datagrundlag og årrække at sammenholde dataudviklingen over, ligesom specifikke data kun har 

været mulige at forefinde for bestemte år. Eksempelvis blev iværksætterselskaber først indført i 

2014, hvorfor data for disse ikke fremgår i årene før 2014. I henhold til undersøgelsen skaber 

dette usikkerhed omkring resultaternes overførbarhed, da konsekvenserne af den seneste lempelse 

kun har været sporbar i begrænset omfang. Det skal endvidere bemærkes, at datagrundlaget for 

supplerende analyse II og supplerende analyse III kun dækker en periode på 1-2 år. Dette skaber 

ligeledes en usikkerhed om hvorvidt datagrundlaget kan anses for at være stabil og tilstrækkelig 

til belysning af den valgte problemstilling. Det er netop uklart, om målinger for andre år vil give 

resultater, der danner grundlag for tilsvarende konklusioner. Oversigten nedenfor konkretiserer 

feltet og den afdækkede periode i hhv. hovedanalysen og i de supplerende analyser: 

Tabel 2: Egen tilvirkning. Oversigt over hovedanalysen og dens supplerende analyser 

Undersøgelsens datagrundlag, dataindsamling og metode for hhv. hovedanalysen samt de tre 

supplerende analyser behandles nærmere i det næstfølgende afsnit med særligt fokus på de 

tilfælde, hvor man ikke har kunnet identificere entydige datakilder og derfor har anvendt skøn. 

5.1.4.1.1 Estimering af virksomheder under grænsen for revisionspligt 

I opgørelsen af andelen af virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelsen, indgår der 

alene kapitalselskaber (A/S, ApS og IVS), der pr. 3. oktober 2018 har indberettet en årsrapport 

for 2016/2017 og for 2017. Ifølge Danmarks Statistik var der ligeledes 260.844 aktive 

    Hovedanalyse 

Betydningen af revisorerklæringer for fejl i regnskaber 

Periode: 2012-2016. 

Supplerende analyse I. 

Fejl i regnskaber for 

holdingvirksomheder 

Supplerende analyse II. 

Tvungen revision versus 

frivillig revision. 

Supplerende analyse III. 

Betydningen af fravalg i året 

umiddelbart efter fravalg. 

Periode: 2013-2016 Periode: 2017 Periode: 2014-2015 

Analysen er udarbejdet efter 

nogenlunde samme tilgang 

som hovedanalysen. Analysen 

søger at belyse omfanget af 

fejl i holdingvirksomheders 

årsregnskaber. 

Analysen søger at belyse, om der er 

forskelle i omfanget af formelle 

regnskabsfejl i hhv. virksomheder 

der er tvunget til at få udført 

revision og virksomheder der 

frivilligt vælger revisors erklæring. 

Analysens søger at afdække 

effekten på årsregnskaberne 

umiddelbart året efter fravalget 

af revision. 
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kapitalselskaber i 2016, hvoraf kun 236.934 har indberettet en årsrapport til Erhvervsstyrelsen 

(ERST, 2018a, s. 6). Der er således tale om mangel på omkring 24.000 årsrapporter i forhold til 

den fulde population i 2016, hvorfor Erhvervsstyrelsen på dette grundlag har pointeret et evt. 

behov for at tage forbehold for konklusionerne (ERST, 2018a, s. 4). Derimod bliver der i 

bilagsrapporten argumenteret for, at forskellen skyldes konkursbegæringer, hvilket skaber et 

misforhold til det indholdsmæssige i rapporten og den interne sammenhæng mellem 

undersøgelsen og bilagsrapporten. Endvidere indikerer dette en svaghed i undersøgelsens 

systematik og manglende præcision. 

Med henblik på at identificere virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelsen, har 

Erhvervsstyrelsen indhentet data på virksomhedernes heltidsbeskæftigede samt nettoomsætning 

fra Skatteministeriet. Det er netop ikke altid, at årsrapporterne indeholder information om 

nettoomsætning, ligesom årsrapporterne typisk ikke indeholder information om antal 

heltidsbeskæftigede. 2  Undersøgelsens tidsmæssige ramme har imidlertid ikke muliggjort 

modtagelsen af disse informationer, hvorfor Erhvervsstyrelsen i stedet har estimeret 

virksomhedernes heltidsbeskæftigede og nettoomsætning på baggrund af data fra 

Erhvervsstyrelsen, Experian og Danmarks Statistik. I forlængelse heraf skal de nævnes, at 

estimeringen af virksomhedernes nettoomsætning og antal heltidsbeskæftigede er drøftet i 

følgegruppen, men forholdet har ikke givet anledning til bemærkninger. Estimeringen af 

virksomhedernes heltidsbeskæftigede er netop baseret på data fra Experian, der oplyser antal 

beskæftigede i intervaller. De medtagne intervaller for antal ansatte er ikke konkret oplyst i 

bilagsrapporten, hvorfor dette ikke kan betragtes yderligere. Den manglende beskrivelse herom 

forringer præcisionen af undersøgelsens elementer. 

Nettoomsætningen er estimeret ved at sammenholde den pågældende virksomheds 

bruttofortjeneste med en forholdsmæssig værdi af det forventede forhold mellem nettoomsætning 

og bruttofortjeneste for den pågældende branchekode, som er indhentet fra firmastatistikken i 

Danmarks Statistik. I henhold til dette er det væsentligt at bemærke, at ”uoverensstemmelse 

mellem branchekode og beskrevet hovedaktivitet i ledelsesberetning eller noter” er iblandt de 

hyppigst identificerede fejl (15 %) i undersøgelsen (ERST, 2018b, s. 32). Den metodemæssig 

estimering af nettoomsætning er som følge heraf vurderet som forholdsvis problematisk, da 

                                                 
2  Fra og med regnskabsåret 2016 blev det også et krav for klasse B-virksomheder at oplyse om antal 

heltidsbeskæftigede, jf. ÅRL §§ 22a, 22b. (med mindre disse følger reglerne for mikrovirksomheder),  
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estimeringen er baseret på data, der forekommer mest fejlagtigt. Således skaber estimeringen 

betydelig usikkerhed omkring validiteten af stikprøvepopulationen, og hvorvidt man reelt har 

formået at foretage en korrekt estimering af virksomheder under grænsen for revisionspligt. Det 

er endvidere bemærkelsesværdigt, at den betydelige usikkerhed alene kommer til udtryk af 

bilagsrapporten og ikke af undersøgelsesrapporten. Et forbehold fremgår netop af bilagsrapporten 

angående følgende forhold:  

 Data fra koncernregnskaberne kan stamme fra virksomhedstyperne B, C, mellemstore C, 

stor C og D. Endvidere kan data være medtaget flere gange, da det har ikke været muligt 

at rense det indsamlede data for denne problematik. 

 Da en del af B-virksomheder ikke oplyser nettoomsætning er analysen af nettoomsætning 

behæftet med stor usikkerhed.  

 Data stammer for selskabernes egne indberetninger, hvorfor fejl heri kan forekomme. 

 Erhvervsstyrelsen har estimeret virksomhederne med adgang til at fravælge revision ud 

fra estimering af nettoomsætning. Estimering af nettoomsætning er foretaget ud fra den 

oplyste bruttofortjeneste og branchekode. 

I forlængelse af dette er det vigtigt at være opmærksom på, at firmastatistikken kun indeholder 

regnskabsdata på virksomheder, der er over den statistiske bagatelgrænse dvs. har mere end 0,5 

årsværk. 3 Som følge af den manglende datatilgængelighed er det antaget, at virksomheder med 

under 0,5 årsværk er fritaget fra revisionspligten, jf. tabel 3. Antagelsen herom bygger netop på, 

at det ikke vurderes sandsynligt for virksomheder med under 0,5 årsværk at have en 

nettoomsætning på over 8 mio. kr. samt en balance på over 4 mio. kr. Disse virksomheder er 

således direkte medtaget i undersøgelsen som revisionsfritagne, uden at der er henvist til et 

belæg, der understøtter antagelsen. Antagelsen tager desuden ikke højde for 

holdingvirksomheder, der ikke har ansatte grundet virksomhedsstrukturen. En 

holdingvirksomhed kan netop være omfattet af revisionspligten, hvis den har betydelig 

indflydelse over associerede- eller datterselskaber. Såfremt virksomhederne 

(holdingvirksomheden og de virksomheder, som den har betydelig indflydelse over) tilsammen 

overskrider to af de tre størrelsesgrænser i to på hinanden følgende år, vil holdingvirksomheden 

være revisionspligtig, selvom virksomheden opfylder kravene for fravalg af revisionspligten 

isoleret set jf. afsnit 2.3 om revisionspligtslempelsen. I bedømmelsen af virksomheder under 0,5 

                                                 
3 Arbejdstid eller det samlede arbejde svarende til over halvdelen af én persons fuldtidsarbejde i et år.  
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årsværk er der således ikke taget højde for, at holdingvirksomheder kan have nul ansatte men 

alligevel være revisionspligtige. 

Total antal virksomheder Antal 

236.934 

Andel 

100 % 

Heraf over bagatelgrænsen 116.407 49 % 

Heraf under bagatelgrænsen 120.527 51 % 

Tabel 3: Egen tilvirkning. Population for estimering af fritagelse for revisionspligt (ERST, 2018a) 

5.1.4.1.2 Udvælgelse og gennemgang 

Analysen er samlet set baseret på 4.777 årsregnskaber udvalgt til nærmere gennemgang, jf. 

tabellen nedenfor, der viser antallet af udvalgte årsrapporter fordelt på de forskellige analyser. 

Det bemærkes hertil, at der alene er udvalgt årsrapporter i 2017 for supplerende analyse II. 

Ligeledes er supplerende analyse III alene baseret på 208 virksomheder i stikprøvepopulation en. 

I forlængelse af dette anses stikprøvepopulationen i de sidste to supplerende analyser for at være 

størrelsesmæssig uhensigtsmæssig i forhold til at kunne give et repræsentativt billede af 

populationen, idet graden af præcisionen bør være høj, ligesom udvælgelsen bør danne grundlag 

for en stikprøvepopulation, der er stor og repræsentativ. 

Det, der imidlertid taler for at kunne nøjes med en mindre stikprøvepopulation, er hvis 

respondenterne i populationen antages at ligne hinanden i alle væsentlige henseender. Netop dette 

må konstateres at være tilfældet, da stikprøvepopulationen er konstrueret på en måde, så 

virksomhederne med revision (behandlingsgruppen) er homogene med virksomhederne uden 

revision (kontrolgruppen). De 4.777 årsregnskaber som undersøgelsen inddrager er dermed ikke 

baseret på en tilfældig udvælgelse men snarere en stratificeret tilfældig udvælgelse. 

Konstruktionen af behandlingsgruppen og kontrolgruppen gennemgås i det næstfølgende afsnit 

5.1.4.1.3 om propensity score matching, hvor årsagen og metoden hertil uddybes.  

År Hovedanalyse Supplerende 

analyse I 

Supplerende 

analyse II 

Supplerende 

analyse III 

Samlet antal 

årsrapporter 

2012 621    621 

2013 623 154   777 

2014 619 168  104 891 

2015 616 177  104 897 

2016 619 156   775 

2017   816  816 

I alt 3.098 655  208 4.777 

Tabel 4: Egen tilvirkning. Antal udvalgte årsrapporter i perioden 2012-2017 fordelt på de forskellige 

analyser. Baseret på data fra bilagsrapporten (ERST, 2018a) 
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Gennemgangen af de udvalgte årsregnskaber er foretaget af KPMG på baggrund af et 

spørgeskema, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet. Spørgeskemaet indeholder 205 spørgsmål 

og er udformet, således at spørgsmålene både er relateret til virksomhedernes baggrund og 

regnskabernes indhold, ligesom det danner baggrund for gennemgangen af de formelle/åbenbare 

fejl. De gennemgåede fejlmål består af 34 fejltyper, som er oplistet i bilag 7. Fejlmål, der har fået 

et usædvanligt stort fejlprocent, er blevet drøftet mellem Erhvervsstyrelsen og KPMG, hvorefter 

det har ført til modifikationer af fejltyperne. I forlængelse heraf er flere gennemgåede fejlmål 

blevet frasorteret fra undersøgelsen med følgende begrundelser: 

Type af 

fejlmål  

Begrundelse  

Samtlige fejl 

vedrørende 

finansielle 

forpligtelser 

Fejlandelen er vurderet at være usædvanlig højt (15 %), særligt i regnskabsåret 2016, hvor 

fejlen optræder i 28 % af regnskaberne. De pågældende regnskaber, hvorpå fejlen er 

identificeret, viser umiddelbart, at et af spørgsmålene er blevet fejlfortolket af 

sagsbehandlerne og lægger følgeligt til grund for den høje fejlandel. 

Fejl nr. 11-13 Disse fejlmål er på samme måde blevet identificeret i usædvanlig mange regnskaber for 

regnskabsåret 2016. De gennemgåede regnskaber viser, at der er sket fejlregistreringer for året 

2016, som svarer til 80-95% af alle fejl i perioden 2012-2016 (ERST, 2018a, s. 39). Disse fejl 

er følgeligt ikke medtaget ved gennemgangen af regnskaber for 2016.  

Fejl nr. 32 Fejlen vedrører, hvorvidt der er overensstemmelse mellem hovedaktiviteten som beskrevet i 

virksomhedens ledelsesberetning eller noter og den branchekode, der er angivet på cvr.dk. 

Gennemgangen viser imidlertid usædvanlig mange fejl i 2016 sammenholdt med de øvrige år. 

Dette skyldes formodentligt, at sagsbehandleren ikke havde mulighed for at afgive svaret kan 

ikke konkretiseres i det spørgeskema, der blev anvendt for gennemgangen af 2016-

regnskaberne. Som følge heraf er fejlen vedr. branchekode ikke medtaget for de gennemgåede 

regnskaber for 2016. 

Tabel 5: Egen tilblivelse. Oversigt over fejlmål, der er udtaget af spørgeskemaet. 

5.1.4.1.3 Propensity score matching 

Som benævnt tidligere, er de 4.777 gennemgåede årsregnskaber baseret på en stratificeret 

tilfældig udvælgelse. Udvælgelsen af virksomheder tager netop udgangspunkt i PSM-tilgangen, 

da en række undersøgelser har påvist, at det frivillige valg af revision er påvirket af en række 

virksomhedskarakteristika. Propensity score matching (PSM) er en matchingmetode (Stuart, 

2010), der er anvendt til at konstruere stikprøvepopulationen og balancere 

virksomhedskarakteristik, så de udvalgte virksomheder med henholdsvis til- og fravalgt revision 

forekommer mere ensartede og sammenlignelige. Det er netop antageligt, at den frivillige 
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revision typisk vælges af de større virksomheder i regnskabsklasse B, og som følge heraf kan 

have færre fejl i regnskabet. 

Matchingen mellem behandlingsgruppen og kontrolgruppen foretages på baggrund af 

virksomhedskarakteristika, der vurderes at have betydning for det frivillige valg af revision. Der 

foretages matching på baggrund af fem virksomhedskarakteristika, som er fastlagt på baggrund af 

tidligere studier, men også er påvirket af datatilgængeligheden, hvorfor de udvalgte karakteristika 

nødvendigvis ikke er de mest optimale. De udvalgte virksomhedskarakteristika er 1) 

Virksomhedstørrelsen, 2) Forholdet mellem forpligtelser og balancesum, 3) Ejerskabsforholdene 

- med mere end en ejer, 4) Alder, målt ved antallet af år siden etablering og frem til det 

undersøgte regnskabsår og 5) Rentabilitet, som måles ved forholdet mellem årets resultat og 

balancesummen. 

Ud over de fem virksomhedskarakteristika er der foretaget en overordnet matching på branchen. 

Begrundelsen herfor er, at det frivillige valg af revision ligeledes kan være påvirket af 

brancheforholdene, ligesom omfanget og fejltyperne kan afvige fra branche til branche. Der er 

dog en usikkerhed i, hvorvidt matchingen på branche reelt har skabt værdi for sammensætningen 

af en homogen stikprøvepopulation. For som nævnt tidligere, er uoverensstemmelse mellem 

branchekode og beskrevet hovedaktivitet i ledelsesberetning eller noter iblandt de hyppigst 

identificerede fejl på 15 % i undersøgelsen (ERST, 2018b, s. 32). Således er det usikkert, 

hvorvidt brugen af denne matching har øget graden af homogenitet blandt respondenterne. 

Baseret på de nævnte karakteristika udregnes virksomhedens tilbøjelighed (propensity score) til 

at vælge revision frivilligt. Virksomhedernes individuelle propensity score anvendes herefter til 

populationsudvælgelsen samt balanceringen af de tre grupper: revision, anden revisorerklæring 

og ingen revisorerklæring. Konkret sikres balanceringen af grupperne ved, at man foretager en 

tilfældig udvælgelse af en virksomhed med revision for herefter udvælge en virksomhed i hhv. 

gruppen af virksomheder med andre erklæringer og gruppen med ingen erklæring på 

årsregnskabet. Ved udvælgelsen i grupperne identificeres den virksomhed (inden for tilsvarende 

branche), hvis ’propensity score’ er mest tæt på den tilsvarende score for virksomheden med 

revision. 
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5.1.4.2 Analyse af undersøgelsens databehandling og resultater 

5.1.4.2.1 Hovedanalysen 

Hovedanalysen undersøger betydningen af revisorerklæring for omfanget af fejl i regnskaber. 

Analysen er baseret på gennemgang af 3.098 regnskaber, der dækker over regnskabsårene 2012-

2016. Gennemgangen viser, at gruppen af virksomheder med revisorerklæringer har en 

middelværdi på under 1 fejl, mens gruppen med ingen erklæring på årsregnskabet har en 

middelværdi på næsten 2 fejl, jf. tabeloversigten nedenfor. Således viser hovedanalysens 

resultater, at der er signifikant forskel i fejlniveauet for årsregnskaber med revisorerklæring (fuld 

revision og andre erklæringer) sammenholdt med årsregnskaber med ingen revisorerklæring. Det 

bør desuden understreges, at konklusionen alene afdækker de fejltyper, som undersøgelsen 

inddrager, jf. bilag 7.  

År Fuld revision Andre erklæringer Ingen erklæring 

2012 1,25* 1,23* 2,08 

2013 0,92* 0,95* 1,92 

2014 0,79 1,00 1,55 

2015 0,81 0,80* 1,84 

2016 0,54 0,89 1,80 

Total (2012-2016) 0,86 0,97 1,84 

Tabel 6: Sammenligning af fejlniveau for virksomheder (ERST, 2018b, s. 33) 

Dog påviser hovedanalysen ikke en signifikant forskel i fejlniveauet mellem gruppen bestående 

af virksomheder med fuld revision (revision eller udvidet gennemgang), og gruppen bestående af 

virksomheder med en anden form for revisorerklæring på årsregnskabet (review eller assistance). 

Det bør hertil understreges, at 80% af sidstnævnte gruppe består af virksomheder, der har en 

assistance erklæring på årsregnskabet.  

Sammenholdt med Erhvervsstyrelsens analyse II, som er baseret på SKATs 

complianceundersøgelser fra hhv. 2012 og 2014, er det muligt at betragte en tilsvarende 

konklusion for regelefterlevelsen på momsområdet. Analyse II viser, at virksomheder med 

revideret årsregnskab har signifikant færre fejl i momsindberetningerne end virksomheder uden 

revideret årsregnskab. Undersøgelsen viser endvidere, at andelen af virksomheder, der begår 

bevidste fejl er lavere blandt virksomheder med revideret årsregnskab. Til forskel for dette viser 

undersøgelsen imidlertid ikke en signifikant forskel på andelen af virksomheder, der har begået 

fejl i skatteindberetningerne for henholdsvis reviderede og ikke-reviderede virksomheder (ERST, 
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2018b, s. 42-43). Det bør imidlertid bemærkes, at SKATs complianceundersøgelser 

metodemæssigt ikke tager hensyn til virksomhedernes forskellige karakteristika på samme måde 

som nærværende hovedanalyse, der metodemæssigt er tilrettelagt, så de udtagne virksomheder er 

homogene og derved sammenlignelignelige.  

Ud fra undersøgelserne udarbejdet af hhv. Erhvervsstyrelsen og Skatteforvaltningen kan det 

imidlertid konstateres, at reviderede årsregnskaber generelt er mindre fejlbehæftede i forhold til 

årsregnskaber uden en revisorerklæring. I den forbindelse er revisorerne i afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse blevet adspurgt om, hvorvidt de oplever en forskel på antallet af 

fejlinformationer ved revisionen af hhv. små og store kunder. Ingen af de adspurgte revisorer 

oplever, at store kunder har flere fejl, mens 18 % mener, at der ikke er forskel på fejlniveauet. 

Hele 79 % af respondenterne mener imidlertid, at de små virksomheder er mere fejlbehæftede. 

Ligeledes er respondenterne blevet spurgt om, hvilke fejltyper de oftest oplever, hvortil 53 % 

besvarede, at de oftest oplever fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation, mens 42 % 

oplever, af formelle og synlige fejl er mest forekommende. 

Med udgangspunkt i hovedanalysen afgives konkret følgende hovedkonklusioner (ERST, 2018b, 

s.7): 

Det bemærkes imidlertid, at konklusionerne der referer til hovedanalysen ikke belyser, at det 

alene er formelle og åbenbare fejl, der er afdækket af undersøgelsen. Netop dette faktum vurderes 

at kunne give læseren et fejlagtigt indtryk og en forkert forståelse af analysegrundlaget. 

Afgræsningen i Erhvervsstyrelsens hovedanalyse betyder netop, at der alene kan konkluderes på 

de fejl, som undersøgelsen inddrager. Således er konklusionen om revisors tilstedeværelse alene 

gældende i forhold til de formelle samt åbenbare fejl, og f.eks. ikke i forhold til fejl ved 

indregning og måling, jf. bilag 7 om inddragede fejltyper og bilag 8 der, viser de hyppigst 

identificerede fejl for perioden 2012-2016. 

  

” Det har betydning, om selskabet benytter revisor, men ikke om det er revision, udvidet 

gennemgang, review af årsregnskabet eller regnskabsmæssig assistance til opstilling af 

regnskabet.” 

 

”Revisionspligt har ikke signifikant betydning i forhold til regnskabsfejl i årsregnskabet” 
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5.1.4.2.2 Supplerende analyse I. Fejl i regnskaber for holdingvirksomheder 

Rapportens første supplerende analyse søger at afdække omfanget af fejl i holdingvirksomheders 

regnskaber. Da revisionspligten for holdingvirksomheder først blev lempet fra og med 

regnskabsåret 2013, er analysen udarbejdet adskilt fra hovedanalysen og dækker derfor årene 

2013-2016. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at analysen blot udgør bygger netop på ca. 150 

udvalgte holdingvirksomheder pr. år (i alt 655 årsrapporter), som er ligeligt fordelt i hvert af de 

tre analysegrupper - henholdsvis ”fuld revision”, ”andre erklæringer” og ”ingen erklæring”. 

Analyse for holdingvirksomhederne viser en signifikant forskel mellem gruppen "ingen 

erklæringer" og de to øvrige grupper med erklæringer, mens der ikke er signifikant forskel 

mellem grupperne i analyseperioden, jf. nedenstående tabel. 

År Fuld revision Andre erklæringer Ingen erklæring 

2013 1,17 1,04 2,45 

2014 0,91 0,98 2,49 

2015 1,12* 0,69* 1,02* 

2016 0,63 0,81 1,73 

Total (2013-2016 0,96 0,88 1,91 

Tabel 7: Sammenligning af fejlniveau for holdingvirksomheder (ERST, 2018b, s. 35) 

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at gruppen med ”fuld revision” har en højere middelværdi 

end middelværdien for gruppen ”andre erklæringer” på trods af, at forskellen ikke er signifikant. 

Stikprøvens årsregnskaber med fuld revision eller udvidet gennemgang har således været mere 

fejlbehæftede end årsregnskaber med review eller assistance. Derudover viser tabellen, at der i år 

2015 ikke er signifikant forskel på tværs af alle tre grupper. Det er hertil angivet, at resultaterne i 

2015 formodentlig skyldes det relativt begrænset antal af årsrapporter, der er udtaget pr. år. Dette 

kan tyde på, at stikprøvepopulationen skulle have været større i forhold til at kunne tilvejebringe 

mere præcis og nuanceret viden. 

Resultaterne i Erhvervsstyrelsens analyse II viser, at det gennemsnitlige skattegab er lavest for 

holdingvirksomheder med et revideret årsregnskab, da denne gruppe netop blev opgjort til 26.400 

kr., mens skattegabet for holdingvirksomheder uden et revideret årsregnskab blev opgjort til 

99.600 kr. i 2014. Erhvervsstyrelsen har dog ikke vurderet forskellen hertil som signifikant i 

betragtning af, at opgørelsen er foretaget ud fra ganske få observationer, i og med at der er en stor 

variation i stikprøvepopulationen i de to grupper. Dette kan mere eller mindre tyde, at forskellen 

ugyldiggøres på baggrund af den manglende egnethed i metoden og datagrundlaget. Resultaterne 
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i analyse II viser endvidere, at 2 % af holdingvirksomheder med et revideret årsregnskab begik 

bevidste fejl, mens andelen for bevidste fejl for gruppen uden et revideret årsregnskab var på 3 % 

I forlængelse heraf påviser den supplerende analyse I desuden, at holdvirksomhederne er mere 

regelefterlevende sammenholdt med hele gruppen af virksomheder, der er undersøgt i 

complianceundersøgelsen, idet andelen af holdingvirksomheder med bevidste fejl er langt mindre 

end den samlede andel af virksomheder. 

5.1.4.2.3 Supplerende analyse II. Tvungen revision vs. frivillig revision 

Analyse II søger konkret at belyse forskelle i omfanget af fejl mellem virksomheder, der er 

tvunget til revision sammenholdt med virksomheder, der frivilligt vælger revision, andre 

erklæringer eller helt fravælger en revisorerklæring. Datagrundlaget for analysen tager imidlertid 

kun udgangspunkt i 2017, hvorfor analysens resultater ikke kan sammenholdes og underbygges 

med data fra andre år. Dette skaber generelt tvivl om analysens reliabilitet (pålidelighed), da det 

er usikkert, hvorvidt målinger for andre år vil give resultater, der danner grundlag for tilsvarende 

konklusioner. Det er hertil forklaret, at analysen er afgrænset fra de øvrige år af hensyn til at 

kunne isolere identificerede effekter. Dette anses imidlertid ikke som en udtømmende 

begrundelse og en absolut forudsætning for analysens udarbejdelse, hvorfor manglende præcision 

tydes.  

Analysens resultater viser, at der ikke er signifikant forskel på fejlniveauet mellem virksomheder, 

der er ”tvunget til fuld revision” sammenholdt med virksomheder, der vælger ”frivillig revision” 

og ”andre erklæringer”, jf. tabellen nedenfor. Analyseresultaterne påviser dermed ikke en konkret 

sammenhæng mellem fejlniveauet på de tre grupper. Det er hertil angivet, at analysen og 

resultaterne kan være præget af, at det ikke har været muligt at foretage den korrekte 

identifikation af virksomheder, der hhv. er omfattet af revisionspligten og ikke er. virksomheder 

(ERST, 2018b, s. 36). Dette indikerer en manglende egnethed i metoden til belysning af den 

valgte problemstilling.  

År Tvungen 

fuld revision 

Frivillig 

fuld revision 

Andre 

erklæringer 

Ingen 

erklæring 

2017 0,77* 0,88 0,63 1,23 

Tabel 8: Sammenligning af fejlniveau – Tvungen og frivillig revision (ERST, 2018b, s. 35) 
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5.1.4.2.4 Supplerende analyse III. Betydningen af fravalg i året umiddelbart efter fravalg 

Hovedanalysens sidste supplerende analyse søger at afdække udviklingen i fejlmålet for de 

virksomheder, der har fuld revision på årsregnskabet for 2014, og som fravælger revision året 

efter i 2015. Analysen er netop foretaget med det formål at kunne belyse, om regnskaberne bliver 

mere fejlbehæftede, eller om effekten fra den forhenværende revision ”hænger ved”. Analysen er 

baseret på gennemgang af i alt 204 regnskaber – 100 regnskaber pr. år. Hvert år undersøges 

konkret 50 tilfælde, hvor en virksomhed fravælger revision til fordel for en anden erklæring og 

50 tilfælde, hvor en virksomhed fravælger revision for herefter ikke at have en revisorerklæring 

på årsregnskabet. Imidlertid skaber stikprøvestørrelsen ligesom den forrige analyse usikkerhed 

omkring repræsentativiteten af populationen, og hvorvidt der er sikret reliabilitet ved blot at 

afdække effekten af fravalget i en enkelt omvendingsperiode. Analyseresultaterne fremgår af 

tabel 9 og 10. 

År 2014  

(fuld revision) 

2015 

(fravalg af revision) 

Signifikant forskel 

Middelværdi, fejlmål 1,26 1,47 Nej 

Ændring i fejlmål 0,20  

Tabel 9: Forskel i fejlniveau for virksomheder, der fravælger fuld revision. (ERST, 2018b, s. 36) 

År 2015  

(andre erklæringer) 

2015 

(ingen erklæring) 

Signifikant forskel 

Middelværdi, ændring i fejlmål -0,24 0,63 Ja 

Tabel 10: Forskel i fejlniveau for virksomheder, der fravælger revisionen til fordel for andre erklæringer i 

2015, og som helt fravælger revisors erklæringer i 2015 (ERST, 2018b, s. 36).  

Forskellen på fejlniveauet ved skift fra revision til fordel for revisors ”andre erklæringer” viser et 

fald i fejlniveauet i modsætning til forskellen ved skift fra fuld revision til ingen revision, jf. tabel 

10. Heriblandt mindskes fejlniveauet relativt mere for de virksomheder, der vælger en 

reviewerklæring sammenholdt med de virksomheder, der vælger revisors assistanceerklæring. 

Dog er det alene omkring 20 % af virksomhederne i undersøgelsen, der fravælger revisionen til 

fordel for en reviewerklæring, hvilket understreger, at revisors assistanceerklæring er et mere 

populært alternativ blandt de små virksomheder (ERST, 2018b, s. 36). Det interessante ved 

resultaterne er, at de påviser, at regnskabskvaliteten øges ved skift fra fuld revision (revision og 

udvidet gennemgang) til revisors prisbilligere erklæringer (assistance og review).  
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Tabel 10 viser desuden, at forskellen på fejlniveauet ved skift fra revisors andre erklæringer 

(assistance og review) til ingen erklæringer på årsregnskabet i 2015 er signifikant. Dette indikerer 

på samme måde som hovedanalysen, at revisors tilstedeværelse generelt har en positiv påvirkning 

på omfanget af de fejl, som undersøgelsen inddrager. Det skal dog understreges, at undersøgelsen 

ikke har påvist en signifikant forskel på et skift mellem erklæringerne. 

5.2 Delkonklusion 

Dette afsnit vil opsamle dokumentanalysen ved at sammenfatte de analyserede styrker og 

svagheder i Erhvervsstyrelsens undersøgelse. Afsnittet vil udrede de væsentlige forhold, som 

undervejs er blevet identificeret ved analysen af undersøgelsens metode, dataindsamling, 

fortolkninger og andre elementer. 

5.2.1 Uoverensstemmelse mellem undersøgelsesformålet og -designet 

Af Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport er det angivet, at undersøgelsen søger at belyse, 

hvorvidt lempelserne har betydet mere skatte- og momssvindel og ”dårligere” regnskaber i 

virksomheder uden revision (ERST, 2018b, s. 15). At de ”dårlige regnskaber” og ”det 

fremadrettede behov for revisionspligt” alene er målt ud fra fejltyper, som er åbenbare og 

formelle fejl anses imidlertid ikke at være tilstrækkeligt. Afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse viser netop, at det alene er 8 % der anser formelle/synlige fejl som 

værende vigtigere end de øvrige fejltyper, mens 34 % oplever, at det er fejl vedrørende 

indregning, måling og klassifikation, der er vigtigst i forhold til det retvisende billede af 

virksomhedens økonomi. Endelig besvarer over halvdelen af respondenterne, at begge fejltyper er 

lige vigtige. Dette indikerer, at det ikke er muligt at vurdere det fremadrettede behov for 

revisionspligt udelukkende ved at betragte de åbenbare og formelle fejl, som oftest opstår pga. 

manglende kompetence inden for regnskabsaflæggelse, begrænsede ressourcer, andre 

prioriteringer eller sjusk. 

Med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens undersøgelsesformål og afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse vurderes det, at det er mere oplagt at identificere effekterne af revision 

gennem intern adgang og kontrolbesøg hos hhv. virksomheder, som frivilligt lader sig revidere og 

virksomheder, som har fravalgt revisionen. Herigennem vil det netop være muligt at måle den 

værdi, som fuld revision reelt tillægger årsrapporten, hvilket vil være bedre afdækkende i forhold 

til undersøgelsesformålet. Utilstrækkeligheden i undersøgelsesdesignet og Erhvervsstyrelsen 
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fastsatte rammer kommer bl.a. til udtryk af professor, Thomas Riise Johansen, der pointerer det 

mangelfulde datagrundlag: ”I princippet skulle man lave den samme undersøgelse, som jeg har 

lavet, men som gik på værdiansættelse, tilstedeværelse, fuldstændighed, tilgodehavender og 

forpligtelser og sådan nogle ting. Det skulle bare være på bedre data, fordi de data jeg har er 

”manglende sammenligningstal fra forrige år” (bilag 4). 

5.2.2 Erhvervsstyrelsens politiske standpunkt afspejlet af rapporten 

Baseret på afhandlingens verdensanskuelse er dokumentanalysen gennemført i betragtning af de 

videnskabelige og metodiske kvalitetskriterier, jf. bilag 5. Den kritisk teoretiske tankegang 

forlanger netop, at den virkelighedstro fortolkning foretages med en kritisk tilgang, hvor 

samfundet kritiseres med henblik på at ændre det. I den forbindelse bemærkes det, at de 

sammenfattede hovedkonklusioner hvad angår de inddragede analyser i afhandlingen ikke 

afspejler belægget, analyserne og resultaterne herom på korrekt vis. Hovedkonklusionerne 

sammenfattet i undersøgelsesrapporten side 7 er netop så skarpt formuleret, at det anses for at 

være vildledende. Dette vedrører konkret følgende hovedkonklusioner, der refererer til Professor 

Thomas Riise Johansens analyse af revisorerklæringers betydning for fejl i årsrapporter:  

1) ”Revisionspligt har ikke signifikant betydning i forhold til regnskabsfejl i årsregnskabet.” 

2) ”Det har betydning, om selskabet benytter revisor, men ikke om det er revision, udvidet 

gennemgang, review af årsregnskabet eller regnskabsmæssig assistance til opstilling af 

regnskabet.”  

Analysen af sammenhængen mellem revisionspligt og formelle fejl i årsrapporter viser 

overordnet, at årsregnskaber med en revisorerklæring har signifikant færre formelle/åbenbare fejl 

sammenholdt med årsregnskaber uden en revisorerklæring. Imidlertid viser analysen ikke, at der 

er tydelige og konsistente forskelle i fejlniveauet mellem virksomheder som vælger fuld revision, 

og virksomheder der vælger anden type erklæring på årsregnskabet. Det betyder dog ikke, at der 

ikke er forskel mellem revisorydelserne, men at datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt nok til at 

vurdere forskellen herom. Generelt set vurderes den fejlagtige forståelse at opstå som følge af, at 

der ikke gives udtryk for, at konklusionerne alene har gyldighed over for regnskabsfejl i form af 

formelle og åbenbare fejl. Dette er netop en væsentlig afgrænsning, som bør være fremhævet i 

konklusionerne for at belyse den udarbejdede analyse, dens datagrundlag og resultater på en 

retvisende måde. Hovedkonklusionernes mangler understøttes af Professor, Thomas Riise 

Johansen, som kommenterer den sammenfattende formulering af analysens konklusioner med 
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følgende ord: ”Jeg kan godt kritisere, at de (red. Erhvervsstyrelsen) gjorde det på den måde, og 

at de ikke har vist interesse for det andet (red. øvrige fejltyper), men det at de konkluderede men 

glemte at sige, at konklusionerne skulle ses i lyset af, at de kom fra en undersøgelse af 

åbenbarlige fejl - Det siger de ikke på side 7, hvor de konkluderer på hele undersøgelse” (bilag 

4).  

I det hele taget kan ovenstående tyde på, at Erhvervsstyrelsen har overfortolket resultaterne i en 

retning, der styrker styrelsens egen politiske overbevisning og forforståelse. Dette kan sættes i 

relation til den seneste omtale om ministeriernes undersøgelsesrapporter, hvor læserne opfordres 

til at forholde sig kritisk til rapporternes indhold (Salomonsen, 2019). Salomonsen (2019) 

anbefaler bl.a., at man tager stilling til undersøgelsen metode og om involverede aktører kan have 

interesse i at drage konklusioner i en særlig retning. 

5.2.3 Inddragelsen af SKATs complianceundersøgelse 

Undersøgelsesrapportens analyse II søger at belyse virksomheders regelefterlevelse på skatte- og 

momsområdet med særligt fokus på de virksomheder, der undlader revisionen af årsregnskabet. 

Analysedelen er udarbejdet på baggrund af data fra SKATs complianceundersøgelser fra 

henholdsvis 2012 og 2014. Dette faktum vurderes imidlertid at svække repræsentativiteten af 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse, da de tidligere undersøgelser nødvendigvis ikke giver et 

dækkende billede af den virkelighed, som søges dækket i dag. Anvendelsen af data fra SKATs 

complianceundersøgelser betyder desuden, at det ikke er muligt at sige noget om årsagerne til 

fejlene, og hvad der konkret ligger til grund for afvigelserne mellem virksomheder, der har 

reviderede regnskaber sammenholdt med virksomheder, der ikke har reviderede regnskaber. Det 

skyldes, at undersøgelserne alene måler forskelle i opgjorte fejlprocenter, andel af bevidste fejl og 

det gennemsnitlige skatte- og momsgab uden at undersøge de underliggende sammenhænge og 

aspekter. Et andet væsentligt faktum, der gør inddragelsen af complianceundersøgelserne uegnet 

er, at der ikke tages hensyn til de forskellige studier, der viser, at det frivillige valg af revision er 

præget af karakteristika som f.eks. størrelsen og alderen på virksomheden (ERST, 2018a, s. 36). 

Dette er tilfældet på trods af, at undersøgelsens første analyse om revisorerklæringens betydning 

pointerer effekten af disse karakteristika, jf. det næstfølgende afsnit. Dette skaber i det hele taget 

usikkerhed omkring analysens resultater og konklusion om, at reviderede årsregnskaber omfatter 

signifikant færre fejl i momsangivelser, mens der derimod ikke er signifikant forskel på fejlene i 

skatteangivelser.” Hvad angår f.eks. opgørelsen af det gennemsnitlige skattegab for henholdsvis 
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grupperne af virksomheder med og uden revision er der netop ikke taget hensyn til 

virksomhedernes størrelse. Det er netop antageligt, at virksomhedernes størrelse er med til at 

påvirke det gennemsnitlige skattegab og derved målene. For at opnå et pålideligt resultat og 

virkelighedsnær fortolkning af virksomhedernes regelefterlevelse er det således påkrævet, at de 

udtagne virksomheder i opgørelsen størrelsesmæssigt er homogene og sammenligelige.  

5.2.4 Anvendelsen af matchingmetoden ”Propensity score matching”  

En række undersøgelser har vist, at det frivillige valg af revision er påvirket af en række 

virksomhedskarakteristika. Eksempelvis er efterspørgslen efter frivillig revision større, jo større 

virksomheden er. Af den grund anvender Erhvervsstyrelsens undersøgelse matchingmetoden 

”Propensity score matching” for at balancere virksomhedskarakteristika i de grupper, som hhv. 

har valgt og fravalgt revision for at skabe mere ensartede og homogene grupper. Dette vurderes 

som en klar styrke, da metoden bl.a. er med til at eliminere øvrige effekter, der kan have 

betydning for valget eller fravalget af revisorerklæringen og dermed omfanget af regnskabsfejl. 

Brugen af matchingmetoden skaber desuden muligheden for at basere analysen på virksomheder 

og regnskabskvaliteter, der er sammenlignelige. 

5.2.5 Ineffektiv sparring og manglende kvalitetssikring  

Dokumentanalysen indikerer, at der generelt har været en ineffektiv sparring med følgegruppen, 

og at den løbende kvalitetssikring af undersøgelsen følgelig ikke har været reel. I henhold til 

rapportens angivelser er følgegruppen blevet inddraget undervejs i processen og samtidigt blevet 

tildelt muligheden for afgive vurderinger og kommentarer på undersøgelsesdesignet. Der er dog 

en del kritik fra deltagerne i følgegruppen, som hævder at følgegruppens vurderinger og 

kommentarer ikke er kommet til efterretning, hvorfor deltagerne formentligt ikke har opnået 

muligheden for at bidrage til undersøgelsen og dens kvalitet. Særligt den alvorlige kritik fra 

Thomas Riise Johansen, som inden rapportens offentliggørelse er blevet negligeret af 

embedsmændene, tyder netop, at følgegruppen alene er blevet inddraget på det formelle plan, og 

at den kvalitetssikrende rolle reelt ikke er blevet tildelt følgegruppen (Ditzel, 2018b).  

5.2.6 Væsentlige svagheder i datagrundlaget 

Det bemærkes på baggrund af dokumentanalysen, at undersøgelsen har svagheder i 

datagrundlaget, der både gør sig gældende for hovedanalysen og de supplerende analyser. De 

metodemæssige svagheder skaber i det hele taget usikkerhed omkring, hvorvidt der er 
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tilstrækkelig evidens for undersøgelsens konklusioner, ligesom disse gør visse resultater svære at 

fortolke. Konkret indebærer de metodemæssige svagheder 1) manglende præcision, 2) 

anvendelsen af skøn og 3) utilstrækkeligt datagrundlag for rapportens supplerende analyser. 

Disse uddybes i det følgende: 

1) Manglende præcision: 

I det hele taget rummer undersøgelsesrapporten et letforståeligt sprog og en simpel beskrivelse, 

hvilket delvist vurderes at være en styrke, da det giver anledning til bedre forståelse af 

undersøgelsens overordnede ramme for indsamling og analyse af data. Til trods for dette har 

dokumentanalysen vist, at der er interne uoverensstemmelser mellem Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse og bilagsrapporten. Erhvervsstyrelsens undersøgelse beskriver eksempelvist, at 

forskellen i antallet af aktive kapitalselskaber angivet i Danmarks Statistik og antallet af 

indberettede årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen kan give anledning til et forbehold for 

konklusionerne, mens bilagsrapporten modsætningsvist beskriver, at forskellen skyldes 

konkursramte virksomheder. Den manglende ækvivalens forringer præcisionen i undersøgelsen. 

2) Anvendelsen af skøn: 

Der er anvendt skøn i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at identificere entydige 

datakilder som grundlag for rapportens beregninger grundet manglende datatilgængelighed. 

Erhvervsstyrelsen har som følgelig foretaget estimeringer af f.eks. nettoomsætning ud fra 

virksomhedernes oplyste bruttofortjeneste og valgte branchekode. Det bør imidlertid bemærkes, 

at virksomhedernes branchekode er blandt de mest hyppigste identificerede fejl i undersøgelsen 

jf. bilag 7. Derudover er det vigtig at understrege, at estimeringen netop antager, at virksomheder 

med under 0,5 årsværk er fritaget fra revisionspligten uden at fremføre belæg eller et 

tilstrækkeligt grundlag, der understøtter antagelsen. Alt i alt skaber estimeringen en usikkerhed i 

validiteten af stikprøvestørrelsen dvs. hvorvidt man reelt har formået at identificere 

virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelserne. Svagheden kommer ligeledes til 

udtryk i den supplerende analyse II, hvor det er angivet, at den manglende sammenhæng mellem 

resultaterne kan være præget af, at det ikke har været muligt at identificere, hvorvidt 

virksomhederne er revisionspligtige eller ej (ERST, 2018b, s. 36). 

3)Utilstrækkeligt datagrundlag for rapportens supplerende analyser: 
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Det er angivet, at undersøgelsens samlede konklusion om fejl vedrører den samlede periode 

2012-2017. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datagrundlaget i analyserne afviger fra 

hinanden. Dette er konkretiseret af tabellen nedenfor:  

 Hovedanalyse Supplerende analyse I Supplerende analyse II Supplerende analyse III 

Periode 2012-2016 2013-2016 2017 2014-2015 

Stikprøvestørrelse 3.098 655 816 208 

Tabel 11: Oversigt over analyseperioden og stikprøvestørrelsen for hovedanalysen og de supplerende 

analyser. 

I modsætning til hovedanalysen er datagrundlaget for de supplerende analyser relativt begrænset 

både i forhold til analyseperioden og størrelsen på stikprøvestørrelsen. Der er som følge heraf et 

relativt begrænset grundlag for at sammenholde dataudviklingen over en årrække, mens dette er 

fuldstændigt udelukket for supplerende analyse II, hvor det indsamlede data udelukkende 

vedrører 2017. Datagrundlaget i de supplerende analyser vurderes overordnet set at være 

størrelsesmæssigt uhensigtsmæssig i forhold til at kunne generalisere resultaterne og give et 

repræsentativt billede af populationen. Det utilstrækkelige datagrundlag er naturligvis en 

væsentlig svaghed og giver således anledning til en diskussion om, hvorvidt de supplerende 

analyser kan forklare det fremadrettede behov revision.  
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KAPITEL 6 – DOKUMENTANALYSE AF FSR’S UNDERSØGELSE 

I dette kapitel foretages en dokumentanalyse af FSR’s undersøgelse af effekten af lempet 

revisionspligt på det samlede skattegab (CE, 2018). Undersøgelsen er bistået af Copenhagen 

Economics og blev publiceret d. 7. december 2018 – samme dag som offentliggørelsen af 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt (FSR, 2018c). 

Set i lyset af afhandlingens kapitel 5, som analyserer Erhvervsstyrelsens undersøgelse af det 

fremadrettede behov for revisionspligt, så anvender Copenhagen Economics andre metoder og et 

andet datagrundlag i undersøgelsen af effekten af lempet revisionspligt på det samlede skattegab. 

Forskellen mellem de to undersøgelser er hovedsageligt, at Erhvervsstyrelsens undersøgelse 

betragter revisionspligten i forhold til formelle og synlige fejl, mens FSR betragter 

regelefterlevelsen i skatte- og momsområdet og estimerer hertil et skatte- og momsgab for 

virksomheder, der er omfattet af revisionspligtlempelsen. 

Dokumentanalysens formål er at belyse undersøgelsens konklusioner, som ifølge FSR er et 

modsvar til Erhvervsstyrelsens undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt (FSR, 

2018b). Under interviewet gav kommunikationschefen i FSR, Anders Lau, udtryk for, at 

regeringen hidtil ikke har gennemført evalueringer, der afdækker problemstillingen, og at man 

herefter særligt retter fokus på besparelserne, som revisionspligtslempelserne har bragt til 

erhvervslivet: ” (…) dér hvor regeringen fejler er, at de alene har fokus på de besparelser 

lempelsen har medført erhvervslivet og primært omtaler dette. Regeringen har glemt at fortælle 

om de andre følgevirkninger, og hvad man har taget væk ved at lempe revisionspligten.” (Bilag 

3). Undersøgelsen, som FSR har igangsat, søger derfor at afdække de negative konsekvenser, da 

disse ikke anses at være afdækket i de hidtidige undersøgelser. 

Denne dokumentanalyse vil bidrage til besvarelsen af afhandlingens problemformulering ved at 

betragte det beregnede skattegab og virksomhedernes regelefterlevelse på skatte- og 

momsområdet. I tidligere kapitel blev der gennemført en dokumentanalyse af Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse, der konkret søgte at belyse revisors betydning for omfanget af åbenbare fejl i 

årsregnskabet. I forlængelse heraf er det særligt relevant at inddrage FSR’s undersøgelse af 

regelefterlevelsen i skatte- og momsområdet for at afdække afhandlingens problemformulering, 

og generelt belyse revisors betydning for virksomhedernes efterlevelse af skatte- og 
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momsreglerne. Kapitlet vil bidrage til forståelsen af det metodiske og analytiske grundlag, som 

Copenhagen Economics anvender i undersøgelsen. I forlængelse heraf vil udgangspunktet i 

kapitlet være at analysere og vurdere forholdet mellem undersøgelsens formål, metodevalg, 

dataindsamling, analyseresultater samt fortolkning af resultatet.  

6.1 Undersøgelsesdesignet 

6.1.1 Undersøgelsens baggrund og formål 

Siden den første lempelse i 2006 har der været delte holdninger om, hvorvidt adgangen til at 

fravælge revision har været en fordelagtig reform for virksomhederne og samfundet. Særligt FSR 

har været en vigtig og synlig opponent til regeringens beslutning om lempelsen af 

revisionspligten. Baggrunden for undersøgelsen har derfor været den eksisterende uenighed om 

konsekvenserne ved revisionspligtslempelserne. 

Foreningen har valgt at bruge analyseinstituttet Copenhagen Economics til at bistå 

undersøgelsen, idet analyseinstituttet også har leveret analysedata til Erhvervsstyrelsen. Tanken 

bag valget har været, at man gennem det samme analyseinstitut kan vise, at man kan opnå 

resultater, der modsiger Erhvervsstyrelsens undersøgelse. I interviewet fortæller Anders Lau: ”Vi 

har set på den anden side af medaljen ved at bruge det samme analyseinstitut, Copenhagen 

Economics, og på baggrund af dem undersøgt skattetabet, når man fravælger revisor.” (Bilag 3). 

FSR har til formål at bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv og en 

effektiv offentlig sektor, hvor deres særlige fokus er at reducere korruption, skatteunddragelse og 

andre ulovligheder, som måtte opstå i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber (FSR, u.åb). 

Undersøgelsen er således afledt af disse værdier, da undersøgelsen alene betragter lempelsernes 

påvirkning på skatte- og momsgabet. Dermed er undersøgelsen afgrænset fra andre eventuelle 

konsekvenser, som måtte opstå ved fravalg af revision.  

Af hensyn til afhandlingens videnskabsteoretiske tankegang tager dokumentanalysen højde for, at 

undersøgelsen kan være præget af FSR’s forforståelse og egne standpunkter. Foreningens 

mission er netop at varetage revisionsvirksomhedernes faglige og branchepolitiske interesser, 

nationalt som internationalt, hvilket tydeliggør, at foreningen beskæftiger sig med 

revisionsbranchens politiske interesser og agerer som talerør i den bredere debat ude i samfundet 

(FSR, u.åb). 
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6.1.2 Rapportens opbygning og afgrænsning 

Som tidligere beskrevet er FSR’s undersøgelse afgrænset til skatte-, moms og A-

skatimplikationer ved den lempede revisionspligt. Der foretages ikke en afgrænsning af 

dokumentanalysen, da både selskabsskatten, momsen og A-skatten belyser virksomhedernes 

regelefterlevelse og vurderes derved at være relevant i forhold til afhandlingens problemstilling. 

Periodemæssigt tager undersøgelsen alene udgangspunkt i de samlede skatte- og momsmæssige 

konsekvenser af revisionspligtslempelserne. Årsagen til denne afgrænsning er forklaret i 

interviewet med Anders Lau:” Vi ville gerne sætte brand i det her problem med den svindel, der 

foregik med skattebetalingerne. Vi ser netop, at det største problem med lempelsen af revisionen 

er relateret til skatten.” (bilag 3) 

Undersøgelsen er opdelt i tre kapitler, som hver især behandler forskellige aspekter af 

skatteimplikationerne ved lempet revisionspligt. Første kapitel konstaterer, at lempelsen af 

revisionspligten har medført et ændret mønster i virksomhedernes valg af revisionsydelser. I 

andet kapitel undersøges, hvad lempelsen af revisionspligten har haft af betydning for 

skattebetalingerne. I sidste kapitel undersøges det samlede skattegab i en økonometrisk model, 

hvor revisionspligtens påvirkning på skattegabet for A-skat, moms og selskabsskat estimeres. 

Undersøgelsens opbygning er illustreret i figur 10. 

Figur 10: Egen tilblivelse. Oversigt over FSR’s undersøgelse 

6.1.3 Datagrundlag og metode 

Undersøgelsen af effekterne ved revisionspligtslempelserne er foretaget ved at betragte 

udviklingen i de offentlige skatteindtægter for virksomheder i regnskabsklasse B, som har 

mulighed for at vælge revisors andre ydelser eller fravælge revisionen helt (behandlingsgruppen). 

Udviklingen heraf er sammenholdt med udviklingen i de offentlige skatteindtægter for 

virksomheder, der ikke er omfattet af revisionspligtslempelserne (kontrolgruppen). Formålet med 
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2

•Revisionspligtens betydning for skatteindbetalinger
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denne afgrænsning er at kunne sammenligne to grupper af virksomheder over tid for derved at 

vurdere, om der er tegn på divergens i skatte- og momsbetalingerne efter landets anden lempelse 

af revisionspligten i 2011. Således beregnes den kausale effekt på selskabsskatte-, moms- og A-

skattebetalingen ved revisionspligtslempelsen i 2011.  

6.1.3.1 Datagrundlag  

Selvom det er Copenhagen Economics, der har bistået undersøgelsens udarbejdelse, er 

undersøgelsen dog gennemført inden for de rammer, som FSR har fastlagt. FSR har bl.a. bedt 

analyseinstituttet om at:  

 give en kort status på det offentliges skattegab og restancer pr. 2017, 

 foretage en analyse af sammenhængen mellem revision og korrektheden af 

indberetninger, 

 og estimere gabet for selskabsskat, moms og A-skat som følge af 

revisionspligtslempelserne i 2006 og 2011. 

Bruttodatasættet for perioden 2007-2013 er dannet på baggrund af overordnede 

udvælgelseskriterier. For det første består behandlings- og kontrolgruppen af virksomheder, som 

har været eksisterende og aktive i den fulde analyseperiode (2007-2013), idet undersøgelsen 

følger de samme virksomheder over tid. Derudover har undersøgelsen alene inddraget 

virksomhedstyperne A/S, ApS og IVS, og som har mindre end 20 ansatte samt en balance mellem 

1,5-36 mio. kr. De konkrete kriterier for virksomhederne i behandlings- og kontrolgruppen er 

gennemgået i det næstfølgende afsnit, der konkretiserer, hvorledes konstruktionen af 

behandlings- og kontrolgruppen er foretaget, jf. afsnit 6.1.3.2 om difference-in-difference 

metoden. 

Estimering af det samlede skatte- og momsgab bygger på Danmarks Statistik, herunder FIRM-, 

INDA- og FIKS-databaserne. De nævnte databaser kombineres med henblik på at indsamle et 

datasæt, der indeholder informationer om selskabernes betalte selskabsskat, moms og A-skat. 

Konkret er FIRM-databasen anvendt i forbindelse med indsamlingen af regnskabsinformation og 

anden virksomhedsspecifik information for alle aktive danske virksomheder i perioden 2003-

2016. Det er netop på baggrund af denne database, at skattegabet for selskabsskat er opgjort. 

FIRM-databasen leverer imidlertid alene data i form af virksomhedernes resultat efter skat, 

hvorfor resultatet før skat og virksomhedernes skattebetaling er beregnet på baggrund af denne 
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oplysning. Informationer om virksomhedernes momsbetalinger i perioden 2009-2016 er 

fremskaffet ved hjælp af FIKS-databasen, mens INDA-databasen har dækket 

informationsbehovet vedrørende A-skatten. Endelig er RAS-databasen anvendt for at kunne 

henføre betalingerne til virksomhederne, da databasen indeholder oplysninger om CVR-

nummeret på den specifikke virksomhed, som hver person er ansat i. Således opnås et udtryk for 

den samlede A-skat for det enkelte CVR-nummer. Det bør dog bemærkes, at udtrykket for den 

samlede A-skat alene afdækker perioden 2010-2016. 

I forhold til undersøgelsens datagrundlag er det vigtigt at bemærke, at der foretages en analyse på 

baggrund af regnskabsdata og virksomhedsoplysninger fra Danmarks Statistik, og ikke på 

baggrund af virksomhedernes faktiske skatte- og momsbetalinger. Undersøgelsen betragter netop 

ikke virksomhedernes faktiske skattebetaling, men udregner en tilnærmelsesværdi af 

skattebetalingen på baggrund af regnskabsoplysninger indhentet fra Danmarks Statistik og den 

årsspecifikke selskabsskattesats. Endvidere er der på baggrund af Danmarks Statistik dannet en 

variabel for virksomhedernes momsbetaling, der afdækker perioden 2009-2016. Dette indikerer, 

at de indhentede oplysninger er baseret på skøn og afspejler således ikke de faktisk indbetalte 

momsbetalinger direkte, hvilket giver anledning til en svaghed i datagrundlaget og skattegabet, 

som beregnes ud fra disse overordnede statistikker. 

6.1.3.2 Difference-in-difference metoden 

Det estimerede årlige skattegab bygger på difference-in-difference metoden, som er en statistisk 

metode, der opgør effekten af en regulering gennem en grafisk illustration. Metoden anvendes 

ved, at man betragter en behandlingsgruppe, som består af 9.000 virksomheder omfattet af den 

anden revisionspligtslempelse i 2011, og sammenholder gruppens udvikling i skatte- og 

momsbetalinger med en kontrolgruppe, som består af 10.000 virksomheder, der ikke er omfattet 

af revisionspligtslempelsen (CE, 2018, bilag A). Metoden betragter således kontrolgruppens 

udvikling i skatte- og momsbetalinger som den forventede udvikling, der er upåvirket og 

uafhængig af de eventuelle lovændringer. Såfremt behandlingsgruppens udvikling i skatte- og 

momsbetalinger afviger fra kontrolgruppens, anses reguleringen for at have en effekt på 

behandlingsgruppens betalingsmønster. Eventuelle forskelle i gruppernes udvikling i skatte- og 

momsbetalinger beregnes herefter til et estimat, der viser reguleringens effekt på 

behandlingsgruppens betalinger (CUMSPH, u.å). Metoden er således anvendt til beregning af 

skatte- og momsgabet for virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelsen i 2011. 
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I behandlingsgruppen indgår de virksomheder, som ikke har haft adgangen til at fravælge 

revisionen ved den første lempelse af revisionspligten i 2006, men som senere har fået mulighed i 

forbindelse med den næste regulering i 2011. Gruppen er nærmere specificeret med 

størrelsesgrænserne nedenfor: 

 En balance mellem 1,5 og 4 mio. kr. og færre end 12 ansatte i to på hinanden følgende år 

 En omsætning mellem 3 og 8 mio. kr. og færre end 12 ansatte i to på hinanden følgende år 

 En balance mellem 1,5 mio. kr. og en omsætning på mellem 3 og 8 mio. kr. i to på 

hinanden følgende år 

Kontrolgruppen er defineret som alle øvrige virksomheder med færre end 20 ansatte og en 

omsætning på mindre end 36 mio. kr., og som ikke er omfattet af den første og anden lempelse. 

Afgrænsningen i antal ansatte er inspireret af en svenske undersøgelse, som viser effekten af 

lempelserne i revisionspligten for svenske selskaber. Den svenske undersøgelse forklarer dog, at 

selvom man foretager en afgrænsning i antal ansatte, vil der stadig være forskel i 

virksomhedsstørrelsen mellem behandlings- og kontrolgruppen. Dette ligger til grund for, at 

undersøgelsen også inkluderer nettoomsætningen og balancen som variabler (Huq et al., 2018, s. 

9). Det ses netop, at Copenhagen Economics har konstrueret virksomhederne i behandlings- og 

kontrolgruppen på baggrund af de samme variable som i den svenske undersøgelse: Antal 

ansatte, nettoomsætning og aktivsum.  

Det bør dog bemærkes, at Copenhagen Economics ikke definerer behandlings- og kontrolgruppen 

efter virksomhedernes faktiske valg eller fravalg af revision, da undersøgelsen udtager samtlige 

virksomheder, der opfylder størrelsesgrænserne nævnt ovenfor. Det giver anledning til, at den 

endelige beregning af skatte- og momsgabet ikke direkte kan henføres til virksomheder, der 

havde fravalgt revisionen ved den anden lempelse. Som følge heraf kan de estimerede effekter 

skyldes andre forhold, netop fordi metoden reelt ikke har isoleret effekterne af fravalg af revision. 

Kapitel 1 i FSR’s undersøgelse viser netop, at det ikke er alle virksomheder, der fravælger 

revisionen, selvom de er omfattet af lempelsen af revisionspligten (CE, 2018, s. 5) 

Metoden betinger en række forudsætninger, som skal være opfyldt før udviklingen for hhv. 

behandlings- og kontrolgruppen kan sammenholdes og anvendes til beregning af effekten af 

2011-reformen. Den vigtigste forudsætning er, at både behandlingsgruppen og kontrolgruppen 

følger den samme underliggende trend. I forlængelse heraf er det vigtigt at understrege, at 

kontrolgruppen består af relativt større selskaber med en omsætning på 9-36 mio. kr., som kan 
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have bedre udviklingsmuligheder end behandlingsgruppen, der har en lavere omsætning på 3-8 

mio. kr. Dette understøttes af Danmarks Statistik (2018), som viser, at små virksomheder med 0-

9 ansatte som udgangspunkt udgør de fleste konkurser, mens virksomheder med 10-19 ansatte 

besidder de største fald i beskæftigelse (Dansk Erhverv, 2019). Beskrivelsen af små 

virksomheder, der oplever de fleste konkurser, kan henføres til behandlingsgruppen i difference-

in-difference modellen. Danmarks Statistik (2018) og Dansk Erhverv (2019) viser netop, at 

forholdene i disse to grupper ikke nødvendigvis er sammenlignelige og følger nødvendigvis ikke 

samme underliggende trend – særligt hvad angår konkurs og beskæftigelsesudvikling, hvilket 

indikerer, at antagelsen om at behandlings- og kontrolgruppen følger samme underliggende trend 

kræver en mere dybdegående argumentation og belæg i undersøgelsen (Danmarks Statistik, 

2018). 

Derudover forudsætter metoden, at behandlingsgruppen vil opleve samme udvikling i 

betalingerne for selskabsskat, moms og A-skat, såfremt den anden lempelse ikke bliver vedtaget. 

Det bemærkes dog, at denne antagelse alene bygger på en treårig udvikling forinden lempelsen i 

2011, hvor det derimod alene er en ét-årig udvikling for A-skat forinden lempelsen (CE, 2018, s. 

20). Den korte periode inden 2011-reformen for skatte- og momsindbetalingerne og særligt det 

ene år for A-skattebetalingerne vurderes at være utilstrækkelig til at identificere, at betalingerne 

vil følge samme udvikling, hvis 2011-reformen ikke blev vedtaget. Da hele undersøgelsen og den 

estimerede effekt på det samlede skattegab bygger på denne antagelse, skaber dette usikkerhed i 

forhold til undersøgelsens validitet internt, da undersøgelsesrapporten ikke efterviser et belæg, 

der verificerer, at forudsætningen om trenden er opfyldt. 

6.1.4 Analyse af databehandlingen og undersøgelsens resultater 

6.1.4.1 Virksomheder, som er oprettet med henblik på skattesnyd 

Overordnet set påpeger FSR’s undersøgelse en stigende udvikling i virksomheder, der fravælger 

revisors erklæringer fuldkomment. Udviklingen er begrundet med følgende udsagn i 

undersøgelsen: ”Endelig er andelen af selskaber, som ingen revisorbistand modtager, steget fra 

ca. 9 % i 2012 til 19 % i 2017. Dette skal ses i lyset af, at andelen af selskaber oprettet med 

henblik på skattesnyd er overrepræsenteret i gruppen af selskaber, der fravælger 

revisorbistand.” (CE, 2018, s. 8). Det foreliggende udsagn er afledt og understøttet af en svensk 

undersøgelse, som undersøger 325 aktieselskaber, der er anmeldt for økonomisk kriminalitet. 
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Konkret konkluderer den svenske undersøgelse, at antallet af virksomheder, der udelukkende er 

registreret med henblik på at begå forbrydelser, næsten er dobbelt så højt blandt de virksomheder, 

der har fravalgt revisor, sammenholdt med de virksomheder, der har en revisor 

(Ekobrottsmyndigheden, 2016, s. 3). Da undersøgelsens analysegrundlag er virksomheder, der er 

anmeldt for økonomisk kriminalitet, kan resultatet heraf således ikke direkte henføres til de 

danske virksomheder dvs. ”gruppen af selskaber, der fravælger revisorbistand”. Udfordringen i 

anvendelsen af den svenske undersøgelse er, at den har en anden analysepopulation end FSR’s 

undersøgelse, og det er således ikke muligt at henføre resultater fra anmeldte svenske 

virksomheder til samtlige danske virksomheder, der har fravalgt revisorerklæringer. Der er netop 

tale om to vidt forskellige undersøgelsesgrundlag, der ikke er sammenlignelige. Desuden er der 

intet belæg for, at udviklingen i Danmark er identisk med udviklingen og de økonomiske 

forbrydelser i Sverige, der kan understøtte FSR’s inddragelse af undersøgelsen. Dette er pointeret 

over for kommunikationschefen, Anders Lau, der hertil har bekræftet, at den svenske 

undersøgelses sigte er andet end FSR’s undersøgelse i en mailkorrespondance (bilag 9). På trods 

af de forskellige undersøgelsesgrundlag og -fokus mellem undersøgelserne, så anvendes den 

svenske undersøgelse som et belæg i FSR’s hovedkonklusion, hvilket svækker pålideligheden, da 

der ikke er en meningsfuld parallelitet mellem konklusionen og den svenske undersøgelse. FSR 

tydeliggør ikke den væsentlige forskel i de to undersøgelser hverken i deres konklusion eller i 

resten af undersøgelsen. 

Udsagnet er endvidere blevet pointeret over for professor, Thomas Riise Johansen, der har 

kommenteret følgende: ”Formålet med lempelsen af revisionspligten var netop, at små 

virksomheder skulle have mulighed for at fravælge revisor for at reducere de administrative 

byrder forbundet med brugen af revisor. Så pr. definition kan man ikke sige, at det er en 

bekymrende udvikling” (Bilag 4). Ud fra nuværende datagrundlag er det ifølge Thomas Riise 

Johansen ikke muligt at tolke det stigende antal virksomheder, der fravælger revisorbistand som 

værende en negativ udvikling, da dette blot belyser virksomhedernes anvendelse af de lempede 

regler. Ligeledes pointerer han, at man skal have belæg for at sige, at virksomhedernes fravalg af 

revisorerklæringer er bekymrende, jf. fortsættelsen af citatet ovenfor. 

Udsagnet er nødvendigvis ikke forkert, blot fordi der ikke er en meningsfuld parallelitet mellem 

konklusionen og den svenske undersøgelse. Sammenholdt med Erhvervsstyrelsens analyse II er 

det konkluderet, at virksomheder med bevidste fejl er overrepræsenteret blandt virksomheder 
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uden revideret årsregnskab og er særligt tydeligt for virksomheder, der fravælger 

revisorerklæringer helt (FSR, 2018, s. 43). Dette understøtter, at virksomheder uden revideret 

årsregnskab har en større tendens til at snyde i forhold til virksomheder med revideret 

årsregnskab. Det bør dog understreges, at Erhvervsstyrelsens konklusion ikke understøtter 

udsagnet om, at virksomheder, som er oprettet med henblik på skattesnyd, er overrepræsenteret i 

gruppen af selskaber, der fravælger revisorbistand, men viser, at virksomheder uden revideret 

regnskab har større tendens til at begå bevidste fejl, selvom denne andel har været faldene for 

både skat og moms i 2012-2014 (CE, 2018, s. 43). Set i lyset af denne konklusion tyder det øgede 

fravalg af revisorerklæringer på, at gruppen af virksomheder med større tendens til at begå 

bevidste fejl forøges, hvorfor udviklingen kan være et problem for staten. 

Det påvirker således pålideligheden og validiteten af FSR’s konklusion, at den stigende udvikling 

i de danske virksomheders fravalg af revisorerklæringer fortolkes på baggrund af en svensk 

undersøgelse, hvori virksomheder med økonomiske forbrydelser er undersøgelsesgrundlaget. I 

det hele taget indikerer dette, at FSR har fortolket resultatet i en sådan retning, at foreningens 

egen overbevisning og forforståelse styrkes. 

6.1.4.2 Fejl i skatte- og momsindberetninger 

Undersøgelsens andet kapitel analyserer revisionspligtens betydning i forhold til 

skatteindbetalingerne og den korrekte indberetning af årsregnskaber. Det fremgår af 

undersøgelsen, at hhv. 48 % og 58 % af landets samtlige virksomheder i 2014 (selskaber og 

selvstændig erhvervsdrivende) har indberettet deres skatte- og momsoplysninger med fejl. Heraf 

har hhv. 8 % og 11 % af virksomhederne bevidst omgået skatte- og momsreglerne. Det bør 

understreges, at tallene også inkluderer selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke er underlagt 

revisions- eller regnskabspligt. (CE, 2018, s. 6). Tallene bør ses i lyset af, at skattevæsenet alene 

kontrollerer omkring 3 % af samtlige danske virksomheder. På trods af den lave procentandel af 

de bevidst fejl i skatte- og momsområdet på hhv. på 8 % og 11 %, er en betydelig andel af skatte- 

og momsgabet udgjort af disse bevidste fejl. SKATs complianceundersøgelse viser netop, at 47 

% af det samlede skattegab og 65 % af det samlede momsgab kan henføres til virksomheder, der 

bevidst har omgået reglerne (SKAT, 2018b, s. 9-10). Dog kan dette forhold ikke sættes i direkte 

forbindelse med revisionspligtslempelserne, da complianceundersøgelsen alene beskriver 

fejlprocenterne for samtlige virksomheder (inkl. selvstændigt erhvervsdrivende) og ikke 

årsagerne til disse. 



Page 81 of 163 

 

 

I forhold til udviklingen viser SKATs complianceundersøgelse, at fejlprocenten for virksomheder 

er steget gradvist i årene 2008-2014, mens andelen af virksomheder, der bevidst har omgået 

skattereglerne, er faldet med to procentpoint i 2014 efter en konstant procentsats på 10 % siden 

2008. Ifølge SKAT giver udviklingen således en indikation på, at selvom flere virksomheder 

begår fejl, er det samtidigt færre virksomheder, der har begået fejlene bevidst (SKAT, 2018b, s. 

16). 

 

Figur 11: Andel af fejlniveau på baggrund af figur 2 fra SKATs complianceundersøgelse (SKAT, 2018b, s. 

16)  

På baggrund af undersøgelsens andet kapitel har det været muligt at udrede udviklingen i 

fejlprocenten for danske virksomheder for årene 2008-2014. Det har hertil været relevant at 

inddrage SKATs undersøgelse med henblik på at forstærke den interne validitet i FSR’s 

undersøgelse og understøtte pålideligheden af resultaterne. I det næstfølgende afsnit vil 

dokumentanalysen fokusere på det samlede skattegab for virksomheder i indkomståret 2014.  

6.1.2.2.1 Skattegabet for indkomståret 2014 

Det samlede skattegab er et udtryk for forskellen mellem den skat og moms, som virksomheder og 

borgere burde have betalt, og den moms og skat som de faktisk har betalt (CE, 2018, s. 7). 

Skatte- og momsgabet for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende blev for indkomståret 

2014 opgjort af SKAT til ca. 14 mia. kr., jf. figur 12 nedenfor. Heraf er 6,2 mia. kr. – svarende til 

44 % af det samlede skattegab udgjort af virksomhederne, mens de resterende 56 % er udgjort af 

de selvstændigt erhvervsdrivende. Disse tal er baseret på SKATs complianceundersøgelse og 

afdækker ikke virksomheder med mere end 250 ansatte, sort arbejde, transfer pricing, 

punktafgifter, og told (CE, 2018, s. 7) 
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Figur 12: Skatte- og momsgabet for 2014 på baggrund af FSR’s undersøgelse (CE, 2018, s. 7) 

I det hele taget er det bemærkelsesværdigt, at undersøgelsesrapporten inddrager de selvstændige 

erhvervsdrivende. De selvstændig erhvervsdrivende er netop omfattet af reglerne for 

regnskabsklasse A og er følgeligt ikke underlagt revisionspligt og lempelserne herom. 

Inddragelsen af de selvstændig erhvervsdrivende er således ikke givende i denne sammenhæng, 

da undersøgelsen har til formål at analysere effekten af hhv. 2006- og 2011-lempelsen på det 

samlede skattegab. Som førnævnt har brancheforeningen netop også redegjort, at analysen er 

afgrænset til kun at omfatte kapitalselskaber med muligheden for at fravælge revision: ”Analysen 

undersøger kun effekten af revisionspligtlempelsen på selskabsdelen, idet de selvstændigt 

erhvervsdrivende hverken er forpligtiget til at indsende et årsregnskab eller blive revideret.” 

(CE, 2018, s. 7) 

I henhold til dette er det pointeret i undersøgelsesrapporten, at det ikke har været muligt at opdele 

fordelingen af det totale skattegab og den totale omsætning på hhv. virksomheder og selvstændigt 

erhvervsdrivende, jf. tabel 12: ”Bemærk dog, at det ikke har været muligt at opdele skattegab og 

omsætning på hhv. selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, hvor sidstnævnte ikke har været 

omfattet af revisionspligtlempelsen.” (CE, 2018, s. 8). Den beskrevne fordeling af 

virksomhedernes skattegab for indkomståret 2014 danner netop baggrund SKATs 

complianceundersøgelse, som ikke har konstrueret dataindsamlingen efter denne opdeling. 

Gruppering af virksomhederne ud fra antal ansatte kan således både være bestående af 

kapitelselskaber, selvstændig erhvervsdrivende og holdingvirksomheder, der som udgangspunkt 

har til formål at eje kapitalandele i andre virksomheder, og som nødvendigvis ikke er omfattet af 

lempelserne af revisionspligten, jf. tabel 12. 

  

10,9

6,0

1,9

7,9

4,9

1,3

6,2

S E L S K A B S S K A T T E G A B M O M S G A B S A M L E T

Selvstændige erhvervsdrivende Selskaber

10,9

14,1
 3,2 

 

Skatte- og momsgabet for indkomståret 2014 

 



Page 83 of 163 

 

 

Antal ansatte Skattegab (Mio. kr.) Andel af totale skattegab Andel af samlet omsætning i 2014 

0 ansatte 6.484 60 % 7 % 

1-12 ansatte 3.707 34 % 18 % 

13-250 ansatte 698 6 % 75 % 

I alt  10.887 100 % 100% 

Tabel 12: Fordeling af virksomhedernes skattegab i 2014 (CE, 2018, s. 8) 

Copenhagen Economics afgiver følgende konklusion på baggrund af data fra SKATs 

complianceundersøgelse: ”Størstedelen af skattegabet kan henføres til de helt små virksomheder, 

hvilket netop er dem, som fritages fra lovpligtig revision. For eksempel stod virksomheder med 0 

ansatte for 60 % af virksomhedernes selskabsskattegab i 2014, svarende til knap 6,5 mia. kr. 

Dette skal ses i lyset af, at disse virksomheder kun udgør ca. 7 % af danske virksomheders 

samlede omsætning i 2016.” (CE, 2018, s. 8). Imidlertid bemærkes det, at konklusionen ikke 

tydeliggør, at den angivne andel på 60 % af virksomhedernes selskabsskattegab i 2014 bl.a. 

omfatter selvstændig erhvervsdrivende der ikke er revisionspligtige. Konklusionen kan således 

være årsag til, at læseren får et ukorrekt billede af forholdet, idet man forinden har redegjort for 

den omtalte afgrænsning til at analysere virksomheder, der er omfattet af lempelserne til 

revisionspligten, hvilket ovenstående datagrundlag ikke overholder. Det er desuden vigtigt, at 

understrege, at SKAT har tilskrevet de selvstændig erhvervsdrivende (56 %) størstedelen af det 

samlede skattegab for indkomståret 2014, hvilket indikerer, at de selvstændig erhvervsdrivende 

har en større effekt på skattegabet. 

I forlængelse heraf er det ikke korrekt at anskue gruppen af virksomheder med 0 ansatte for små 

virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelserne, alene på baggrund af antallet af 

ansatte. Gruppen bestående af virksomheder med 1-12 ansatte, som står for 34 % af skattegabet, 

består nødvendigvis heller ikke af virksomheder, der er omfattet af lempelsen af revisionspligten. 

Det er netop forventeligt, at en virksomhed, der opfylder det gennemsnitligt antal 

heltidsbeskæftigede på 12, ikke nødvendigvis opfylder de øvrige krav i årsregnskabslovens § 

135. Dette viser i det hele taget, at det er nødvendigt at adskille skattegabet mellem de 

virksomheder, der hhv. er omfattet af revisionspligtslempelsen, og de virksomheder, der ikke er 

omfattet, for at kunne vurdere effekten af den ændrede revisionspligt. Desuden vil der være langt 

mere repræsentativt, såfremt undersøgelsen baseres på en identifikation af de virksomheder, der 

netop har fravalgt revisionen fremfor at basere undersøgelsen på virksomheder, der er under 

grænsen for revisionspligt, og nødvendigvis ikke har fravalgt revisionen. Undersøgelsens kapitel 

2, der gennemgår det samlede skattegab i 2014, anses derfor ikke at være i overensstemmelse 
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med undersøgelsens formål, ligesom datagrundlaget herom ikke er repræsentativt for 

undersøgelsens population. Det bør i denne sammenhæng understreges, at fordelingen af 

skattegabet, jf. tabel 13, ikke danner grundlag for estimeringen i det næstfølgende afsnit, hvorfor 

kritikken alene går ud på, at man har givet en misvisende beskrivelse af fordelingen af 

virksomhedernes skattegab i 2014 uden at tage hensyn til undersøgelsesformålet og 

afgrænsningen heraf. 

6.1.2.3 Estimering af skattegabet som følge af den ændrede revisionspligt 

FSR og Copenhagen Economics har været enige om at anvende en økonometrisk tilgang til at 

beregne et estimat af effekten af lempet revisionspligt på skattegabet. Som tidligere nævnt 

anvendes den såkaldte difference-in-difference model, der måler effekten af en regulering ved at 

observere en behandlingsgruppe, der er omfattet af reguleringen i 2011, og en kontrolgruppe, der 

ikke er omfattet af reguleringen i 2011. Metodens anvendelighed til formålet er diskuteret i afsnit 

4.1.3, hvorfor der i dette afsnit tages udgangspunkt i fremgangsmåden og resultatet af metoden. 

Estimeringen viser, at der som følge af 2011-reformen er sket et gennemsnitligt fald i 

selskabsskatteindbetalingerne med ca. 9 % for de virksomheder, hvis revisionspligt blev lempet. 

Modellen viser endvidere, at momsindbetalingerne er faldet med 3 %, mens A-skat 

indbetalingerne er faldet med 2 % (CE, 2018, s. 10). 

 

Figur 13: Indhentet difference-in-difference model, bilag A (CE, 2018) 

Overordnet set foretages estimeringen af effekten på skattegabet ved at sammenholde 

behandlingsgruppen med kontrolgruppen, hvor det antages, at den adfærdsmæssige effekt af 
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fravalget af revision først giver fuldt gennemslag i en lang årrække efter reformen. I forlængelse 

heraf forudsætter undersøgelsen, at de gennemsnitlige effekter 3 år efter lempelsen af 

revisionspligten svarer til de varige effekter af reformen blev implementeret (CE, 2018, s. 3). 

På det grundlag er de procentvise effekter afledt og omregnet til et samlet skattegab i kr. for de 

virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelsen i 2011. Som resultat heraf skønner 

FSR, at den samlede effekt på skattegabet ved lempelsen af revisionspligten i 2006 og 2011 

udgjorde 1,5 mia. kr. pr. år jf. nedenstående figur: 

 

Figur 14: Lempelsernes effekt på skattegabet (CE, 2018, s. 11) 

Eksempelvis sker estimeringen af skattegabet for virksomheder, der er omfattet af 2011-

reformen, ved, at man deler den gennemsnitlige skattebetaling for virksomhederne i året 2016 

med den procentvise estimerede effekt på 9,1 %. Således beregner man den skattebetaling, som 

virksomhederne reelt skulle betale, hvis 2011-reformen ikke blev vedtaget (CE, 2018, s.27). 

Denne beregningsgrundlag har metodemæssige svagheder i flere aspekter. Først og fremmest er 

skatteindbetalingerne for behandling- og kontrolgruppen estimeret ud fra overordnede 

regnskabsoplysninger fra Danmarks Statistik. Derudover er effekterne af 

revisionspligtslempelsen for 2011-reformen beregnet ved, at man deler gennemsnittet af de 

estimerede skattebetalinger for 2016 med en estimeret procentandel, der beskriver forskellen 

mellem gennemsnittet af behandlingsgruppens skattebetalinger og den skat, de burde betale i 

lyset af kontrolgruppens betalingsmønster i en 3 årig periode efter 2011-reformen. Alt i alt er 

beregningen baseret på skøn, estimeringer, gennemsnitlige betalinger og en række antagelser om, 

at metodens forudsætninger er opfyldte. Beregningen og anvendelsen af datagrundlaget samt 

behandlingsgruppens manglende afgrænsning af virksomheder, der faktisk fravælger revision, 

skaber en usikkerhed i, hvorvidt modellen repræsenterer effekten af revisionspligten på det 

samlede skattegab. 
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En anden vigtig pointe er, at undersøgelsen også estimerer effekten på det samlede skattegab som 

følge af lempelserne i 2006 på trods af, at definitionen af behandlingsgruppen alene omfatter 

virksomheder, der er omfattet af 2011-reformen, jf. ovenstående tabel. Effekten af 2006-reformen 

på det samlede skattegab er netop beregnet ud fra det estimerede procentvise fald i 

skattebetalinger, momsbetalinger samt betaling af A-skat for 2011-reformen. Man har dermed 

generaliseret resultatet for 2011-reformen og antaget, at effekten af lempelsen i 2011 svarer til 

effekten af lempelsen i 2006 (CE, 2018. bilag b). Det bliver desuden ikke nævnt eksplicit i 

undersøgelsen, at man anvender effekten af 2011-reformen til at beregne skattegabet som følge af 

2006-reformen udover i bilag B, hvilket viser, at kriteriet om transparens ikke er opfyldt. I bilaget 

er det alene nævnt, at det antages, at de procentvise estimerede effekter af reformen i 2011 er 

repræsentativ for effekterne af 2006 reformen uden fremførsel af argument for antagelsen, hvilket 

er en stor svaghed i beregningen. 

Selvom begge reguleringer vedrører lempelse af revisionspligten, så er der ikke tale om to 

identiske reguleringer, da beløbsstørrelserne i kriterierne for begge lempelser er vidt forskellige 

og vedrører forskellige behandlingsgrupper. Da grundlaget i difference-in-difference metoden 

netop alene beregner effekten af én intervention, regulering mv., er det metodemæssigt ikke 

muligt at overføre effekten i den anden revisionspligtslempelse i 2011 til den første 

revisionspligtslempelse i 2006. Med udgangspunkt i disse forhold vurderes det, at de estimerede 

effekter i skatte- og momsindbetalingerne for 2011-lempelsen ikke er overførbar. Datagrundlaget 

indikerer netop, at det størrelsesmæssigt og metodemæssigt er uhensigtsmæssigt at generalisere 

effekten af reformen. 

6.2 Delkonklusion 

Dette afsnit vil opsamle dokumentanalysen ved at sammenfatte de analyserede styrker og 

svagheder i FSR’s undersøgelse af effekten af lempet revisionspligt på det samlede skattegab. 

Afsnittet vil udrede de væsentlige forhold, som er blevet identificeret undervejs i forbindelse med 

analysen af undersøgelsens anvendte metode, dataindsamling, fortolkninger, resultater og andre 

elementer.  

6.2.1 Svagheder i forbindelse med anvendt data 

Estimeringen af effekten på det samlede skattegab som følge af den lempede revisionspligt er 

som udgangspunkt baseret på virksomhedsoplysninger indhentet fra Danmarks Statistik. Således 
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er der ikke tale om virksomhedernes faktiske skattebetalinger, hvorfor Copenhagen Economics 

har estimeret virksomhedernes skattebetalinger ud fra virksomhedens resultat efter skat og den 

årsspecifikke selskabsskat. Dette anses for at være en væsentlig svaghed, da det ikke er de 

faktiske skattebetalinger, der anvendes til beregning af skattegabet. I den indsamlede data har 

man ligeledes ikke taget højde for virksomhedernes valg eller fravalg af revision eller andre 

revisorerklæringer, men udelukkende størrelsesgrænserne, hvorfor skattegabet ikke direkte kan 

henføres til virksomheder, der har fravalgt revision. Dette uddybes i det næste afsnit. 

6.2.2 Metodemæssige svagheder 

Difference-in-difference modellen forudsætter, at man definerer en behandlingsgruppe og en 

kontrolgruppe, hvor man herefter sammenligner gruppernes udviklingen i forbindelse med en 

given intervention. Den væsentligste svaghed ligger ikke alene i metodevalget, men 

hovedsageligt i anvendelsen af metoden og definitionen af hhv. behandlings- og kontrolgruppen. 

Grupperne er netop ikke defineret efter virksomhedernes egentlige valg eller fravalg af revision, 

men efter størrelsesgrænserne for den anden lempelse af revisionspligten, hvorfor man ikke kan 

udtale sig om, hvorvidt forskellen i skattebetalingerne for behandlings- og kontrolgruppen 

skyldes fravalg af revision. Effekterne ved revisionsfravalget bliver netop ikke isoleret ved at 

udtage samtlige virksomheder, der er omfattet af lempelsen, da det ikke er alle virksomheder, der 

er omfattet af 2011-reformen, der har fravalgt revision.  

En anden metode metodemæssig svaghed er, at undersøgelsen observerer udviklingen i 

virksomhedernes skattebetalinger i årene 2008-2013, som også berører 2013-reformen. Man har 

således ikke formået at afgrænse datagrundlaget, så det alene er effekten af 2011-reformen, der 

undersøges, jf. afsnit 6.1.1 om undersøgelsens baggrund og formål. Dette anses for at være en 

væsentlig svaghed for undersøgelsens resultater, da den undersøgte intervention ikke er isoleret 

fra 2013-reformen og kan derfor være forstyrret af effekterne heraf. En anden metodemæssig 

svaghed bygger på analyseinstituttets væsentlige antagelse, der ikke er underbygget af belæg. 

Copenhagen Economics har netop antaget, at det beregnede procentvise fald i skattebetalingerne i 

forbindelse med 2011-reformen er repræsentativ for effekten af 2006-reformen. I det hele taget 

anses antagelsen at være en væsentlig svaghed, da lempelsen i hhv. 2006 og 2011 vedrører 

forskellige behandlingsgrupper og ikke nødvendigvis har eksakte effekter. 
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6.2.3 Svaghed i undersøgelsens sammenfatning 

Undersøgelsens sammenfatning understøtter udviklingen i virksomhedernes fravalg af 

revisorerklæring med en nyere svensk analyse af 325 svenske aktieselskaber, der har begået 

økonomiske forbrydelser. Den svenske analyses udgangspunkt er ikke virksomhedernes fravalg 

af revisorbistand, men snarere tendensen i de svenske aktieselskabers økonomiske kriminalitet, 

hvorfor dokumentanalysen vurderer, at den svenske analyse ikke er repræsentativ for danske 

virksomheders motiver bag deres fravalg af revisorbistand, da undersøgelsernes analysegrundlag 

ikke er sammenlignelige. Såfremt man ønsker at påvise, at danske virksomheders fravalg af 

revisorerklæringer skyldes en øget tendens til udøvelse af økonomisk kriminalitet, vil det kræve 

yderligere undersøgelser af danske virksomheders motiver bag deres beslutning om fravalg af 

revisorerklæringer. Det bør understreges, at udsagnet nødvendigvis ikke er forkert, fordi belægget 

ikke repræsenterer danske virksomheders fravalg af revisorerklæringer, men det kan heller ikke 

accepteres på baggrund af 325 svenske aktieselskaber, der er anmeldt for økonomisk kriminalitet. 

6.2.4 Inddragelse af SKATs complianceundersøgelse 

SKATs seneste complianceopgørelse er inddraget i undersøgelsen af det samlede skattegab i to 

forskellige kontekster. Complianceundersøgelsen har været en afgørende kilde til vurdering af det 

samlede skatte- og momsgab for 2014 for hhv. selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende. 

Inddragelsen af undersøgelsen er i denne sammenhæng en væsentlig styrke i forbindelse med at 

udrede samtlige virksomheders skattegab på 6,2 mia. kr., som svarer til ca. 44 % af det samlede 

skattegab på 14,1 mia. kr. På trods af Copenhagen Economics’ kritik af SKATs tilgang til 

opgørelse af skattegabet i Danmark set i forhold til EU-kommissionens og IMFs estimerede 

momsgab, så vælger undersøgelsen at basere datagrundlaget på SKATs opgørelse, hvilket 

vurderes at være det mest hensigtsmæssige (CE, 2018, s. 8). Ligeledes er inddragelsen af 

virksomhedernes regelefterlevelse i forbindelse med indberetning af skat og moms relevant i 

forhold til undersøgelsens afgrænsning og beskrivelsen af den seneste udvikling. 

En væsentlig svaghed forbundet med anvendelsen af complianceundersøgelsen er inddragelsen af 

en fordeling af skattegabet uden at adskille mellem virksomheder og selvstændig 

erhvervsdrivende, hvorefter der er henvist til, at størstedelen af skattegabet kan henføres til de 

helt små virksomheder, som netop fritages fra lovpligtig revision. Det fremgår således ikke klart, 

at vurderingen også omhandler selvstændig erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af lempelsen 

af revisionspligten, og som undersøgelsen er afgrænset fra, hvorfor det kan skabe en misvisende 
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forståelse af fordelingen af skattegabet. Der er således mangel på skarphed omkring, hvad 

andelene egentlig afspejler ift. de nævnte virksomhedsformer. Det vurderes heraf, at 

datagrundlaget i complianceundersøgelsens fordeling af skattegabet netop ikke er repræsentativt 

for undersøgelsens population. 

6.2.4 Antagelser uden understøttende begrundelser 

Estimering af effekten af revisionspligtslempelserne på det samlede skattegab er baseret på en 

række antagelser, som ikke er understøttet med belæg eller forklaringer på, hvad der ligger til 

grund for antagelserne. Særligt forudsætningen om, at de estimerede procentvise fald i 

skattebetalinger i 2011 er repræsentative for effekten af 2006-reformen er en væsentlig svag 

antagelse, der bør give anledning til forbehold i det estimerede skattegab. På samme måde er 

forudsætningerne i difference-in-difference metoden vurderet opfyldte i undersøgelsen, hvor 

dokumentanalysen har udredet en række forhold, der problematiserer forudsætningernes 

legitimitet. På samme måde har dokumentanalysen vist, at undersøgelsens fremgangsmåde og 

beskrivelse ikke er fyldestgørende, hvorfor der under analysen har været mangel på svar og 

uddybende forklaringer på, hvorfor man har foretaget forskellige beslutninger, og hvilken metode 

man konkret har anvendt til at identificere virksomhederne i begge grupper mv. Derfor 

konkluderes det, at det estimerede skattegab på 1,5 mia. kr. ikke repræsenterer effekten af 

revisionspligtslempelserne på det samlede skattegab. 
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KAPITEL 7 - MYNDIGHEDERNES KONTROLLER 

Dette kapitel vil analysere myndighedernes nuværende kontroller for at belyse de forebyggende 

og opdagende kontroller rettet små virksomheders fejl og skatteunddragelser. I henhold til 

afhandlingens problemstilling har kapitlet særligt fokus på de kontroller, der er rettet mod 

virksomheder, der har fravalgt revisionen eller i det hele taget revisors erklæring. I forbindelse 

med denne analyse er det relevant at nævne SKATs årlige holdningsundersøgelse, der viser en 

faldende andel af virksomheder, der oplever en reel risiko for at blive opdaget i snyd. Analysen af 

myndighedernes kontroller foretages følgeligt i relation til denne konstatering.  

7.1 Virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko 

Med baggrund i analysekapitlerne blev det belyst, at både Erhvervsstyrelsens og FSR’s 

undersøgelsesresultater tillægger revisors tilstedeværelse værdi i forhold til virksomhedernes 

efterlevelse af landets krav og regler. På samme måde vurderer SKAT, at synlige kontroller er 

nødvendige for at opretholde den oplevede opdagelsesrisiko for virksomheder, der kan have øget 

incitament til at omgå reglerne. Imidlertid har SKAT vurderet, at kontrolaktiviteterne har en lille 

effekt på skattegabet, hvilket formodentlig ligger til grund for at SKAT i stedet har prioriteret at 

vejlede virksomheder, der begår ubevidste fejl grundet manglende kendskab til og viden om 

bogføring og de gældende regler (SKAT, 2018a, s. 6).  Dette skal ses i lyset af, at der er en 

generel tendens til, at virksomhederne begår langt flere ubevidste fejl end bevidste. I forhold til 

det beløbsmæssige aspekt udgør virksomhedernes bevidste fejl imidlertid 47 % af skattegabet, 

selvom andelen af virksomheder, der begår bevidste fejl alene er på 8 % (SKAT, 2018b, s. 16). 

Ovenstående viser således, at SKATs hidtidige fokus ikke grunder sig på at afhjælpe skattegabet, 

men at påvirke den generelle tendens i en anden retning. Dette indikerer, at SKAT har afsat sit 

fokus på den fejltype, der er mest fremtrædende (ubevidste fejl) og ikke den fejltype, der 

beløbsmæssig har mest betydning (bevidste fejl). 

SKATs kontrolindsatser over for små og mellemstore virksomheder har imidlertid ikke haft en 

tilfredsstillende virkning. SKATs årlige holdningsundersøgelse viser netop, at færre 

virksomheder oplever, at opdagelsesrisikoen er ”stor” eller ”meget stor” ved snyd. Næstfølgende 

figur illustrerer udviklingen i virksomhedernes oplevelse af opdagelsesrisikoen for årene 2014-

2017: 
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Figur 15: Andelen af virksomheder, der oplever opdagelsesrisikoen som ”stor” eller ”meget stor” i årene 

2014-2017 Cevea (2018). 

Figuren viser, at der er sket et fald på ca. 20 %-point mellem indkomstårene 2016-2017, hvorfor 

SKAT bør tage stilling til, hvordan andelen og virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko kan 

øges. Det er tidligere påvist, at SKAT har prioriteret at vejlede virksomheder, der begår ubevidste 

fejl gennem vejledning. Med baggrund i dette faktum og den omtalte udvikling kan dette 

indikere, at kontrolaktiviteterne rettet mod beviste fejl har været utilstrækkelig, hvorfor SKAT 

eventuelt bør styrke kontrolaktiviteten, der er rettet mod virksomhedernes bevidste fejl. Det er 

desuden tidligere beskrevet, at SKAT antager, at synlige kontroller har en påvirkning på 

virksomhedernes adfærd, hvorfor det formodes, at SKATs initiativ i denne forbindelse bliver at 

forøge den synlige kontrol for derigennem at øge den oplevede opdagelsesrisiko ved at snyde. 

7.2 Aftale om styrket kontrol og vejledning 

I november 2017 blev de fleste medlemmer i Folketinget enige om at investere i skattekontrollen 

og øvrige vejledningsindsatser i skattevæsenet med 400 mio. kr. i årene 2018-2021. Denne 

beslutning blev truffet i forlængelse af udfordringer med små og mellemstore virksomheder, der 

har store fejlprocenter i skattebetalingen (Regeringen, 2017, s. 2). Investeringen skal også styrke 

og modernisere skattekontrollen, således at skattekontroller og vejledninger integreres i de 

offentligt ansattes opgaver. Dette kræver, at man skal implementere kontroller og udarbejde 

vejledninger i alle faser af skattebetalingen – i modsætning til tidligere praksis, hvor ét enkelt 

forretningsområde stod for størstedelen af skattekontrollen. I forlængelse af dette har 

omdannelsen af én styrelse til 7 styrelser ligeledes givet mulighed for, at skattekontrollen er 

blevet fordelt over de nye som gamle styrelser, således at kontrollen er blevet opdelt i forskellige 

kontrolformer ved bl.a. registrering, indberetning, ind- og udbetaling, samt efter skattebetalingen. 
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7.2.1 Erhvervsstyrelsens kontrolindsatser 

Erhvervsstyrelsen er den første styrelse, som virksomhedsstifterne møder, hvorfor styrelsen er 

den første, der kan reducere andelen af nye virksomheder med svig for øje. Når et selskab skal 

registreres, eller når der sker ændringer i selskabet, træder Erhvervsstyrelsens systemer i kraft og 

vurderer registreringerne for at undgå svig og eventuelle fejl. Derudover har Erhvervsstyrelsen 

regnskabskontroller, der er inddelt i to faser. Den første fase kontrollerer om de indberettede 

årsrapporter er aflagt efter årsregnskabsloven med digitale kontroller, der straks ved 

indberetningen undersøger fejl i årsrapporterne. Den anden fase er af manuel karakter, hvor 

sagsbehandlere udtager en stikprøve af de offentlige årsrapporter og foretager en nærmere kontrol 

for at identificere: 

 Ulovlige kapitalejerlån 

 Overtrædelser af bogføringsloven og særligt overtrædelser, der er af alvorlige karakter 

og overtrædelser begået af virksomheder der fremadrettet fravælger revision eller 

udvidet gennemgang. Den sidstnævnte foretages for at sikre, at disse virksomheder retter 

op på deres bogføring inden de fravælger revision.  

 Revisorforbehold med særligt fokus på at få virksomhederne til at rette op på de 

identificerede overtrædelse af bogføringsloven og andre lovkrav. 

Den manuelle kontrol efterfølges af en risikobaseret kontrol, hvor man udsøger årsrapporterne på 

baggrund af øvrige risikofaktorer med særligt fokus på økonomisk kriminalitet og væsentlige 

lovovertrædelser. Endvidere kontrolleres regelefterlevelsen om måltal og kønsfordelingen i 

ledelsesposterne mv. for større virksomheder i regnskabsklasse C samt virksomheder i 

regnskabsklasse D. 

Erhvervsstyrelsen kan ligeledes pålægge revision, hvis styrelsen konstaterer væsentlig 

lovovertrædelser af regnskabs- eller selskabslovgivningen i forbindelse med en kontrolsag. I 

særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen forlænge perioden med yderligere ét regnskabsår, således 

at virksomhederne pålægges revision i en længere periode, jf. årsregnskabsloven § 135, stk. 6 og 

7 (ERST, 2018, s. 77). Særligt ved gentagne lovovertrædelser af selskabslovgivningen, herunder 

udlån til selskabsdeltagere og ledelsen, kan Erhvervsstyrelsen pålægge virksomheder revision i 

tre år inklusiv indeværende år – med mulighed for at forlænge perioden med ét år. 
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7.2.2 Skattestyrelsens kontrolindsatser 

SKAT havde tilbage i 2017 udarbejdet en kontrolplan for kontrolindsatserne i 2018, hvorfor 

planen anvendes som udgangspunkt til analyse af styrelsens kontroller. Kontrolplanen beskriver 

kontrolaktiviteter, som først udføres efter både borgernes og virksomhedernes 

skatteindbetalinger, men afsnittet afgrænses til de kontroller, der er rettet imod små virksomheder 

som er omfattet af lempelsen af revisionspligten. Beslutningen om at styrke kontrol- og 

vejledningsindsatsen i årene 2018-2021 har særligt fokus på konkrete kontroller rettet imod små 

og mellemstore virksomheder, bedre kontrol på momsområdet og nye tiltag mod organiseret 

svindel med moms og afgifter. Den seneste complianceundersøgelse for skatteåret 2014 har vist, 

at skattegabet skyldes forskellige typer af skatteyderadfærd som fejl, skatteunddragelse, 

regelfortolkning, sort økonomi mv. For at opnå en effektiv kontrolplan har SKAT opdelt 

skatteyderne i forskellige segmenter og tilrettelagt kontrolindsatserne efter det enkelte segments 

udfordringer (SKAT, 2018a, s. 3). Afsnittet betragter kontrolindsatserne i segmenterne 

”Mikrovirksomheder” og ”Små virksomheder”, da disse er særligt relevante ifm. lempelsen af 

revisionspligten. 

Segmentet ”Mikrovirksomheder” er defineret som virksomheder uden ansatte, som har en 

omsætning på op til 500.000 kr. (SKAT, 2018a, s. 6). Dette segment er omfattet af lempelserne af 

revisionspligt, hvorfor kontrolindsatserne for segmentet er særligt interessant i vurdering af de 

eksisterende kontroller. SKAT vurderer, at mikrovirksomhedernes fejl typisk skyldes manglende 

kendskab til reglerne og bogføring generelt. Derfor foretrækker SKAT at yde vejledning til de 

virksomheder, der begår ubevidste fejl, mens der foretages kontrol af virksomheder, der begår 

bevidste fejl. Kontrolindsatser rettet mod bevidste fejl vil netop forøge virksomhedernes 

oplevelse af opdagelsesrisikoen, der har været dalende de seneste år (SKAT, 2018a, s. 6). SKAT 

retter sit fokus mod bl.a. kontrolindsatser mod skattebetalingen i forhold til deleøkonomi, da dette 

er en fejltype blandt mikrovirksomheder. Ved gennemgang at SKATs kontrolaktiviteter for 

mikrovirksomheder, er der ikke identificeret en kontrol, der direkte henvender sig mod 

skatteunddragelse blandt virksomheder, der har fravalgt revision (SKAT, 2018a). 

Segmentet ”Små virksomheder” er defineret som virksomheder med en omsætning på mellem 

500.000 kr. og 14 mio. kr. og virksomheder med en lønafregning på 4 mio. kr. Segmentet 

adskiller ikke mellem virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, og man har ikke rettet en 

særlig kontrol mod virksomheder, der har fravalgt revision. Kontrolaktiviteterne i segmentet er 
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primært synlige kontroller, der bl.a. har til formål at øge opdagelsesrisikoen, herunder kontrol af 

virksomhedernes moms- og skattemæssige forhold, hvor fejltyperne udvælges fra 

complianceundersøgelsernes resultater. Her er der særligt fokus på negative momsangivelser og 

udbetaling af negative tilsvar, hvor skatteforvaltningen anvender virksomheder uden revideret 

årsregnskab samt revisoranmærkninger i årsregnskabet om skattemæssige forhold i digitale 

udsøgnings- og scoringsmodeller. Fravalget af revision indgår således som et risikoparameter i 

bedømmelsen af virksomheder, der udvælges til kontrol. Derudover foretager skatteforvaltningen 

to kontroller, der direkte vedrører skattegabet: 

1. Indsats rettet mod brancher og fejltyper med størst skattegab, hvor formålet er at forøge 

regelefterlevelsen i brancherne og mindske fejltyperne, som ifølge 

complianceundersøgelsen genererer størst skattegab. 

2. Indsats rettet mod virksomheder, der angiver negative momsangivelser, hvor man 

foretager tilfældige stikprøvekontroller af virksomhedernes momsangivelser og analyserer 

regelefterlevelsen og angivelsernes effekt på skattegabet (SKAT, 2018a, s. 17). 

Ovenstående gennemgang viser, at der ikke er en direkte kontrol rettet mod virksomheder uden 

revideret årsregnskab. Hidtil har man valgt at inddrage selskaber uden revideret regnskab som en 

del af kontrolaktiviteterne, således at fravalget af revision indgår som en risikoparameter i 

bedømmelsen af, hvilke virksomheder, der skal udtages til kontrol. Det er dog ikke alle moms- og 

skattekontroller, der anvender fravalget af revision som risikoparameter, men særligt 

kontrolaktiviteter rettet mod hovedaktionærers regelefterlevelse, som har eventuelle 

privatøkonomi sammenblandet med virksomhedens økonomi, samt tvangsopløsning af 

virksomheder, hvor man er særlig opmærksom på ulovlige aktionærlån og korrekt beskatning ved 

ophør (ERST-undersøgelsen, 2018, s. 84). 

7.2.2 Moms- og skattetjek 

Skatteministeriet har i samarbejde med FSR udarbejdet en forsøgsordning – moms- og skattejek – 

med opstart fra 1. januar 2018 for små og mellemstore virksomheder. SKATs 

complianceundersøgelse viste, at over halvdelen af de små og mellemstore virksomheder begik 

ubevidste fejl ved indberetning til skatteforvaltningen, mens 8 % begik bevidste fejl i 2014. 

Derfor har man været enige om, at indføre moms- og skattetjek som en hjælp til små og 

mellemstore virksomheder, der har interesse i at overholde reglerne, men som oplever 

vanskeligheder ved det. Med udgangspunkt i parternes enighed om, at revisors tilstedeværelse 
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øger regelefterlevelsen, vil moms- og skattetjek være mulig at bestille fra revisorer eller 

skattefaglig rådgivere, der udfører en række definerede arbejdshandlinger samt bistår 

virksomheden med assistance ifm. udarbejdelsen af selvangivelsen. Således bliver det muligt for 

virksomhederne at identificere og blive rettet op på de fejl, som revisor må opdage, før 

virksomhedens oplysninger sendes til skattevæsenet. Det vil ligeledes bidrage til skattevæsenets 

kontrolaktiviteter, som i højere grad kan rettet mod øvrige virksomheder, som ikke gør brug af 

denne mulighed (SKM, 2017, s. 2). 

Skatteministeriet og FSR opdeler moms- og skattetjek i fire overordnede kategorier, som er 

fastlagt ud fra de typiske fejl, som er gengivet i complianceundersøgelsen: 

 Virksomhedernes grundlæggende oplysninger tjekkes og afstemmes til offentlige 

registreringer. 

 Virksomhedernes regnskab og egne afstemninger tjekkes. 

 Virksomhedens momsforhold tjekkes, herunder momsindberetninger og –fradrag. 

 Sammenfald mellem virksomheds- og privatøkonomi tjekkes, herunder særligt ift. 

udgifter, transaktioner, bilag og bolig. (SKM, 2017, s. 2) 

Revisors arbejdshandlinger udføres i overensstemmelse med ISRS 4410 (FSR, u.åc), som 

behandler opgaver om opstilling af finansielle oplysninger, hvilket betyder, at erklæringen ifm. 

moms- og skattetjek er uden sikkerhed (SKAT, u.åc). Moms- og skattetjek er meget nyt, hvorfor 

den endnu ikke er populær og foretrukket blandt små og mellemstore virksomheder. 

7.3 Skatteforvaltningens adgang til kontrol hos virksomhederne 

Dette afsnit udreder de muligheder, som Skatteforvaltningen har i forbindelse med kontrol af 

momsregistrerede virksomheder. Momsregistrerede virksomheder er defineret som virksomheder 

med en omsætning, der overstiger 50.000 kr. Det bør understreges, at momspligtige 

virksomheder kan fravælge revisionen, hvis de opfylder kravene til fravalget. 

Skatteforvaltningens adgang er således ikke afgrænset til vurderingen af virksomhedernes valg og 

fravalg af revisor. I den juridiske vejledning A.C.2.3.1 fremgår der en række adgange til at 

gennemføre kontrol hos virksomhederne med udgangspunkt i momsloven. Reglerne i momsloven 

skal sikre, at Skatteforvaltningen har de fornødne adgange til at sikre, at momsen bliver angivet 

og beregnet korrekt. Skatteforvaltningens adgang til kontrollerne kræver ikke en tilladelse fra 

virksomhederne og kan foregå til enhver tid, hvis Skatteforvaltningen skønner, at kontrollerne er 



Page 96 of 163 

 

 

nødvendige, jf. momslovens § 74 (SKAT, uåa). Momsloven giver Skatteforvaltningen mulighed 

for at efterse varebeholdninger, øvrige regnskabsmaterialer og afgiftspligtige erhvervelser fra 

andre EU-lande for momsregistrerede virksomheder samt virksomheder, som man formoder er 

omfattet af momspligt, men alligevel ikke har ladt sig momsregistrere. Skatteforvaltningen kan 

gennemgå virksomhedernes regnskabsmaterialer hos virksomhedernes egne forretningslokaler og 

byggepladser ved aftale mellem parterne. Hvis det skønnes, at kontrollens formål ikke vil blive 

opfyldt ved varsling om kontrol, kan Skatteforvaltningen foretage uanmeldte kontroller, jf. lov 

om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter § 5, stk. 4.  

7.4 Delkonklusion 

Det konkluderes, at myndighederne ikke har rettet en direkte kontrol mod virksomheder, som har 

fravalgt revision på trods af den nyeste aftale om styrket kontrol og vejledning. Dette skyldes 

blandt andet, at skattemyndighederne ikke har foretaget undersøgelser rettet mod virksomheder, 

der har fravalgt revision. Tværtimod har Erhvervsstyrelsens undersøgelse konkluderet, at 

revisionspligt ikke har signifikant betydning i forhold til regnskabsfejl i årsregnskabet, hvilket har 

givet en opfattelse af, at virksomheder uden revisor nødvendigvis ikke begår flere fejl. Selvom 

der ikke er en direkte kontrol mod virksomheder uden revideret regnskab, så indgår 

virksomhedernes fravalg af revision som et risikoparameter i bedømmelsen af virksomheder, der 

udvælges til kontrol. 

Det konkluderes ligeledes, at skattemyndighederne har mulighed for at foretage uanmeldte 

kontroller af virksomheder, hvor de blandt andet kan gennemgå virksomhedernes 

regnskabsmaterialer uden forudgående varsel. Denne mulighed har skattemyndighederne dog 

efterlevet for ca. 3 % af samtlige danske virksomheder, som vurderes at være utilstrækkeligt 

sammenholdt med virksomhedernes faldende oplevede opdagelsesrisiko (Cevea, 2018). For at 

forbedre virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko er der således behov for, at 

skattemyndighederne kontrollerer en større andel af virksomheder end den nuværende andel på 

ca. 3 %. 
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KAPITEL 8 – ANALYSE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSERNE 

Afhandlingen har udarbejdet to spørgeskemaer henvendt til hhv. revisorer og virksomheder, der 

ikke overskrider størrelsesgrænserne for revisionspligtslempelsen. Kapitlet vil tage afsæt i 

respondenternes besvarelse af spørgeskemaerne, som herefter vil blive sammenholdt med 

afhandlingens øvrige analyser. Dette kapitels bidrag til afhandlingen er af anderledes karakter, 

idet spørgeskemaernes respondenter er hovedpersonerne i afhandlingens problemstilling, hvor vi 

hidtil har betragtet revisor og virksomheder i regnskabsklasse B gennem myndighederne og FSR. 

Dette kapitel udreder netop revisorernes og virksomhedernes holdninger samt oplevelser i 

forbindelse med den ophedede debat og vil således anskue problemstillingen gennem nye 

aspekter. 

8.1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse rettet mod revisorer 

Med henvisning til afhandlingens afsnit 2.3.1.2, hvor spørgeskemaets metodeovervejelser og 

respondenternes baggrund er gennemgået, vil dette afsnit analysere respondenternes besvarelser 

til spørgeskemaet. Spørgeskemaet er særligt sendt ud til ansatte i revisionshuse gennem deres e-

mail adresser. Gennemgang af spørgeskemaets opbygning er vedhæftet i bilag 10. Derudover er 

spørgeskemaet delt på LinkedIn, hvorfor antallet af respondenter som spørgeskemaet er nået frem 

til er ukendt. Af Surveyxact fremgår det, at spørgeskemaet er nået ud til i alt 136 revisorer, hvoraf 

68 har besvaret spørgsmålene. Ud af de besvarede spørgsmål har der både været eksterne og 

interne bortfald også kaldt ”partially complete”, hvor 7 respondenter har været inde i 

spørgeskemaet uden at besvare spørgsmålene og 8 respondenter har ikke besvaret de sidste 

spørgsmål (Andersen, 2014, s. 166). I forlængelse heraf er de 7 respondenter, der ikke har 

besvaret spørgeskemaet, frasorteret, mens de øvrige 8 respondenter er medtaget i undersøgelsen. 

8.1.1 Indledende spørgsmål 

De indledende spørgsmål er illustreret i et samlet skema, der viser forholdet mellem revisorernes 

titel og de kundetyper, de arbejder med, jf. spørgsmål 3a (Bilag 11). Af resultatet ses det, at 

respondenterne hovedsageligt består af Associates, Senior Associates samt Managers, mens de 

øvrige stillinger er repræsenteret med en procentsats på 10 % eller derunder, jf. spørgsmål 1, 2 og 

3. Ligeledes viser undersøgelsen, at 8 % af respondenterne er juniorer, hvilket giver en 

usikkerhed i, hvorvidt de har de fornødne erfaringer til at tage stilling til spørgsmålene i 
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spørgeskemaet. Derudover er halvdelen af respondenterne, der arbejder med virksomheder i 

regnskabsklasse B, Senior Associates, som har en arbejdserfaring på mindst 3 år. 

8.1.2 Spørgsmål om fejlinformationer 

Spørgsmål 4-6 vedrører revisorernes erfaringer med opdagede fejlinformationer og deres 

holdninger til to forskellige fejltyper. Formålet med spørgsmålene er at belyse diskussionen om, 

hvorvidt Erhvervsstyrelsens fokus på formelle og synlige fejl i årsrapporterne er tilstrækkelig til 

at vurdere revisors funktion, idet man ikke har taget højde for øvrige væsentlige fejlinformationer 

vedrørende indregning, måling og klassifikation. Respondenternes besvarelser indikerer, at 

revisorer oplever flere fejl ved revision af små virksomheder end store virksomheder. I 

modsætning til dette konkluderer SKATs complianceundersøgelse, at virksomheder med stor 

omsætning begår hyppigere fejl end virksomheder med ingen eller lav omsætning. 

Ligeledes oplever 53% af revisorerne, at fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation er 

mere forekommende hos virksomhederne end formelle og synlige fejl, mens 42% af 

respondenterne mener det omvendte. Blandt de mest interessante besvarelser er respondenternes 

holdning om, hvilke fejlinformationer, de synes er vigtigst i forbindelse med at opnå et retvisende 

billede af regnskabet. Besvarelserne til spørgsmål 6 indikerer netop, at der er et behov for at 

undersøge revisors funktion set i forhold til fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation, 

da 1/3 af respondenterne mener, at denne fejltype er vigtigere at betragte, mens over halvdelen 

mener at begge fejltyper er lige vigtige, jf. figur 16. Med udgangspunkt i besvarelserne nedenfor 

er det tydeligt, at revisorerne ikke finder formelle fejl tilstrækkelig til at vurdere revisionspligtens 

betydning for regnskabsfejl i årsregnskabet, da indregning, måling og klassifikation af 

transaktionerne er ligeså vigtig eller vigtigere i forbindelse med at opnå et retvisende billede af 

regnskabet. 

 

Figur 16: Spørgeskemaundersøgelse af revisorerne – resultat af spørgsmål 6 (Bilag 11) 

 

 



Page 99 of 163 

 

 

8.1.3 Spørgsmål om lempelsen af revisionspligten 

Spørgsmål 7-10 vedrører respondenternes holdninger til revisionspligtslempelsen og er 

formuleret som udsagn, hvor respondenterne skal udtrykke sine holdninger herom. Besvarelserne 

viser, at 83 % af respondenterne oplever, at revisionspligtslempelsen skaber øget usikkerhed 

blandt regnskabsbrugerne. Samtidigt mener 59 % af respondenterne, at der bør ske en total 

genindførelse af revisionspligten.  

 

Figur 17: Resultat af spørgsmål 9 (Bilag 11) 

Heraf mener 95 %, at genindførelsen alene bør gælde for små virksomheder, mens 

mikrovirksomheder fortsat kan fravælge revision. Dog mener 14 % af respondenterne, at alle 

virksomheder uanset størrelse bør pålægges revisionspligt.4 

Spørgsmål 11 vedrører revisors anmærkninger i revisorpåtegningen. 64 % af respondenterne 

mener, at små virksomheder har større risiko for at få anmærkninger end store virksomheder, 

mens 16 % er uenig i udsagnet. I anmærkningsanalysen fra FSR kommer et lignende udsagn til 

udtryk i forbindelse med udviklingen i andelen af reviderede regnskaber med 

revisionsanmærkninger ”(…) de der fravælger (red. revision) er mindre selskaber, hvor risikoen 

for, at revisor ville give en anmærkning i revisorpåtegningen er højere.” (FSR, 2019, s. 4). 

Respondenterne og FSR har således samme opfattelse af, at små virksomheder i højere grad får 

en revisoranmærkning. 

De øvrige spørgsmål vedrører respondenternes holdninger til FSR’s fire forslag til bedre 

regelefterlevelse blandt virksomhederne. Størstedelen af respondenterne viser en generel tendens 

til at være enige om forslagene, mens en mindre andel mener, at forslagene er dårlige eller 

mangelfulde. 

8.2 Resultater af spørgeskemaundersøgelse rettet mod virksomheder 

Som nævnt i afsnit 2.3.1.2, hvor spørgeskemaets metode og de hertil tilknyttede overvejelser er 

gennemgået, har afhandlingen alene henvendt sig til virksomheder, der opfylder 

                                                 
4 De respondenter, der har krydset af ved mikrovirksomheder, har også krydset af ved små virksomheder.  
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størrelsesgrænserne for lempelsen af revisionspligten. Respondenterne er udvalgt ved tilfældig 

gennemgang af adskillige virksomheders årsregnskaber i cvr.dk, hvorefter de blev kontaktet 

gennem deres e-mail adresser. Gennemgang af spørgeskemaets opbygning er vedhæftet i bilag 

12. 

Spørgeskemaet er ifølge Surveyxact nået ud til i alt 170 virksomheder, hvoraf 86 er 

virksomheder, der har valgt revision muligheden for at fravælge, og 84 er virksomheder, der har 

fravalgt revision. Af 170 virksomheder har blot 54 virksomheder besvaret 

spørgeskemaundersøgelsen. 

Afhandlingen har frasorteret respondenter, der blot har besvaret de første spørgsmål. Disse 

respondenter består hovedsageligt af virksomheder uden revideret regnskab. Det er 

bemærkelsesværdigt, at det er virksomheder med revideret årsregnskab, der er overrepræsenteret 

i spørgeskemaet, jf. figur 18. Sammenholdt med at virksomheder uden revideret regnskab i højere 

grad har undladt at besvare spørgeskemaet efter de første spørgsmål, så indikerer det, at 

virksomheder uden revideret regnskab vælger ikke besvare spørgsmålene grundet deres 

beslutning om fravalg af revision. Derfor tages der højde for en usikkerhed i, hvorvidt 

respondenternes besvarelser afspejler deres reelle holdninger.  

 

Figur 18: Resultat af spørgsmål 1 (Bilag 13) 

8.2.1 Spørgsmål om beslutningen om valg/fravalg af revision 

Af virksomheder uden revideret regnskab mener 43 % af respondenterne, at de ser ingen behov 

for revision, da regnskabsbrugerne ikke har et krav om det. Ligeledes vurderer 29% af 

respondenterne, at de selv har kompetencer til at opstille regnskabet, jf. spørgsmål 1.1 (bilag 13), 

men dette skal ses i lyset af, at en af respondenterne beskriver følgende: ”Problemet er, at 

virksomheder tror at de også kan klare den daglige drift og økonomistyring, selv når der ingen 

kontrol er. Også selvom de ikke har forstand på det.”. Dette udsagn er ikke understøttet af 

afhandlingens analyse, men det kan give anledning til nye diskussioner i afhandlingens 

problemstilling. En anden svaghed i spørgsmålet er, at virksomheder der fravælger revision for at 

snyde ikke vil tilkendegive deres egentlige hensigt, hvorfor det giver er en usikkerhed i 
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respondenternes besvarelser. Umiddelbart viser besvarelserne, at årsagen til virksomhedernes 

fravalg af revisionen er, at de ikke ser et behov for det. 

Af virksomheder med revideret regnskab har 82 % af respondenterne valgt revision for at sikre, 

at regnskabet giver et retvisende billede og ikke indeholder fejl, og 64 % af respondenterne 

vælger revision, fordi det giver en større troværdighed over for regnskabsbrugerne, jf. spørgsmål 

1.2 (Bilag 13). Besvarelserne af spørgsmål 1.2.2 viser, at over halvdelen af virksomhederne 

oplever, at revisor opdager 2-4 fejl under revisionen af årsregnskabet, mens 45 % ikke oplever 

fejl under revision. En svaghed i spørgsmålet er, at der ikke er taget højde for respondenternes 

forståelse af fejl samt hvorvidt, respondenterne vil svare objektivt på spørgsmålet, da der ønskes 

oplysninger om deres fejl gennem en ukendt henvendelse med ukendt e-mail og link. 

 

Figur 19: Resultater af spørgsmål 1 og spørgsmål 2 (Bilag 13) 

Ovenstående figur viser respondenternes interesse i at vælge revisorerklæringerne sammenholdt 

med deres nuværende valg af revision. Svagheden i spørgsmål 2 er, at det ikke er muligt at afløse, 

om respondenterne vælger den samme erklæringstype, som de har på nuværende tidspunkt, 

hvorfor der ikke tages højde for forskellen mellem erklæringstyperne, men snarere på forskellen 

mellem revision (eller udvidet gennemgang) og ingen revision (review, assistance eller intet). Her 

er det bemærkelsesværdigt, at 70 % af respondenterne med revideret regnskab fortsat vil vælge 

revision, mens 30 % vil overveje assistance til opstilling af regnskab. For virksomheder uden 

revideret regnskab er der ikke stor interesse i revision frem for ingen revision, hvilket er 

forventeligt. 

8.2.1 Spørgsmål om fordele og ulemper 

Spørgsmål 4-6 vedrører respondenternes holdninger til fordele og ulemper ved valg og fravalg af 

revision. Formålet med spørgsmålene er at identificere virksomhedernes overvejelser og viden 
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om eventuelle konsekvenser ved fravalg af revision. 59 % af respondenterne mener, at fravalg af 

revisionen vil medføre fejl i årsregnskabet, mens 41% mener, at det vil blive sværere at opgøre 

komplekse regnskabstal som skat og moms korrekt. Dette stemmer overens med FSR’s fokus på 

dårligere regelefterlevelse på skatte- og momsområdet ved fravalg af revisionen. Derudover 

mener 35 % af respondenterne, at ansatte kan svindle ved manglende revision og kontrol af 

virksomhedens systemer, samt at årsregnskabet mister sin troværdighed over for 

regnskabsbrugerne, jf. spørgsmål 4. Besvarelserne af spørgsmål 5 viser, at 75 % af 

respondenterne mener, at fordelene ved fravalg af revisionen er, at man opnår betydelige 

omkostningsbesparelser, hvilket er i henhold til det egentlige formål med lempelsen af 

revisionspligten. Derudover mener 19 % af respondenterne, at man kan bruge revisor som 

sparingspartner i stedet for kontrollant, hvilket indikerer at revisors rolle som tillidsrepræsentant 

for virksomheder uden revideret regnskab omdannes til en rådgiverrolle ifølge 1/5 af 

respondenterne. 

Spørgsmål 6 undersøger respondenternes holdning til, hvorvidt revision af årsregnskabet giver 

færre fejl. Respondenternes besvarelser er fordelt ligeligt mellem valgmulighederne, hvilket 

viser, at der ikke er ét svar, der er særligt foretrukken. Derimod mener 6 %, at det kommer an på, 

hvem regnskabsaflæggeren er. En regnskabskonsulent med solid erfaring vil ifølge 

respondenterne aflægge regnskabet med mindre fejl, hvorfor revision nødvendigvis ikke vil give 

færre fejl. 

8.3 Delkonklusion 

Det konkluderes af spørgeskemaundersøgelsen rettet mod revisorer, at der er en generel holdning 

om, at fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation er lige så vigtig eller vigtigere end 

formelle og synlige fejl ifølge respondenterne. Dette indikerer, at Erhvervsstyrelsens manglende 

inddragelse af øvrige væsentlige fejltyper i undersøgelsen er en væsentlig svaghed i vurderingen 

af revisors funktion. Spørgeskemaundersøgelsen viser ligeledes, at revisorer oplever, at små 

virksomheder begår flere fejl end store virksomheder, samt at små virksomheder har større 

tendens til at få en anmærkning end store virksomheder. Ligeledes mener flertallet af 

respondenterne, at lempelsen af revisionspligten alene bør gælde for mikrovirksomheder. Dog er 

årsagen til holdningen ikke uddybet i spørgeskemaet, og der er ej heller undersøgelser, der 

understøtter holdningen, hvorfor man ikke kan basere en regulering på dette grundlag. Alt i alt 
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viser spørgeskemaundersøgelsen, at revisorer i højere grad oplever fejl og revisoranmærkninger 

blandt små virksomheder end store. 

Det konkluderes af spørgeskemaundersøgelsen rettet mod virksomheder, der er omfattet af 

revisionspligtslempelsen, at de fleste virksomheder med et revideret årsregnskab fortsat vil vælge 

revision, mens virksomheder uden revideret regnskab ikke har til hensigt om at vælge revision. 

Virksomhedernes begrundelse for fravalg af revision er baseret på økonomiske fordele, mens de 

vurderer, at konsekvenserne ved fravalg kan være besvigelser og flere fejl – bevidste som 

ubevidste – i årsregnskabet, særligt ved opgørelse af skat og moms. Spørgeskemaundersøgelserne 

viser, at revisorerne og virksomhederne – som er hovedaktørerne i afhandlingens problemstilling 

– vurderer hhv. flere fejl blandt små virksomheder og konsekvenser ved fravalget i form af 

ukorrekte skatte- og momsopgørelser, som bl.a. også omtales i afhandlingens øvrige analysedele, 

hvorfor dette indikerer, at der bør være kontroller og vejledninger for virksomheder, der 

fravælger revision. 
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KAPITEL 9 – LØSNINGSFORSLAG TIL BEDRE REGELEFTERLEVELSE 

Undersøgelsen gennemgået i kapitel 5 viser overordnet, at de virksomheder der fuldkommen 

udnytter lempelsen og fravælger revisors erklæringer gennemsnitligt har flere fejlinformationer 

behæftet i årsregnskabet set i forhold til de virksomheder, der vælger revisors andre erklæringer. 

Imidlertid betragter denne undersøgelse alene årsregnskabernes formelle fejl, og inddrager ikke 

fejl i indregning, måling og klassifikation, ligesom undersøgelsen ikke belyser aspekterne ved 

formelle fejl, da dette alene vil kunne identificeres ved intern adgang til virksomheden. I det hele 

taget har undersøgelsens resultater skabt usikkerhed og uvished i, hvorvidt virksomhederne 

formår at overholde reglerne, hvorfor afhandlingen er suppleret med en kort gennemgang og 

analyse af myndighedernes kontrol rettet mod virksomheder, der udnytter 

revisionspligtslempelsen, jf. kapitel 7. Kapitlet indikerer generelt, at disse virksomheder ikke er 

blevet kontrolleret i tilstrækkeligt omfang, og at myndighederne ikke har indført konkrete 

kontroller rettet mod virksomheder, der har fravalgt revisionen. Dette bekræftes af en 

spørgeskemaundersøgelse gennemført af SKAT i 2017, der bl.a. belyser virksomheders erfaringer 

og tilfredshed med SKAT. Undersøgelsen viser overordnet set et fald fra 47 % i 2014 til 38 % i 

2017 i andelen af virksomheder, der oplever opdagelsesrisikoen som værende ”stor” eller ”meget 

stor” hvad angår snyd med skat, moms eller afgifter (SKM, 2018, s. 2). Ifølge SKAT er kontrol 

med til at sikre borgernes retfærdighedsfølelse og retssikkerhed og begrænse villigheden til at 

omgå reglerne, hvorfor det anses som et vigtigt redskab for at opretholde og øge den oplevede 

opdagelsesrisiko. Disse forhold gør det relevant at overveje alternative kontroller, der ikke 

bebyrder virksomhederne med yderligere administrative omkostninger, men øger den oplevede 

opdagelsesrisiko. 

Som følge heraf omfatter nærværende kapitel en gennemgang og analyse af alternative forslag til 

at forbedre den nuværende opdagelsesrisiko, regelefterlevelse og omfang af fejlindformationer 

blandt virksomheder, der har fravalgt revisors erklæring på regnskabet. Tilbage i november 2018, 

navnlig før publicering af Erhvervsstyrelsens og FSR’s undersøgelse af lempelsen af 

revisionspligten, præsenterede foreningen fire forslag til at forbedre regelefterlevelsen blandt 

virksomheder uden reviderede årsregnskaber (FSR, 2018a). Gennemgangen vil således omfatte 

en analyse og vurdering af disse forslag med udgangspunkt i afhandlingens generede resultater og 

fortolkninger til belysning af problemstillingen. I forlængelse heraf vil kapitlet desuden foreslå en 

alternativ løsning til regelefterlevelsen, som vil være baseret på afhandlingens analyse. 
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7.1 Forslag fra FSR 

Ifølge Kommunikationschefen Anders Lau skaber revisionspligtslempelsen et behov for kontrol, 

der er målrettet virksomheder, der har fravalgt revision. Han mener netop, at disse virksomheder 

opnår en unfair fordel gennem bl.a. skatteunddragelse, som er med til at svække 

konkurrencekraften blandt de lovlydlige virksomheder. At Anders Lau er fortaler for en målrettet 

kontrol kommer bl.a. til udtrykt i det følgende: ”Der skal være mere skattekontrol af de 

virksomheder, som ikke har revision, fordi de opnår en unfair fordel. (…) Det er jo dem som 

mister konkurrencekraft over virksomheder, som snyder. (…)” (bilag 3) 

Imidlertid påpeger Anders Lau også, at der blandt medlemmerne i brancheforeningen generelt set 

ikke er et ønske om at genindføre revisionspligten, da den fulde revision anses for at være for 

omfattende og omkostningsfuldt for de små virksomheder. ”(…) revisionen til de helt små 

virksomheder giver ikke mening. Jeg mener derfor, at der er en generel holdning om (i 

foreningen), at revisionspligten ikke skal rulles hele vejen tilbage til 2006.” (bilag 3). I 

forlængelse heraf har FSR udarbejdet fire forslag til kontroller rettet mod virksomheder, der har 

fravalgt revisionen. Disse vil blive gennemgået og vurderet i de følgende afsnit. 

7.1.1 Krav om revisorerklæring ved omsætning mellem 5-8 mio. kr. 

Brancheforeningens officielle forslag er, at der skal stilles krav om en revisorerklæringen for 

virksomheder med en nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. Denne gruppe af virksomheder skal 

således have en revisorerklæring på deres regnskab, uagtet om det er revision, udvidet 

gennemgang, assistance eller review. Forslagets sigte er at øge sikkerheden, skabe orden i 

regnskabet og afhjælpe skatteproblemerne, som brancheforeningen konstaterer.  

Ifølge professor, Thomas Riise Johansen bygger forslaget på den analyse, han har udarbejdet i 

Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport. Under interviewet kommenterer han netop forslagets 

udgangspunkt med følgende ordlyd: ”Det er Erhvervsstyrelsens konklusion, som de (red. FSR) 

bare tager fra min rapport. Hvis i kigger i min rapport, så har jeg en række reservationer i 

forhold til dette. Jeg synes ikke, at vi kan lave regulering på baggrund af de andre erklæringer 

nu. Så det synes jeg ikke vi er klar til” (Bilag 4). 

Konkret undersøger Erhvervsstyrelsen revisorerklæringers betydning for formelle fejl i 

årsrapporter, og konkluderer at det er revisors tilstedeværelse, der har betydning for omfanget af 

fejl. Det er dog vigtigt at bemærke, at denne konklusion alene gælder for de fejltyper, som 
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undersøgelsen inddrager, hvilket overordnet set er formelle og åbenbare fejl, der kan identificeres 

gennem et desk review af årsregnskaberne (ERST, 2018b, s. 31). Undersøgelsen betragter således 

ikke revisionens funktion i forhold til de andre revisorerklæringer, men snarere omfanget af 

formelle fejl i årsrapporter med revision sammenholdt med årsrapporter uden revision. 

Analysegrundlaget ligger netop til grund for, at der på baggrund af dette ikke kan afledes et 

forslag, der bygger på de forskellige erklæringer, hvilket også bliver pointeret af Thomas Riise 

Johansen. 

Som supplement til ovenstående viser afhandlingens spørgeskemaundersøgelse, at 53% af 

revisorerne oftest oplever fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation hos deres kunder. 

Ligeledes har 58 % af revisorerne en holdning om, at fejl vedrørende indregning, måling og 

klassifikation er lige så vigtig som formelle og synlige fejl, mens 34 % vurderer, at fejl 

vedrørende indregning, måling og klassifikation er vigtigst i forbindelse med at opnå et 

retvisende billede af regnskabet (Bilag 11). Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger 

vurderes det, at forslaget om at kræve revisorerklæring af virksomhederne har et utilstrækkeligt 

grundlag.  

Besvarelserne viser netop, at der er behov for en mere omfattende analyse af revisionens 

betydning i forhold til de andre erklæringstyper, hvor bl.a. fejl vedrørende indregning, måling og 

klassifikation inddrages i analysegrundlaget. Dette bør desuden suppleres med en analyse af de 

forskellige revisorerklæringers afledte effekter. Eksempelvis har Erhvervsdirektøren i FSR, Tom 

Vile Jensen pointeret, at revisionsfravalget er med til at skabe højere lån og kreditter for de 

pågældende virksomheder, mens Jyske bank som landet første finansieringsinstitut har indført 

revisorpligt overfor nye virksomhedskunder som følge af den manglende regelefterlevelse blandt 

virksomheder uden en revisor. I henhold til dette er der blandt revisorerne i 

spørgeskemaundersøgelsen en generel holdning om (82 % af respondenterne), at lempelsen af 

revisionspligten skaber øget usikkerhed blandt regnskabsbrugerne (Bilag 11). 

En undersøgelse af Badertscher et al. (2018) har bl.a. vist, at amerikanske virksomheder uden 

revisionspligt opnår markant bedre regnskabskvalitet, lavere kapitalomkostninger og flere 

rentefordele ved at vælge revision eller review frem for assistanceerklæringer. Ifølge 

amerikanske studier er der er således en forskel i erklæringstypernes effekt og virkning på 

regelefterlevelsen. Denne konklusion kan dog ikke overføres til de danske virksomheder, da 

forholdene og reglerne mellem landene nødvendigvis ikke er sammenlignelige. Der er således 
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behov for, at man foretager en undersøgelse af den reelle indflydelse, som de forskellige 

erklæringstyper har på virksomhederne og deres regelefterlevelse, før at man kan diskutere en 

regulering, der svarer til FSR’s forslag. Den foreslåede grænse på 5-8 mio. kr. i nettoomsætning 

vurderes følgelig at være baseret på et mangelfuldt grundlag, hvilket begrænser muligheden for at 

udlede, hvad forslaget oprindeligt indebærer og hvorvidt denne vil forbedre virksomhedernes 

regelefterlevelse. Desuden er grænsen ikke tilstrækkeligt defineret og afgrænset, da virksomheder 

med en nettoomsætning under grænsen på 5-8 mio. kr., kan have en stor aktivsum. En 

begrænsning på blot omsætningen er som følge heraf ikke tilstrækkelig til at skærpe reglerne for 

de større virksomheder, der har en stor aktivsum.  

7.1.2 Skattekontrol for virksomheder uden revisor 

Et andet forslag FSR kommer med er, at Skattestyrelsen skal indføre skattekontrol rettet mod 

virksomheder uden revisor. Forslaget forudsætter dog, at der tildeles flere kontrolressourcer til 

Skattestyrelsen, da de seneste opsigtsvækkende sager hovedsagligt tilskrives SKATs manglende 

ressourcer til at føre kontrol (Risgaard et al., 2018). Under interviewet uddyber og begrunder 

Anders Lau forslaget med, at der opstår en unfair konkurrence ved virksomhedernes fravalg af 

revision, da de får muligheden for at anvende rådighedsbeløbet fra revisionshonoraret til at 

fremme sin forretning eller udnytte fraværet af revisor til at snyde med skattebetalingen (Bilag 3). 

Han tilføjer desuden, at man ikke ser et behov for at styrke kontrollen mod virksomheder, der 

bliver revideret, da de anses for at være lovlydige. 

Forslaget om en skattekontrol rettet mod virksomheder, som har fravalgt revision, anses 

overordnet set at være en oplagt mulighed i forhold til at hæve den oplevede opdagelsesrisiko og 

forbygge skatteunddragelsen. Forslaget understøttes desuden af afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig til landets revisorer. Heraf har 52 % af revisorerne 

vurderet, at en fokuseret skattekontrol er et udmærket forslag, mens 30 % ikke finder forslaget 

tilstrækkeligt (bilag 11).  

Både Anders Lau og Thomas Riise Johansen bekræfter, at Skattestyrelsen har en betydningsfuld 

rolle i forhold til problemstillingen og regelefterlevelsen blandt virksomhederne. Imidlertid 

mener Anders Lau, at Skattestyrelsen er så udhulet og begrænset i ressourcer, at det er en 

hypotetisk tanke, at SKAT vil kunne afhjælpe de eventuelle negative effekter ved 

revisionspligtslempelserne. I modsætning til dette står Thomas Riise Johansen fast ved, at man 
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bør styrke og inddrage Skattestyrelsen for derigennem at oparbejde et effektivt kontrolberedskab 

(bilag 4). Hidtil har regeringen netop ikke investeret i skattekontrollen og øvrige 

vejledningsindsatser, der rettet mod virksomhederne uden revisor og deres regelefterlevelse, jf. 

kapitel 6.  

Diskussionen om SKATs eksisterende ressourcer til kontrolaktiviteter og hvorvidt disse er 

tilstrækkelige er særlig relevant, da dette danner grundlag for at kunne realisere forslaget. Det 

centrale i forslaget er netop, hvordan skattekontrollen skal implementeres i praksis. Dette bør 

netop ske i forbindelse med at Skattestyrelsen udstyres og tildeles tilstrækkelige ressourcer til at 

varetage skattekontrollen. Forslagets succes afhænger netop af, om skattekontrollen føres 

effektivt og udbredes i tilstrækkeligt omfang. Dette skal ses i lyset af, at der i dag alene er 

omkring 3 % af alle virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, der kontrolleres af 

Skattestyrelsen (Cevea, 2018). Således forudsætter forslaget en højere andel af virksomheder der 

kontrolleres, da denne hidtil har være utilstrækkelig, og har derfor svækket virksomhedernes 

oplevede opdagelsesrisiko. 

Endelig bør det understreges, at forslaget ikke anses som fyldestgørende, da den ikke tager 

hensyn til momsområdet til trods for resultaterne i Erhvervsstyrelsen undersøgelse, som 

identificerede signikant flere fejl i momsangivelserne af virksomheder uden et revideret regnskab 

sammenholdt virksomheder med et revideret årsregnskab. Dette indikerer generelt en manglende 

kontrol med moms og behovet for at skærpe kontrollen mod virksomheder uden revision.  

7.1.3 Krav om assistance på regnskaber for nystiftede virksomheder 

Det tredje forslag som FSR forelægger, omhandler et krav om revisors regnskabsassistance til de 

nystiftede virksomheder. Ifølge Anders Lau har disse virksomheder som regel udfordringer i 

opstartsårene og præget af andre forhold end de øvrige virksomheder, der har eksisteret i flere år. 

FSR anbefaler følgeligt, at nystiftede virksomheder skal forpligtes en revisorerklæring i de første 

tre år for derigennem at blive vejledt og tilskyndet til at følge reglerne. Forslagets sigte er 

desuden at udruste virksomheder til at håndtere regnskabsaflægningen og indberette skatten 

korrekt (Bilag 3).  

Forslaget er understøttet af Erhvervsstyrelsens supplerende analyse III, som endnu engang viser, 

at revisors fortsatte tilstedeværelse ved en anden type erklæring end fuld revision har en positiv 

påvirkning på omfanget af de fejl, som undersøgelsen inddrager (ERST, 2018b, s. 36). Generelt 
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set indikerer dette, at erklæringen om assistance vil være et oplagt værktøj at benytte til at 

fremme de nystiftede virksomheders overholdelse af de formelle regler de første år. Det er dog 

usikkert, hvorvidt kravet er med til at vejlede og udruste virksomhederne til at overholde reglerne 

ved regnskabsaflæggelsen efter den treårig periode. Analysen viser netop, at ”læringen fra 

revision” tilsyneladende ikke hænger ved året efter, såfremt revisor ikke involveres. Selvom 

denne konklusion ikke er relateret til erklæringen om assistance, kan den indikere hvorvidt 

revisors arbejde hænger ved, såfremt revisors ydelse fravælges. Det er dog vigtigt at benævne, at 

der tages forbehold for analysens konklusioner som følge af analysens metodemæssige svagheder 

og datagrundlag.  

Forslaget er derudover suppleret med to initiativer, der i praksis skal gennemføres af hhv. 

Skattestyrelsens og Erhvervsstyrelsens. Det første initiativ er konkret baseret på et stiftelsestjek, 

der giver de to styrelser mulighed for at sikre en bedre screening af nystiftede virksomheder. Det 

andet initiativ kan derimod betegnes som en begrænsning, der indføres for nystiftede 

virksomheder med henblik på at begrænse virksomhedernes angivelse af revisorforbindelse i 

CVR-registret. De nystiftede virksomheder skal netop først angive forbindelsen, når revisor har 

bekræftet over for Erhvervsstyrelsen, at der er tale om et kundeforhold, og at der er gennemført 

en kundeaccept (FSR, 2018a). 

Forslaget kan sættes i relation til Erhvervsstyrelsens undersøgelse, hvoraf 19 gennemgåede 

årsrapporter har været fejlbehæftet i form af, at den underskivende revisor ved afgivelse af 

erklæringen ikke har været godkendt eller ansat i en revisionsvirksomhed. I betragtning af dette 

vil en begrænsning i CVR-registret muligvis reducere fejlregistreringerne blandt de nystiftede 

virksomheder. Dette vil samtidig kræve, at Erhvervsstyrelsen tager stilling til, hvorvidt revisoren 

er godkendt, når revisor bekræfter kundeforholdet. I forhold til Erhvervsstyrelsens supplerende 

analyse III er det dog ikke tilstrækkeligt at afgrænse praksissen til nystiftede virksomheder. 

7.1.4 Krav om moms- og skattetjek 

Det sidste forslag er, at myndigheder skal pålægge et moms- og skattetjek af de virksomheder, 

der bevidst snyder eller begår fejl gentagende gange. Dette indebærer, at en virksomhed der 

fravælger revisor, men som gentagne gange begår mange – bevidste som ubevidste – fejl vil 

forpligtes til at gennemføre et moms- og skattetjek, der kan rette op på fejlene. 
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Revisors arbejdshandlinger ifm. moms- og skattetjekket er struktureret med udgangspunkt i 

SKATs seneste complianceundersøgelse for indkomståret 2014, der har fremanalyseret de mest 

forekomne fejltyper i små og mellemstore virksomheder. Moms- og skattetjekket er således 

specifikt designet til små og mellemstore virksomheder, som har et fejlniveau på 48-58 % hvad 

angår ubevidste fejl. Fejlniveauet kan tyde på, at virksomhederne er præget af fejl, der snarere 

skyldes manglende kompetence inden for regnskabsaflæggelse, begrænsede ressourcer, sjusk 

eller andre prioriteringer. Forslaget om at forpligte det hidtidige frivillige moms- og skattetjek 

anses derfor som en oplagt mulighed for at rette op på den høje procentandel for de ubevidste 

fejl, da arbejdshandlingerne er fastlagt i betragtning af de mest forekomne fejl. Naturligvis vil 

moms- og skattetjekket også gælde for de virksomheder, der begår bevidste fejl, hvorfor dette 

også kan give anledning til en øget opdagelsesrisiko blandt virksomhederne. 

Det vurderes, at forslaget er rimelig hvad angår hensynstagen til omfanget af fejl. At moms- og 

skattetjekket er baseret på de mest forekomne fejl betragtes netop ikke som en begrænsning, men 

en måde at føre en effektiv og målrettet kontroltjek på. Dog giver forslaget udtryk for, at FSR 

underminerer de øvrige revisorerklæringer, idet man vurderer, at moms- og skattetjek vil forbedre 

regelefterlevelsen uden at betragte forskellen mellem de forskellige revisorerklæringer. 

7.2 Afhandlingens forslag til bedre regelefterlevelse 

De tidligere kapitler har overordnet haft til sigte at belyse revisors betydning for virksomhedernes 

regelefterlevelse. Dette afsnit vil sammenkæde elementerne omkring dette ved at komme med 

konkrete forslag og initiativer, der skal bidrage til en bedre regelefterlevelse blandt virksomheder 

uden et revideret regnskab. Afsnittet vil derfor betragte afhandlingens analyser, resultater og 

andre bestanddele for derigennem at udforme relevante forslag, der harmonerer med 

afhandlingens konklusioner. 

7.2.1 Styrket og moderniseret indsats på skatte- og momsområdet 

Trods de væsentlige metodemæssige svagheder i Erhvervsstyrelsens og FSR’s undersøgelser, 

konkluderer de hver især en svækket regelefterlevelse blandt virksomheder, som har fravalgt 

revisorerklæringer. Særligt SKATs complianceundersøgelse konkluderer samme forhold for små 

og mellemstore virksomheder. Eksempelvis konkluderer Erhvervsstyrelsens undersøgelse, at der 

er en signifikant forskel i omfanget af formelle fejl mellem årsregnskaber, der indeholder en 

revisionspåtegning, og årsregnskaber, der er uden revisorerklæring. Erhvervsstyrelsens analyse II 
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viser i forlængelse heraf, at andelen af bevidste fejl i skat- og momsopgørelsen er størst blandt 

virksomheder uden revideret årsregnskab i forhold til virksomheder med revideret årsregnskab. 

Konklusionen skal netop ses i lyset af, at der er flere og flere virksomheder, der fravælger 

revision og samtidig har en oplevelse af, at det er blevet nemmere at snyde i skat uden at blive 

opdaget. En undersøgelse foretaget at SKAT påviser netop, at virksomhedernes oplevede 

opdagelsesrisiko er faldet fra 56 % i 2016 til 38 % i 2017 på blot ét år. Hvis dette sammenholdes 

med, at skattevæsenet blot kontrollerer ca. 3 % af alle virksomheder og selvstændigt 

erhvervsdrivende, vil en forhøjelse af kontrollerede virksomheder bidrage til, at virksomhederne 

oplever opdagelsesrisikoen i højere grad. Som følge heraf foreslår afhandlingen først og 

fremmest implementeringen af en effektiv og tilstrækkelig skatte- og momskontrol, der i første 

omgang er fokuseret og rettet mod de små virksomheder, der har fravalgt revisionen.  

Det bør endelig understreges, at forslaget om styrket og moderniseret moms- og skattekontrol er 

betinget af, at skattemyndighederne får flere ressourcer og ansatte til at varetage 

kontrolopgaverne, hvilket kan være udfordrende at efterleve grundet de betydelige nedskæringer i 

ansatte på 40 %, som SKAT har oplevet de seneste 10 år (Sommer, 2019). Ifølge Lars Nørding, 

tidligere skattedirektør i SKAT, har disse besparelser særligt ramt kontrolopgaverne, hvilket 

formodentlig ligger til grund for den dalende oplevede opdagelsesrisiko blandt virksomhederne 

(Sommer, 2019). De ansatte skulle navnlig erstattes af et inddrivelsessystem EFI, som man 

efterfølgende har været nødsaget til at nedskrive. Den manglende kontrol fra SKAT anses at være 

kommet til udtryk i den seneste tid, hvor SKAT er sat i forbindelse med flere skandalesager. 

Dette indebærer eksempelvis skandalen om udbytteskat, som har kostet statskassen 12,7 mia. kr. 

(Sommer, 2019). Generelt antages dette at have haft en negativ effekt på opdagelsesrisikoen og 

på andelen af de bevidste fejl, hvorfor det anbefales, at SKAT i den nærmeste fremtid indfører 

kontrolforanstaltninger, og skaber synlighed omkring disse.  

Den anbefalede skatte- og momskontrol er konkretiseret og uddybet nedenfor: 

7.2.1.1 Skattekontrollen 

I første omgang skal skattekontrollen have et snævert fokus på kontrolområdet, så det alene er 

virksomheder, der ikke har revision eller fuldkomment har fravalgt revisors erklæring på 

regnskabet, der omfattes af kontrollen. Forslaget er baseret på SKATs complianceundersøgelse – 

gennemgået af Erhvervsstyrelsen (analyse II) – som påviser, at andelen af selskaber med bevidste 

fejl i skatteangivelsen og momsangivelsen er signifikant større blandt selskaber uden revideret 



Page 112 of 163 

 

 

årsregnskab end blandt selskaber med revideret regnskab, jf. tabel 3.2.1 og 3.2.2 i undersøgelsen 

(ERST, 2018b, s. 44). Det er således hensigtsmæssigt at kontrollere virksomheder uden revideret 

årsregnskab særskilt og med større fokus, således at virksomhederne både oplever en større 

opdagelsesrisiko og udtages til kontrol i større omfang end virksomheder med revideret 

årsregnskab. Dette kan desuden betyde, at den efterfølgende effektmåling forenkles, da 

indsnævringen er med til at isolere effekten af implementeringen. I modsætning til dette 

anbefales det, at skattekontrollen udvides, så den omfatter flere former for kontroller, der 

fremtræder i skattebetalingens forskellige faser. Eksempelvis kan kontrollen indføres i form af en 

1) registreringskontrol, 2) inddata kontrol, 3) kontrol via uafhængig tredjepart, 4) proceskontrol, 

5) efterkontrol og 6) regnskabskontrol. Eksemplerne er inspireret af Regeringens fokus på en 

styrket skattekontrol (Regeringen, 2017). Kontrollen af data, udbetalinger og dokumentation kan 

verificeres gennem en uafhængig tredjepart, mens regnskabskontrollen kan udføres i form af 

virksomhedsbesøg uden varsel. Imidlertid anses den nuværende kontrolandel på 3 % ikke at være 

tilstrækkelig i forhold til at øge og opretholde den oplevede opdagelsesrisiko, hvorfor der bør 

fastsættes en højere procentandel af virksomheder, som skattekontrollen skal henvende sig til 

(Cevea, 2018). For at styrke og opnå den bedste effekt af forslaget bør kontrolaktiviteten og den 

fastlagte procentandel for skattekontrollen kommunikeres ud til erhvervslivet. Synliggørelsen af 

skattekontrollen kan netop øge opdagelsesrisikoen, da virksomhederne derigennem vil opleve den 

større chance for at blive udtaget til den styrkede kontrol. Ligeledes foreslås det, 

skattemyndighederne indfører en praksis, hvor der foretages en opfølgning hos tidligere udtagne 

virksomheder med mange fejl eller misforhold. Såfremt virksomhederne fortsat har fejl eller 

misforhold, skal virksomhederne pålægges et obligatorisk moms- og skattetjek i det 

næstkommende år samt et kursus med indhold svarende til skattemyndighedernes 

informationsmøde for nystiftede virksomheder. Generelt er forslaget om skattekontrollen 

understøttet af Thomas Riise Johansen, som tilkendegiver muligheden for at kontrollere en andel 

af samtlige virksomheder (Bilag 4). 

7.2.1.2 Momskontrollen 

Ifølge Erhvervsstyrelsen undersøgelse (Analyse II) for indkomståret 2012 begik virksomheder 

uden et revideret årsregnskab statistisk signifikant oftere fejl i momsangivelsen (52 %) 

sammenholdt virksomheder med revideret årsregnskab (34 %). Det anbefales, at kontrollen 

implementeres i form af en styrket efterkontrol, der omfatter virksomheder, som ikke indsender 

de ordinære momsangivelser rettidigt eller har haft momsangivelser med negative tilsvar. 
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Statsrevisorerne har netop påvist, at SKAT automatisk foretager en udbetaling af 

momsangivelser, der ligger under 10.000 kr. uden forudgående kontrol. Dette svarer til 

udbetaling af omkring 150.000 årlige angivelser af negativ momstilsvar, svarende til ca. 0,5 mia. 

kr. årligt (Rigsrevisionen, 2017). Beløbsgrænsen giver en forholdsvis lav sandsynlighed for 

udtagelse til kontrol, da Rigsrevisionen tidligere har konstateret, at der er en stor andel af 

virksomheder, der kun angiver negativ moms under beløbsgrænsen for ikke at blive kontrolleret 

(Steno, 2016). Skatteministeriet har som følge heraf taget initiativ til at ophæve grænsen, som 

førhen har været fastlagt ud fra en væsentlighedsbetragtning og for at sikre, at der fokuseres på 

angivelser, der er særligt væsentlige og risikofyldte (Rigsrevisionen, 2016). I betragtning af at 

andelen af bevidste fejl i moms blandt virksomheder uden revideret regnskab er større end 

virksomheder med revideret regnskab, vurderes det, at virksomheder uden revideret regnskab har 

incitament til at angive negative momstilsvar under beløbsgrænsen og på et ukorrekt grundlag. 

Det anbefales derfor, at Skattestyrelsen i større grad inddrager virksomheder med negative 

momstilsvar under beløbsgrænsen, og ligeledes skaber synlighed omkring kontrolarbejdet herom. 

Indsatsen kan netop være et væsentligt bidrag til at ændre virksomheders adfærd, og kan ligeledes 

påvirke de hidtidige incitamenter i en anden retning. Såfremt kontrolarbejdet viser sig at være for 

omfattende og ressourcekrævende, kan en grænse eller en anden praksis, der indsnævrer 

kontrolarbejdet fastlægges i fremtiden. Dog bør der ikke skabes synlighed eller åbenhed omkring 

en evt. grænse eller praksis, hvor kontrolarbejdet afgrænses, da dette som tidligere kan give 

incitamenter til at unddrage og samtidig omgå kontrollen. 

En styrket skatte- og momskontrol vil formodentligt føre til en øget oplevet opdagelsesrisiko 

blandt virksomhederne uden en revisorerklæring på årsregnskabet. Dette forventes at ændre 

virksomhedernes hidtidige adfærd, således at de vil have større incitament til at overveje 

revisorerklæringer for at forberede sig til et eventuelt kontrolbesøg. Udbyttet heraf forventes at 

være en stigning i skatte- og momsbetalinger fra virksomheder, der ikke er underlagt revision, 

ligesom virksomhederne motiveres til at fordybe sig i reglerne og dermed begår færre ubevidste 

fejl. Forslaget vil alt i alt give anledning til en større bevidsthed om reglerne blandt 

virksomhederne og vil i den forbindelse bidrage til bedre regelefterlevelse. 

7.3 Delkonklusion 

På nuværende tidspunkt ser afhandlingen ikke muligheden for at foreslå reguleringer vedrørende 

revisorerklæringer, da de inddragede undersøgelser ikke har undersøgt forskellen mellem 
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revision, review og assistance. Det vurderes derfor, at der ikke er tilstrækkelig grundlag for at 

betragte revisors tilstedeværelse i vurderingen af løsningsforslag, selvom denne er påvist af 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse. Der er netop ikke foreslået regulering på baggrund af 

Erhvervsstyrelsens konklusion om revisors indflydelse på formelle fejl i årsregnskabet, da 

forfatteren til rapporten, Thomas Riise Johansen, ligeledes ikke ser et belæg for det grundet en 

række reservationer i undersøgelsen (bilag 4).  

Ovenstående har ligeledes været udgangspunktet i vurdering af FSR’s fire forslag til bedre 

regelefterlevelse. To af forslagene er baseret på hhv. revisorerklæringer for virksomheder, der har 

omsætning svarende til 5-8 mio. kr., og assistanceerklæringer for nystiftede virksomheder i de 

første tre år. Disse forslag vurderes at være baseret på utilstrækkeligt grundlag, da de enkelte 

revisorerklæringers betydning for regelefterlevelsen ikke er undersøgt. Foreningens øvrige to 

forslag er derimod baseret på hhv. skattekontroller for virksomheder uden revisorerklæringer 

samt moms- og skattetjek for virksomheder, der snyder eller begår mange fejl gentagne gange. 

Disse to forslag er baseret skattemyndighedernes ressourcer og forudsætter derfor, at 

Skattestyrelsen får tilført flere ressourcer til at varetage de nævnte kontrolindsatser. 

Med udgangspunkt i afhandlingens analyse, foreslås det, at der indføres skatte- og 

momskontroller, der specifikt retter sig mod virksomheder, der fravælger revision for både at 

forbedre regelefterlevelsen i skatte- og momsområdet, og for at forøge den oplevede 

opdagelsesrisiko blandt virksomhederne. Det formodes, at implementering af forslaget vil føre til 

en forøgelse i virksomhedernes incitament til at vælge en revisorerklæring for at forberede sig til 

et eventuelt kontrolbesøg fra skattemyndighederne. Det bør understreges, at omkostningerne 

forbundet med skatte- og momskontrollen ikke nødvendigvis betyder, at skattemyndighederne 

påtager sig virksomhedernes administrative byrder forbundet med revisionen. En forøget oplevet 

opdagelsesrisiko vil netop betyde, at virksomhederne får større incitament til at efterleve 

reglerne. Ligeledes har SKATs complianceundersøgelser vist, at 47 % af skattegabet og 65 % af 

momsgabet kan henføres til virksomheder, der begår bevidste fejl. Det forventelige ved 

implementering af forslaget vil være, at andelen af virksomheder, der begår bevidste fejl, vil falde 

blandt virksomheder, der kan fravælge revision. Dette vil betyde, at virksomhederne vil blive 

skubbet til at betale den korrekte skat og moms for at undgå en eventuel bøde i forbindelse med 

et kontrolbesøg, hvorfor skattemyndighederne vil have flere ressourcer til at foretage skatte- og 

momskontroller. 
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KAPITEL 10 – KONKLUSION 

Siden den første lempelse i 2006 har der været delte holdninger om, hvorvidt adgangen til at 

fravælge revision har været en fordelagtig reform for virksomhederne og samfundet eller ej. I den 

forbindelse har afhandlingens formål været at belyse revisors betydning for virksomheder med 

mulighed for at fravælge den årsregnskabsmæssige revision.  

Den begrænsede datatilgængelighed har imidlertid påkrævet en afgrænsning, hvorfor analysen 

alene har betragtet revisors betydning i forhold til virksomhedernes efterlevelse af hhv. 

regnskabsaflæggelsens formelle krav samt skatte- og momsområdets regler. Det bør understreges, 

at afgrænsningen udelukkende grunder på den begrænsede datatilgængelighed, da revisors 

betydning oprindeligt vil være bedre afdækket, såfremt virksomhedernes fejl vedrørende 

indregning, måling og klassifikation også blev betragtet. De omtalte forhold har ført til følgende 

problemformulering: 

 

Problemformuleringen og de underliggende aspekter, som afhandlingen har søgt at belyse, er 

blevet afdækket gennem mixed methods og et komparativt undersøgelsesdesign. De kvantitative 

og kvalitative data er netop kombineret i form af kvantitative spørgeskemaundersøgelser rettet 

mod revisorerne og virksomhederne, der er omfattet af revisionspligtslempelserne, samt 

kvalitative interviews med hhv. kommunikationschefen i FSR, Anders Lau, og professor fra 

CBS, Thomas Riise Johansen (Teddlie og Tashakkori 2009, s. 7). Det komparative 

undersøgelsesdesign bygger på to undersøgelsesrapporter, som hhv. Erhvervsstyrelsen og FSR – 

danske revisorer har udarbejdet, jf. kapitel 5 og 6. Erhvervsstyrelsens undersøgelse søger at 

afdække det fremadrettede behov for revision, mens FSR søger at opgøre effekten af 

revisionspligtslempelserne på skattegabet. Det vurderes, at afhandlingens komparative 

undersøgelsesdesign har været med til at danne fundamentet for en kritisk tilgang til 

afhandlingens analyse, da der genereres viden ved at sammenholde undersøgelserne og deres 

modsatrettede resultater. 

Erhvervsstyrelsens første analyse søger at belyse revisorerklæringens betydning ift. 

virksomhedernes efterlevelse af formelle krav ved regnskabsaflæggelsen. Analysen viser 

Hvilken betydning har revisor for virksomheder, der kan fravælge den årsregnskabsmæssige revision, 

set i forhold til hhv. formelle krav til regnskabsaflæggelsen og regler på skatte- og momsområdet? 
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overordnet, at årsregnskaber uden en revisorerklæring er mere fejlbehæftede sammenholdt 

årsregnskaber med revision. Dog belyser analysen ikke forskelle i efterlevelsen af formelle krav 

for de enkelte revisorerklæringer, hvorfor der på baggrund af analyse I alene kan konkluderes, at 

revisors tilstedeværelse og involvering har betydning i forhold til omfanget af formelle fejl i 

årsregnskaberne. 

I forhold til virksomhedernes regelefterlevelse af skatte- og momsreglerne viser 

Erhvervsstyrelsens Analyse II, som er baseret på data fra SKATs complianceundersøgelser (2012 

og 2014), at andelen af bevidste fejl er større blandt virksomheder uden revideret regnskab 

sammenholdt med virksomheder, der har et revideret regnskab. Dette indikerer generelt, at 

incitamentet til at begå bevidste fejl er en mere udbredt adfærd blandt virksomheder uden et 

revideret regnskab. Analyse II konkluderer endvidere, at virksomheder med revideret årsregnskab 

har færre fejl i momsangivelsen, mens resultaterne i henhold til skatangivelserne ikke viser en 

signifikant forskel mellem omfanget af fejl for hhv. virksomheder med og uden revideret 

årsregnskab. I modsætning til dette konkluderer FSR’s undersøgelse, at det samlede effekt på 

skattegabet ved lempelserne af revionspligten i hhv. 2006 og 2011 udgør 1,5 mia. kr. pr. år. Det 

bør bemærkes, at det både er selskabskatten, A-skatten og momsen, der indgår i opgørelsen af 

skattegabet. 

Der er imidlertid usikkerhed om, hvorvidt resultaterne i undersøgelserne er retvisende, da 

dokumentanalyserne har vist, at undersøgelserne er præget af væsentlige metodemæssige 

svagheder, som desuden ikke er synliggjort tilstrækkeligt i undersøgelsernes hovedkonklusioner. 

Særligt i FSR’s undersøgelse fremtræder en række væsentlige svagheder. Dette indebærer bl.a., at 

effekten af revisionspligtslempelserne på det samlede skattegab er estimeret på baggrund af en 

række væsentlige antagelser, som ikke er understøttet af belæg eller forklaringer, der begrunder 

antagelserne. Estimering af skattegabet er baseret på difference-in-difference metoden, hvis 

validitet er baseret på en række forudsætninger, som undersøgelsen har antaget at være opfyldt. 

Imidlertid har dokumentanalysen udredet en række forhold, der problematiserer legitimiteten af 

metodens anvendelse og derfor også estimeringen af skattegabet. I det hele taget er de væsentlige 

mangler og utilstrækkelige beskrivelser af anvendt metode årsagen til, at der tages forbehold for 

resultater af undersøgelsen, ligesom at der heller ikke baseres løsningsforslag alene på baggrund 

af undersøgelsens resultater. I forhold til revisors betydning for virksomhedernes efterlevelse af 

skatte- og momsreglerne, jf. Erhvervsstyrelsen, vurderes det ikke at være muligt at konkludere 

noget helt konkret som følge af den væsentlige usikkerhed knyttet til undersøgelsesresultaternes 
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repræsentativitet. Således tages der forbehold for resultaterne i hhv. Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt samt resultaterne i FSR’s undersøgelse 

af lempelsernes effekt på det samlede skattegab. Med baggrund i dokumentanalyserne bemærkes 

det, at dele af hovedkonklusioner i begge undersøgelser ikke afspejler analysernes datagrundlag 

og resultaterne på en retvisende måde. Derimod er konklusioner formuleret således, at 

Erhvervsstyrelsens og FSR’s egne overbevisninger og forforståelse styrkes. Dette kan tyde på, at 

de har fortolket resultaterne ud fra egne politiske interesser.  

De inddragede undersøgelser er desuden baseret på et analysegrundlag, der ikke muliggør en 

konkret vurdering af revisors fuldkomne betydning og værdi for virksomhedernes årsregnskaber. 

Dette gælder særligt Erhvervsstyrelsens undersøgelse, hvor revisors betydning alene er målt ud 

fra omfanget af formelle fejl. Undersøgelsen inddrager således ikke fejl i indregning, måling og 

klassifikation, og inddrager ikke aspekter samt fejltyper, der kan identificeres ved kontrolbesøg. 

Den generelle vurdering i henhold til dette er, at det i hvert fald kræver en intern adgang til 

virksomhederne, herunder kontrolbesøg såfremt værdien af revision og revisors andre erklæringer 

(review og assistance) skal belyses. Først derigennem kan det fremadrettede behov for 

revisionspligt fastlægges. Med baggrund i det nuværende datagrundlag er det dog muligt at 

konkludere, at revisor har en betydelig rolle i forhold til omfanget af de formelle fejl, som 

undersøgelsen inddrager, jf. bilag 7.  

Afhandlingens analyse er suppleret med en analyse af myndighedernes kontroller. Analysen 

herom har vist, at de danske myndigheder besidder beføjelserne til at foretage uanmeldte 

kontroller af virksomhederne og gennemgå virksomhedernes regnskabsmaterialer uden 

forudgående varsel. Imidlertid har man i praksis ikke udnyttet beføjelserne tilstrækkeligt nok, 

hvilket kommer til udtryk i den dalende udvikling i opdagelsesrisikoen, dvs. risikoen, som 

virksomhederne oplever, for at blive opdaget i snyd (SKAT, 2018a, s. 6). Denne udvikling anses 

for at indikere behovet for at forøge den nuværende andel af kontrolbesøg, der udgør omkring 3 

% af de samtlige danske virksomheder. 

Spørgeskemaundersøgelsen rettet mod revisorerne har vist, at der er en udbredt holdning blandt 

revisorerne om, at vigtigheden i de forskellige fejl ikke kan opdeles og at fejl vedrørende 

indregning, måling og klassifikation er ligeså vigtige som formelle og synlige fejl i forhold til 

bedømmelsen af årsregnskabet. Dette indikerer, at Erhvervsstyrelsens fokus på revisors 

opdagelse af formelle og åbenbare fejl ikke afspejler revisors egentlige betydning, da styrelsen 
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ikke har taget højde for fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation. Besvarelserne viser 

endvidere, at revisorerne oplever, at regnskabsfejl begås oftere i de små virksomheder 

sammenholdt med de større virksomheder. I forlængelse heraf vurderer revisorerne, at der er 

større tendens til at få en anmærkning fra revisor blandt de små virksomheder sammenholdt de 

store virksomheder. 

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at virksomhedernes begrundelse for fravalg af revision er 

baseret på økonomiske fordele. Undersøgelsen viser dog, at virksomhederne bemærker 

konsekvenserne af fravalget i form af fejlagtige opgørelser af skat og moms samt flere fejl – 

bevidste som ubevidste – i årsregnskabet. På baggrund af dette konkluderes det, at 

virksomhedernes holdninger til mulige konsekvenser ved fravalg af revision delvist understøtter 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af virksomheders regelefterlevelse. Erhvervsstyrelsens analyse 

II viser netop, at andelen af bevidste fejl og fejl i momsangivelsen blandt virksomheder uden 

revideret årsregnskab er signifikant større end virksomheder med revideret regnskab.  

Afhandlingens analyser viser netop, at såfremt man fuldkomment fravælger revision og andre 

erklæringer, vil niveauet i formelle og åbenbare fejl stige, jf. Erhvervsstyrelsens analyse I om 

revisorerklæringens betydning for fejl i årsrapporter og spørgeskemaundersøgelserne. I forhold til 

revisors betydning for virksomhedernes efterlevelse af skatte- og momsreglerne, vurderes det ud 

fra dokumentanalyserne og spørgeskemaundersøgelserne, at revisor har en betydelig rolle i 

regelefterlevelsen blandt virksomheder, der er omfattet af revisionspligtslempelsen. 

Til slut fremsætter afhandlingen et konkret forslag til bedre regelefterlevelse blandt 

virksomheder, der har fravalgt revisionen. Med afsæt i afhandlingens analyser og resultater 

foreslås det, at der indføres skatte- og momskontroller, der specifikt retter sig mod virksomheder, 

der fravælger revision. Forslaget er udarbejdet på baggrund af afhandlingens analyse og er 

således ikke baseret på revisors erklæringer som følge af manglende datagrundlag på effekten af 

de afgivne revisorerklæringer. Derudover er der i kapitlet og det fremsatte forslag taget højde for 

regeringens hensigt om at styrke myndighedernes kontroller og vejledninger. Forslaget 

harmonerer således med den nuværende interesse i at reducere de administrative byrder for 

virksomheder, der ikke overskrider størrelsesgrænserne for revisionspligtslempelsen. Analyserne 

har netop påvist, at virksomheder uden revideret regnskab har en tendens til at begå flere formelle 

fejl og er dårligere til at efterleve skatte- og momsreglerne.  
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KAPITEL 11 - PERSPEKTIVERING 

Efter at have konkluderet, at revisors tilstedeværelse udgør en betydning i forhold til omfanget af 

formelle fejl og efterlevelsen af skatte- og momsreglerne, vil det være interessant at betragte 

revisors funktion i små virksomheder ud fra den agentteoretiske definition. Med udgangspunkt i 

agentteorien er revisors samfundsmæssige funktion at agere som tillidsmand for 

regnskabsbrugerne om klientens økonomiske som strategiske forhold, jf. revisorloven § 16. Som 

beskrevet i kapitel 3.4, der beskriver agentteorien, så er revisors opgave i agentteoretisk 

perspektiv at kontrollere ledelsens finansielle rapportering til virksomhedsejeren for at følge op 

på, om ledelsen arbejder i henhold til kontrakten med virksomhedsejeren. Revisorens funktion i 

dette samspil er således at verificere ledelsens finansielle rapportering og sikre, at rapporteringen 

opfylder kravene til god regnskabsskik. 

Hvis man betragter en lille virksomhed, hvor virksomhedsejeren og ledelsen er den samme 

person, dvs. hvor principalen også agerer som en agent, så vil denne dobbeltrolle udfordre 

revisors funktion i agentteorien. Det teoretiske formål med revisoren er, at han kontrollerer 

ledelsens forvaltning af virksomhedens aktiver samt den finansielle rapportering, hvorefter han 

rapporterer det til ejeren. Hvis virksomhedsejeren og ledelsen er én fysisk person, vil en revisor 

netop være uden betydning for virksomhedsejeren. Dog betragter agentteorien alene revisors 

betydning i forhold til de interne aktører i virksomheden og inddrager således ikke den 

samfundsmæssige aspekt af revision. Virksomhedens øvrige regnskabsbrugere som 

virksomhedens leverandør, bank, investorer, skattemyndighederne mv. har netop interesse i, at 

regnskabet er retvisende, idet de som udgangspunkt træffer beslutninger ud fra virksomhedens 

regnskab. Agentteorien kan således ikke anvendes som et argument for, at revisor ikke har en 

funktion i små virksomheder, da teorien alene anvendes til at illustrere revisors rolle internt i 

virksomheden. 

I forlængelse heraf vil det være interessant at undersøge, om små virksomheders øvrige 

regnskabsbrugere har interesse i et revideret årsregnskab. Hvorvidt revision vil skabe værdi for 

en lille virksomhed bestående af virksomhedsejeren, der ikke har behov for at låne fra banken, og 

som ikke søger investorer, vil netop være relevant at betragte i denne sammenhæng. 
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KAPITEL 15 - BILAG 

Bilag 1 – Interviewguide: Kommunikationschef for FSR, Anders Lau 

1) Hvordan vurderer du virksomhedernes mulighed for at fravælge revisionen?  

Diskussion af lovgivningens effekter: FSR, har længe påpeget de mulige negative konsekvenser 

af lempet revisionspligt i form af regnskabsfejl, økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse. I 

forlængelse af dette har Copenhagen Economics estimeret, at den samlede effekt på skattegabet 

ved lempelserne af revionspligten i 2006 og 2011 udgør 1,5 mia. kr. årligt. 

2) Hvordan betragter du revisionsbranchen reaktion på lempelserne?  

 

3) Kunne de negative økonomiske konsekvenser have været undgået? I så fald hvordan? 

Erhvervsministeren Rasmus Jarlov har kommenteret Copenhagen Economics undersøgelse og 

mener, at skattegabet ikke er korrekt opgjort og har hertil givet følgende kommentar til 

undersøgelsen: 

”Vores undersøgelse viser ikke, at der skulle være tab i skatteindtægter. Dermed viser vores 

undersøgelse noget markant andet end revisorernes egen undersøgelse med den meget bastante 

konklusion om, at det skulle koste 1,5 milliarder kroner om året at have lempe revisionspligten.  

4) Hvad er din holdning til Erhvervsministerens vurdering af undersøgelsen og den afgivne 

kommentar hertil? 

 

5) Hvordan mener du, at revision af regnskabet skaber værdi for de små og mellemstore virksomheder 

og hvilke konsekvenser forbinder du ved fravalg af revisionen. 

 

6) Hvilke overvejelser bør man som virksomhed gøre i relation til fravalg af revision.  

 

7) Hvilke svagheder forbinder du med Erhvervsministeriets undersøgelse af det fremadrettede behov 

for revisionspligt? 

 

8) Hvad er dine overvejelser i forhold til en total genindførelse af revisionspligten? 

 

9) Har du generelle overvejelser/forslag i henhold til den fremtidige revisionspligt for virksomheder 

regnskabsklasse B?  

 Evt. ændring i bestemmelse 

 Alternative tiltag med henblik på at reducere/imødekomme de hidtidige konsekvenser 

 Udvidet gennemgang gøres obligatorisk for resten af regnskabsklasse B som er et alternativ til 

”fuld” revision 

10) Hvordan vurdere du skatteforvaltningens kontrol af virksomheder som har fravalgt revisionen?  

 

11) Hvordan vurderer du udviklingen i den digitale udvikling i forhold til den påvirkning det kan have 

på revisionsbranchen, revisionspligten og de omtalte konsekvenser ved fravalg? 
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Bilag 2 – Interview guide: Professor Thomas Riise Johansen, CBS 

1) Generel holdning til lempelsen 

- Hvad er din overordnede synspunkt på muligeden for at fravælge revisionen?  

- Den stigende tendens til fravalget? 

 

2) Diskussion af lovgivningens effekter 

- Kunne de negative økonomiske konsekvenser have været undgået? I så fald hvordan? 

Fx gennem effektiv kontrol af SKAT? 

 

3) Tilvalg eller fravalg af revisionen 

-  Hvordan mener du, at revision af regnskabet skaber værdi for de små og mellemstore 

virksomheder og hvilke konsekvenser forbinder De ved fravalg af revisionen? 

- Hvilke overvejelser bør man som virksomhed gøre i relation til fravalg af revision? 

 

4) Overvejelser om at genindføre revisionspligten 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) erkender, at der er flere fejl i de ikke-reviderede 

regnskaber. 

Ministeren mener dog ikke, at det giver anledning til overvejelser om at genindføre 

revisionspligten. Hans kommentar hertil er følgende:  

”Vi skal slå hårdt ned på dem, der snyder, men vi skal ikke pålægge de øvrige virksomheder 

en stor økonomisk byrde” 

- Hvad er dine overvejelser i forhold til en total genindførelse af revisionspligten? 

 

5) Formålet med Erhvervsministeriets undersøgelse 

Det fremgår af EM’s undersøgelse, at formålet er at undersøge revisionspligtens betydning 

ift. efterlevelse af reglerne, herunder: 

 Formelle fejl i årsregnskabet 

 Regelefterlevelsen ift. skat og moms 

 Økonomisk kriminalitet  

 Konkurser og tvangsopløsning 

Undersøgelsen afdækker alene formelle og åbenbare fejl, og den omfatter således ikke en 

kontrol af de underliggende forhold, der danner grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten. 

Undersøgelsen konkluderer:  

 Revisionspligt har ikke signifikant betydning i forhold til regnskabsfejl i årsregnskabet 

 Det er er revisors tilstedeværelse der har betydning, hvorfor valget af erklæringstype er uden 

betydning for fejl i regnskabet 

- Hvordan vurderer De den afgivne konklusion ift. undersøgelsens grundlag?  

- Hvorledes skulle undersøgelsen have været tilrettelagt ift. at kunne underbygge de 

nævnte konklusioner som belæg? 
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6) Erhvervsministeriets undersøgelse 

- Hvilke andre svagheder forbinder I med Erhvervsministeriets undersøgelse af det 

fremadrettede behov for revisionspligt? 

  

 

7) Erhvervsministeriets undersøgelse - ”Revisionspligt vil ikke kunne afdække økonomisk 

kriminalitet” 

Erhvervsministeriets undersøgelse konkluderer endvidere følgende: 

” For de selskaber som bevidst ønsker at svindle og begå økonomisk kriminalitet vil 

revisionspligt ikke kunne afdække de ulovlige aktiviteter.”  

- Hvad er Deres holdning til undersøgelsen og konklusionen hertil? – har revisors 

tilstedeværelse ikke en betydning for virksomhederne tendens til at begå økonomisk 

kriminalitet? 

 

8) Resultater af Copenhagen Economics analyse – Besparelse (1,6 mia. VS højere kreditratings 

Copenhagen Economics analyse resulterer i følgende hovedkonklusioner:  

 Danske selskaber fravælger i højere og højere grad revision til fordel for billigere 

revisorydelser.  

 Samlet skønnes en direkte besparelse på revisorhonorarer at beløbe sig til ca. 1,6 mia. kr. 

FSR påstår at besparelse i høj grad er modsvaret de højere renter fra bankerne i forbindelse 

med den manglende revision og sikkerhed. 

- Hvad er din holdning til denne påstand? 

- Hvordan skal virksomhederne forholde sig til problemstillingen og hvad kan reelt betale 

sig - lavere rente eller besparelse i revisionshonoraret. Hvad anbefaler du, at 

virksomheden bør vægte i forhold til valget? 

 

9) Skatteforvaltningens complianceundersøgelse (2014) - om virksomheders regelefterlevelse på 

skatte- og momsområdet 

 

10) Erhvervsministerens holdning til Copenhagen Economics undersøgelse 

Erhvervsministeren Rasmus Jarlov har kommenteret Copenhagen Economics undersøgelse, 

der påviser, at den samlede effekt på skattegabet ved lempelserne af revionspligten i 2006 

og 2011, udgør i størrelsesordenen 1,5 mia. I henhold til TV2 Nyheder mener 

Erhvervsministeren, at dette ikke er korrekt og har hertil givet følgende kommentar til 

undersøgelsen: 

”Vores undersøgelse viser ikke, at der skulle være tab i skatteindtægter. Dermed viser vores 

undersøgelse noget markant andet end revisorernes egen undersøgelse med den meget 

bastante konklusion om, at det skulle koste 1,5 milliarder kroner om året at have lempet 

revisionspligten.  
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- Hvad er din holdning undersøgelsen og til Erhvervsministerens vurdering af 

undersøgelsen og den afgivne kommentar hertil? 

 

11) Den fremtidige lovgivning/revisionspligt  

 Evt. ændring i bestemmelsen? 

 Alternative tiltag i fremtiden med henblik på at reducere/imødekomme de hidtidige 

konsekvenser? 

 Muligheden for at implementere udvidet gennemgang som et alternativ til ”fuld” revision for 

resten af regnskabsklasse B? 

- Har du generelle overvejelser/forslag i henhold til den fremtidige revisionspligt for 

virksomheder i regnskabsklasse B. I så fald hvilke? 

 

12) Den fremtidige lovgivning/revisionspligt  

FSR – danske revisorer har præsenteret fire forslag til bedre regelefterlevelse blandt 

virksomhederne. 

De fire forslag er i overskrifter: 

1. Virksomheder med fem-otte millioner kroner i omsætning skal have en revisorpåtegning på 

årsregnskabet – uanset hvilken påtegning. 

2. Virksomheder uden revisor skal have skattekontrol – flere nye kontrolressourcer til skattevæsenet 

3. Nystiftede virksomheder skal komme ordentligt i vej – hjælp de første tre år, det vil sige krav om 

assistance på årsregnskaber 

- Under forslag 3 ligger yderligere to initiativer: Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen får mulighed at 

sikre en bedre screening af nystartende selskaber gennem et konkret stiftelsestjek. Derudover foreslås 

det, at virksomheder først kan angive revisorforbindelse i CVR-registret, når revisor over for 

Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at der er tale om et kundeforhold, og at der er gennemført en 

kundeaccept. 

4. Virksomheder, der bevidst snyder eller gentagende gange begår mange fejl skal af myndighederne 

pålægges et moms- og skattetjek 

- Hvordan Vurderer du forslagene fra FSR? 

 

13) De iværksatte kontrolaktiviteter i SKAT  

Det er påset at SKAT ikke har rettet specifikke kontroller mod virksomheder, som har 

fravalgt revisionen, men at disse virksomheder indgår som en del af den samlede kontrol, 

som SKAT iværksætter over for virksomheder. Eksempelvis er moms- og skattekontrollen 

af selskaber uden revideret årsregnskab foregået som en del af kontrolaktiviteterne rettet 

mod selskaber på den måde, at fravalget af revision kan indgå som risikoparameter og have 

haft betydning for, hvem der er udtaget til kontrol. Det gælder fx i kontrolaktiviteter rettet 

mod: 

 Hovedaktionærers regelefterlevelse, selskabets og ejerens økonomi som hovedfokus 

 Tvangsopløsning af selskaber, der skal sikre korrekt beskatning ved ophør herunder også af 

eventuelle ulovlige aktionærlån. 
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- Hvordan vurdere du skatteforvaltningens kontrol af virksomheder? Vil det afdække 

revisors rolle? 

 

14) Den digitale udvikling  

- Hvordan vurderer du udviklingen i den digitale verden i forhold til dens påvirkning på 

revisionsbranchen, revisionspligten og evt. de omtalte konsekvenser ved fravalg af 

revisionen? 

 

Bilag 3 – Interview med Kommunikationschef for FSR, Anders Lau 

Interview med Anders Lau, Kommunikationschef for FSR – Danske revisorer 

Interviewet er semi-struktureret, således at der er givet plads til yderligere refleksioner og 

ændringer til de forberedte spørgsmål. Interviewet blev indledt med en kort introduktion af 

specialet og dets indhold, hvorefter de første par spørgsmål blev stillet til Anders Lau. 

Interviewer: Flere mener, at revisors rolle er skubbet til noget andet som reelt ikke er 

formålet og tiltænkt med revisors arbejde. Hvad er Deres holdning til dette? Kan det være 

som følge af lempelserne af revisionspligten?  

Der er sket et kæmpe stort skred siden 2006 hvor man fik den første lempelse. Efterfølgende har 

der været tre lempelser i de følgende år (2006, 2010 og 2013).  

Siden 2006 er der over 140.000 selskaber, som har fravalgt revisionen, hvilket er en ganske 

dramatisk skred/udvikling. Til gengæld er der fortsat rigtig mange virksomheder som gør brug af 

en revisor, så man på en eller anden form har en revisor inde over regnskabet f.eks. gennem 

noget assistance, review, eller noget helt tredje. Dette er netop også et faktum, som ministeren 

gør meget brug af i sin argumentation. Således er der ikke tale om 140.000 selskaber som har 

fravalgt revisor, men derimod alene revisionen, hvilket er den fineste ydelse, der går mest i 

dybden. Det er dog alligevel ret mange der har fravalgt revisionen set i forhold til, at der i 

Danmark er omkring 220.000 – 250.000 selskaber.  

Interviewer: Men bør man ikke se det ift. at der mange regnskabsklasse B virksomheder i 

Danmark. Derved er der mange virksomheder, der er omfattet af reglen og har muligheden 

for at fravælge revisionen?  

Danmark har vi den højeste grænse set ift. Norden. F.eks. ligger grænsen for omsætning på 8 

mio. i Danmark sammenlignet med grænsen i Sverige, der ligger på 2,2 mio. kr. (omregnet til 

DKK) I Norge ligger den ca. på 5 mio. (omregnet til DKK), og Finland ligger den også markant 

lavere. Vi har således den højeste grænse/lempelse herhjemme. Derudover har vi også den ekstra 

ting herhjemme i Danmark, da virksomheder helt op til EU – grænsen på de såkaldte 90 mio., 

kan vælge udvidet gennemgang, som er et målrettet SMV produkt og et alternativ til revisionen. 

Denne mulighed har man ikke i de andre nordiske lande, da man kun har revisionen. Så vi har 

rimelige lempelige vilkår i Danmark set ift. de andre nordiske lande.  
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Interviewer: Man ser dog også andre EU-lande som f.eks. England, der har større grænser. 

Kan dette være i relation til, at virksomhederne i disse lande formodentlig er større, og at 

disse lande måske ikke har så mange små virksomheder, hvorfor de kan tillade sig at 

fastsætte en højere grænse? 

Der er naturligvis rigtig mange forskelle på strukturen i virksomhederne og generelt 

virksomhederne på tværs af landende. Vi har dog ikke undersøgt /analyseret dette klart nok, dvs. 

hvor man forholder sig til virksomhedernes struktur afhængigt af det EU-land man befinder sig i, 

og hvorvidt dette har givet anledning til de omtalte forskelle i grænserne. F.eks. er UK et 

ekstremt liberalistisk samfund end hvad landene i Norden typisk er, hvilket også kan være en 

forklaring på de afvigende grænser. Hvis man derudover ser på Tyskland, så har de også en høj 

grænse i EU. Til gengæld har man i Tyskland krav om ”steuerberater”, som er nogen 

skattekontrollanter, og som alle virksomheder skal kontrolleres af, eller sagt på en anden måde 

så skal en steuerberater have været inde over virksomheden. Dermed er der meget mere 

skattekontrol i Tyskland, hvilket også gælder de små virksomhed, og kan ligge til grund for den 

høje grænse. Således kan der være forskellige forklaringer og underliggende årsager til de 

fastsatte grænser i de forskellige lande som f.eks. Holland, Ungarn, hvorfor der nok ikke er et 

entydigt svar på dette. Man kan dog sige, at Danmark i forhold til Norden ligger forholdsvis højt, 

men det er klart at i forhold til resten af EU, der ligger Norden generelt meget lavt. Som nævnt 

kan dette skyldes forskelle i erhvervsstrukturen, men også som tilfældet i Tyskland, at man har 

andre regler om skattekontrollen, som gør at man har meget mere snor i skattebetalingerne hos 

virksomhederne, end hvad vi har her i Danmark.  Lempelsen handler netop meget om skatten, 

hvilket er det som Emil (journalist fra TV2) primært har beskæftiget sig med, og det vi (FSR – 

Danske revisor) har forsøgt at sætte på dagsordenen de senere år.   

Man skal således veje det her op. Det er klart, at man sparer penge ved at fravælge revisionen, 

og det er vi helt enige i. Men dér hvor regeringen fejler er, at man alene har fokus på de 

besparelser lempelsen har medført erhvervslivet, og primært omtalt dette. Regeringen har 

således glemt, at fortælle om de andre følgevirkninger, og hvad man har taget væk ved at lempe 

revisionspligten. Konkret sagt hvad har man taget væk for de organisationer og virksomheder, 

der benytter regnskabet i forbindelse med deres drift og handel f.eks. bankinstitutterne, 

investorerne, sammenhandelspartnerne, kreditorer og leverandørerne til virksomheder.  

I forhold til dette har vores holdning helt klart været, at det har kostet nogen penge, og vi har 

derfor foretaget nogle analyser i henhold til dette. Analyserne hertil påviser, at lempelsen har 

markante effekter på renteudgifterne for de virksomheder der har lån, kreditter eller lign. Det vil 

sige i det omfang, at man optager lån eller kreditter op til ca. 2-3 mio. kr., så overstiger den 

”ekstra rente” man kommer til at betale for lånet eller kreditten, det beløb som man betaler for 

revisionen. Der er rigtig mange virksomheder som har lån og kreditter i den størrelsesorden. På 

den anden side betyder dette, at bankinstitutter, investorer, sammenhandelspartnere og andre 

relevante parter vil kræve noget andet af virksomhederne som sikkerhed, og derfor får 

virksomhederne til at lave noget særskilt eller levere noget helt tredje, da man har fravalgt 

revisionen i virksomheden. Dermed kan lempelsen ikke betragtes som en gratis omgang, da 

behovet for gennemsigtighed, tillid og transparens ikke forsvinder ved at fjerne revisionen, 
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hvorfor det i stedet har andre omkostninger for virksomhederne. Netop dette har vi ønsket at man 

vil vise fra regeringens side. Dette var bl.a. også kravet i forbindelse med den undersøgelse 

Erhvervsstyrelsen har foretaget vedr. effekterne af revisionspligten.  

Interviewer: I forhold til den undersøgelse Erhvervsstyrelsen har foretaget, har vi påset at 

analysegrundlaget er baseret på virksomhedens åbenbart/formelle fejl i årsrapporten. 

Således går man ikke ind og undersøger de underliggende fejl i de ikke-reviderede 

regnskaber og revisors effekt, dvs. revisors tendens til at opdage fejl og få disse tilrettet 

under revisionen.  Alligevel konkluderer man, at revisor ikke har signifikant betydning for 

fejl i årsregnskabet. Hvordan Vurderer De tilstrækkeligheden i metoden? 

Vi har kritiseret undersøgelsen fra start af, og ren faktisk i flere år, da det ikke er første gang de 

laver denne form for undersøgelse i Erhvervsstyrelsen. De har tidligere to gange lavet den 

såkaldte evaluering af revisionspligtslempelsen, hvilket kan findes på Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside. Hele baggrunden for denne undersøgelse var, at der tilbage hen over julen i 2017 

ved årsskiftet til 2018 opstod en række historier i Danmarks Radio og senere i TV2 bl.a. fra Emil, 

der omhandlede selskaber, som begik massiv svindel, og at dette var muligt som følge af, at disse 

virksomheder ikke havde revisor.  

Vi hjalp både DR og Emil fra TV2 med at få disse historier ud, da vi gerne ville sætte brand, i det 

her problem med den svindel der foregik med skattebetalingerne. Vi ser netop, at det største 

problem med lempelsen af revisionen er relateret til skatten. Så vi gjorde rigtig meget ud af at 

sætte fokus på det, hvilket skabte en politisk storm mod ministeren. Flere gange måtte Brian 

Mikkelsen som daværende erhvervsministeren optræde i medierne og forklare sig. Han var 

dengang særligt presset af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som var oppositionen, og dem 

der har mest fokus på, at der skal være orden i skattekontrollen, hvilket man ikke har i de 

borgerlige partier. Således blev Erhvervsministeriet indirekte presset til at foretage en 

undersøgelse af lempelsen. På dette tidspunkt mener vi ren faktisk, at der var et politisk flertal 

uden om regeringen om at stramme revisionspligten, og faktisk rulle den hele vejen tilbage igen - 

hvilket vi også tror er tilfældet i dag.  

I første omgang afstedkom dette gennem et politisk krav om, at foretage en undersøgelse af de 

konsekvenser, lempelsen af revisionspligten har haft. Der blev hertil knyttet en følgegruppe til 

undersøgelsen, som skulle bestå af repræsentanter fra erhvervslivets organisationer, og følge 

arbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Fra allerførste dag gjorde vi opmærksom på, at man 

ikke skulle lave den evaluering, som man i de tidligere år havde lavet af den lempede 

revisionspligten – da disse evalueringer hidtil har været ubrugelige, og at det ikke er muligt at 

sige noget om værdien af revision ud fra disse. Det er håbløst.  

Vi gav dem derfor en masse inputs til analyser de kunne lave, herunder hvad vi synes, de skal 

have fokus på i undersøgelsen, såfremt de skal vise værdien af revisionen, og det værditab der er 

tale om ved fravalg af revisionen og ved lempelsen. I dag kan man sige, at de fuldstændig har 

overhørt dette i Erhvervsstyrelsen på trods af, at dette var noget de hørte fra flere organisationer, 

som ligeledes bekræftede udgangspunktet i de forslåede analyser. De valgte dog alligevel, at 

fortsætte med deres eget setup, hvorfor vi under hele forløbet har været kritiske over for 
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undersøgelsen og outputtet, hvilket ikke kun har været tilfældet for os, men også Finans Danmark 

og flere andre organisationer.  

Da man så før jul er nået hen til målstregen med den nye undersøgelse, går Erhvervsministeriet 

ud med en pressemeddelelse om, at revision ikke havde nogen betydning, og med en række 

konklusioner i rapporten som var linned op, som man ikke havde taget følgegruppen i ed 

omkring. Man havde ikke samlet følgegruppen, og opnået deres opfattelse af det konkluderet i 

forhold til undersøgelsen. I så fald havde man ikke nået frem til disse konklusioner. I stedet gik 

man bare offentligt ud med rapporten med en pressemeddelelse, og sagde at revisionen i øvrigt 

ikke havde nogen betydning. Dette skabte massive problemer for ministeren, da sagen blev taget 

af Emil og af flere andre personer. Bl.a. blev han modsagt af egen ekspert Thomas Rise Hansen, 

han gik jo i rette med ministeren og ministeret, selvom han var udpeget til at stå i spidsen for 

undersøgelsen. Han gik netop offentligt ud, og sagde, at undersøgelsen ikke hang sammen, at den 

ikke viste det man konkluderede, at man var helt galt afspadseret. Samtidig var der flere andre 

eksperter, der kommenterede sagen. Såsom Klaus Holm fra Århus, som også er en sindssyg 

dygtig forsker på området. Han kommenterede netop, at der var ført hånd, og undersøgelsen reelt 

har været et politisk bestillingsarbejde for Erhvervsministeriet. Så der har været en massiv kritik 

af hele forløbet og af ministeren. Vi var bl.a. i samråd, da vi her for en måneds tid siden blev 

indkaldt af Rune lund fra Enhedslisten. Han er ligeledes blevet udsat for massiv kritik, men han 

gled af på det hele, og han har ikke til hensigt, at ændre sig medmindre han bliver malet op i et 

hjørne. Vi håber derfor, at der er et politisk flertal for at presse ministeren. Men det er jo klart, at 

når vi nærmere os et folketingsvalg, er der andre prioriteter, og flere bliver orienteret hen over 

alle mulige andre steder.  

Det her skal i IKKE bruge i undersøgelsen, men jeg tror helt klart, at ministeren ikke har et ønske 

om, at rulle lempelsen tilbage. Det ville se alt for dumt ud. Så hvis han kan slippe af sted med at 

skubbe den her beslutning så langt som muligt, og op mod folketingsvalget, så slipper han for at 

blive presset af et flertal mod ham, og derved til at indføre de nødvendige regelændringer.  

Får vi en socialdemokratisk regering, er det dem der hænger på den. En socialdemokratisk 

regering har pr. definition altid problemer med at løfte sådan en dagsorden op og stramme op 

over for erhvervslivet, da de straks beskyldes for at være de røde banditter, som er i gang med at 

ødelægge Danmarks fremtid osv. osv.  Så det er egentlig, det spil der kører nu, og vi prøver 

derfor at prikke til det, og skabe et grundlag for beslutningen.  

Ministeren mener, at han på baggrund af den omtalte undersøgelse, har skabt et fornødent 

grundlag for at kunne træffe den politiske beslutning, om hvorvidt man skal ændre på 

revisionspligten eller ej. Vores holdning er dog, at det beslutningsgrundlag har man simpelthen 

ikke indhentet. Det er netop ikke godt nok, det som ministeren har lagt frem med undersøgelsen, 

hvilket er en holdning, vi ser blandt flere eksperter herunder også de deltagende i følgegruppen.  

Dette påvises også af vores egen undersøgelse, hvor vi har benyttet det lille lumpne trick, og 

benyttet de samme konsulenter som Ministeriet har benyttet til at udføre deres undersøgelse af 

lempelsen i kroner og øre. Copenhagen Economics har netop lavet en undersøgelse for 

Erhvervsministeriet, som viser at, lempelsen har givet besparelse på 1,6 mia. kr. Men i den 
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undersøgelse har de jo, har de ikke taget højde for renteudgifterne, dvs. at virksomhederne kan 

komme til at betale højere renter eller lign. De har alene set på den umiddelbare økonomisk 

effekt, dvs. den effekt ved at virksomheden fravælger revisionen, og derved ikke skal betale f.eks. 

10.000-25.000 kr. om året til revisionshonorar. Dette ganger de så op og opnår resultatet på 1,6 

mia. kr. De har med dette grundlag ikke taget højde for, at virksomheden skal betale højere 

renter, da virksomhedsejer ikke længere har et revideret regnskab, han kan vise frem. Han skal i 

øvrigt også selv, udarbejde og indsende regnskabet, hvilket er noget, som revisor typisk gør. Det 

skal virksomhedsejer nu bruge ressourcer på. Og hvad koster det? Der er jo en del 

følgeomkostninger, som ikke er medregnet i det her 1,6 mia. kr. Vores holdning er derfor, at 

ministeren ikke har fremlagt et reelt tal. 

Vi har set på den anden side af medaljen ved at bruge det samme analyseinstitut ”Copenhagen 

Economics”, og på baggrund af dem undersøgt skattetabet, når man fravælger revisor. Dvs. 

hvilken forskel er der i skattebetalingerne når vi sammenholder virksomhederne med revision, og 

de virksomheder som ikke har. Man har hertil set på 2006 lempelsen og 2010 lempelsen ved at 

betragte forskellige populationer af virksomheder, og er derved nået frem til, at der er et 

provenutab på 1,5 mia. kr., som faktisk er fuldstændig svarende til det lempelsen giver. Tab på 

skat og moms ved at kunne fravælge revisionen.  

Copenhagen Economics har lagt nogen parametre i deres beregning, som er ekstrem 

konservative. For at undgå at tallet beregnes for stort. De meget konservative tal i beregningerne 

betyder reelt, at de 1,5 mia. kr. man er nået frem til er et minimum. Det er formodentlig højere, 

idet der er en del virksomheder, som ikke er medtaget i beregningen.  

Interviewer: Erhvervsministeriet konstaterer en besparelse på revisorhonorarer på 1,6 mia. 

kr., som påviser, at virksomhederne har opnået en besparelse som følge af lempelsen – på 

den anden side koster dette staten en masse penge som følge af fejl, svindel etc. dette 

Undersøgelsen hertil konstaterer netop et provenutab på 1,5 mia. kr. Hvordan vurderer du 

udfaldet af undersøgelserne?  

Man bør være opmærksom på at lempelsen koster virksomhederne, hvorfor de reelt ikke har den 

tilsvarende besparelse. Det kan netop blive stillet over for et krav, fra f.eks. deres leverandør, 

som måske ikke ønsker at sælge råvarer for 2 mio. kr. til en virksomhed, der ikke har et revideret 

regnskab, og derfor ønsker en anden form for sikkerhed. Derfor skal virksomheden i dette 

tilfælde ud til banken, konsulenterne eller lign. for at skaffe noget sikkerhedsstillelse for 

varekøbet på de 2 mio. kr. Og det koster jo også, hvilket ikke er modberegnet i de 1,6 mia. kr.  

Interviewer: De generelle følgevirkninger ved at fravælge revisionen er vidst ikke noget der 

blevet analyseret nærmere og beregnet beløbsmæssigt. Kunne det være en fordel at beregne 

dette? En stor del af de små og mellemstore virksomheder er netop på statens side, da man 

generelt anser lempelsen som en besparelse og fordel. Kunne det således være relevant at 

undersøge, hvad virksomheder reelt sparer eller taber ved at udnytte lempelsen ved at tage 

alle forhold i betragtning. Dette kan måske give yderligere kendskab til de modsatrettede 

effekter ved at fravælge revisionen.  

Det er rigtigt – det er dog ikke helt ligetil!  
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Interviewer: Kunne de skattemæssige konsekvenser som følge af lempelsen have været 

undgået? F.eks. ved at effektivisere kontrollen af de virksomheder, som har fravalgt 

revisionen -  under antagelse af at man samtidig bevarede den lempede revisionspligt.  

Det kunne man måske godt. Det er jo klart, at en del af den her problemstilling hænger sammen 

med, at skattekontrollen efterhånden i mange år har været fraværende og ikke helt optimal. 

Derudover er der jo den her diskussion omkring EFI, og inddrivelse af systemet, som har kostet 

hundredvis millioner kr., men som man ikke har kunne bruge alligevel. Det har jo betydet, at 

skattekontrollen ikke har været særlig grundig, hvorfor virksomhederne ikke har oplevet den 

store risiko ved at snyde SKAT. SKAT har også foretaget egne undersøgelser i forhold til dette - 

bl.a. undersøgelsen ”opdagelsesrisiko”, hvor de opgør den betragtede risiko for at blive opdaget 

ved at snyde med skatte- og momsbetalingerne. Gennem det her spørgeskema til virksomhederne 

kan man se, at opdagelsesrisikoen simpelthen er styrtdykket fra ca. 64% til 32%. Jeg kan ikke 

helt huske det præcise tal, den er dog ca. halveret over ganske kort tid.  Dette er jo et udtryk for 

at virksomhederne har en opfattelse om, at de ikke bliver kontrolleret, og de derfor ikke behøver 

at følge reglerne. Så det er klart, at det skal ses i det lys.  

Derudover har SKAT også en complianceundersøgelse, som de både laver ud fra borgerne og 

virksomhederne. Den complianceundersøgelse, der er fortaget for virksomheder er på baggrund 

af 2014 regnskaberne, og det er derfor håbløst og forældet tal, de bruger til undersøgelsen. 

Undersøgelsen er netop fra 2018, men de bruger 2014 regnskaber, hvilket danner grundlag for 

undersøgelsen.  

Hvis man ser på SKATs complianceundersøgelse over en tiårig periode, så kan man se, at 

antallet af virksomheder, som bevidst snyder i skattebetalingen, har ligget konstant på 10% i alle 

årene. Hvis man ser på andelen af virksomheder, som laver fejl i deres selvangivelse på 

baggrund af misforståelser, så er den vokset med 10% med årene. Så undersøgelsen viser reelt, 

at der er sket et skred, og at virksomhederne laver mange flere fejl som følge af misforståelser 

end tidligere. Når vi taler om fejl, laver SKAT også en oversigt over de fejl, der kan være tale om. 

Det kan bl.a. være, at man har trukket privat indkøb fra virksomhedens regnskab, hvilket man 

kalder fejl. Der er dermed sket et skred i skatteefterretligheden, og at man overholder i mindre 

grad reglerne i virksomhederne. 

Interviewer: Det er påset at SKAT ikke har rettet specifikke kontroller mod virksomheder, 

som har fravalgt revisionen, men at disse virksomheder indgår som en del af den samlede 

kontrol, som SKAT iværksætter over for virksomheder. Eksempelvis er moms- og 

skattekontrollen af selskaber uden revideret årsregnskab foregået som en del af 

kontrolaktiviteterne rettet mod selskaber på den måde, at fravalget af revision kan indgå 

som risikoparameter og have haft betydning for, hvem der er udtaget til kontrol. Det 

gælder fx i kontrolaktiviteter rettet mod: 

- Hovedaktionærers regelefterlevelse, selskabets og ejerens økonomi som hovedfokus 

- Tvangsopløsning af selskaber, der skal sikre korrekt beskatning ved ophør herunder også af 

eventuelle ulovlige aktionærlån. 
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Hvordan vurderer man i FSR muligheden for at nedbringe de negative effekter, såfremt 

man fremadrettet specificerer og foretager en målrettet kontrol af de virksomheder, som 

har fravalgt revisionen.  

Det er jo ren hypotetisk tanke, fordi det sker ikke. SKAT er blevet voldsomt udhulet, og de har 

mistet utrolig mange kontrolressourcer. Det var noget, der tog form tilbage i 2005-2006 under 

Anders Fogh Rasmussens tid i regeringen. Man begyndte netop, at skære ned for ressourcerne i 

SKAT, da man havde en forventning om, at man kunne indføre nogen elektroniske systemer, som 

kunne klarer det, tusindvis af skattemedarbejdere hidtil havde håndteret. Det har jo siden vist sig 

ikke helt har holdt stik. Det er lidt den samme strategi man stadigvæk forfølger, hvor man siger, 

at man nok skal finde elektroniske løsninger, hvilket nok ske på et eller andet tidspunkt, dog bare 

ikke lige nu. Der skal netop ske noget nu, hvor milliardærerne bare fosser ud af statskassen. Var 

det ikke i stedet en ide at bruge nogen revisorer eller lign. At forøge skattekontrollen er også en 

holdning, vi har her i revisorforeningen, men det har man ikke i særlig stort omfang fra 

ministeriets side.  

Interviewer: Hvad er FSR holdning generelle holdning til lempelserne. Skulle man slet ikke 

have indført lempelserne – og rulle den helt tilbage til revisionspligten i 2006? Eller skal 

man gøre noget andet som tillæg til lempelsen for at afhjælpe problemerne nu og her?  

Vi har i FSR- Danske revisorer lagt 5 forslag frem sammen med vores bestyrelse. Der er dog 

meget forskellige holdninger blandt vores medlemmer til det her spørgsmål. Der er netop nogen, 

der ikke ønsker revision, og synes, at det ikke giver mening med revision til de helt små 

virksomheder. At det er for omkostningsfuldt, og at der er for meget bøvl og besvær med det. Så 

revisionen til de helt små virksomheder giver ikke mening. Jeg mener derfor, at der er en generel 

holdning om, at revisionspligten ikke skal rulles hele vejen tilbage til 2006. Men skal den rulles 

tilbage til tiden midt imellem ved jeg ikke. Vores officielle holdning er, at den gruppe 

virksomheder som i dag er undtaget revisionspligten, og som har en omsætning på 5 – 8 mio. kr., 

fremadrettet skal have en eller anden form for revisorerklæring på deres regnskab. Det behøver 

nødvendigvis ikke at være revision, og kan derfor både være review, udvidet gennemgang eller 

assistance. Det ville være med til at øge sikkerheden, skabe mere orden i sagerne og afhjælpe de 

skatteproblemer vi kender i dag.  

Erhvervsstyrelsens konkluderede på baggrund af den forkerte undersøgelse, som i virkeligheden 

viste, at man ikke kunne se et entydigt forskel på revision og de andre typer erklæringer. Men 

kunne derimod se en forskel i omfanget af fejl i de regnskaber, hvor revisor havde været inde 

over regnskabet i forhold til regnskaber hvor revisor på ingen måde havde været inde over. Så 

der er nødvendigvis ikke en forskel på om det er revision, assistance eller review.  

Interviewer: Er i enige i dette? 

Nej det er jo en forkert undersøgelse, da man kun har set på de formelle fejl, hvilket f.eks. 

omfatter manglede opfyldelse af oplysningskrav, manglende beskrivelse af regnskabspraksis eller 

lign. fejl i formalia. Man har jo ikke været nede i substansen, og kontrolleret om varelageret reelt 

ser ud som det er angivet i årsrapporten elle alt andet som revisor kontrollere. Så det er en 
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forkert undersøgelse. Men hvis vi ser på denne forkerte undersøgelse, og hvad denne viser, så er 

der ikke er forskel på revisors erklæringer.  

Interviewer: Vi kan forstå, at FSR bl.a. forslår, at de specifikke virksomheder fremadrettet 

skal have udarbejdet en eller anden form er revisorerklæring som kan være baseret på 

assistance eller andet, og behøver nødvendigvis ikke at være revision. I Erhvervsstyrelsen 

undersøgelse tillægger de revisors tilstedeværelse som værende betydningsfuld for fejl i 

regnskabet.   

Med det omtalte forslag bakker man så ikke op omkring Erhvervsstyrelsens konklusion og 

derved alene tillægger revisors tilstedeværelse værdi og ikke revisionen.   

Det som er rationalet bag i den udmelding fra os, er for det første, vi har en erkendelse af, at der 

er dele af vores medlemmer med den holdning om, at revision for de allermindste selskaber ikke 

nødvendigvis er en god ide, og for det andet forsøger vi også at tage højde for den politiske 

dagsorden, som i hele den vestlige verden, som går ud på at lempe byrderne i erhvervslivet. Vi er 

enige i, og det er vores medlemmer også, at det skal være let at drive virksomhed i Danmark, men 

der skal samtidig være en fornuftig balance mellem, at det skal være let at drive virksomhed, og 

at der er en hånd i hanke med, at vi også for penge i statskassen, samt det der forgår i 

virksomhederne er ok. Så det spiller lidt ind i den politiske dagsorden, og hertil ramme den 

fornuftige balance mellem, at det skal være let at drive virksomhed, og at der samtidig skal være 

en vis kontrol.  

Interviewer: Hvis man brugte dette forslag, ville man jo ikke stoppe virksomheder, som vil 

ændre sin omsætning fra 5 til 4, fordi de ikke er underlagt nogen former for 

erklæringspligt. Jeg kan ikke se, hvordan dette forslag kan reducere de nævnte 

konsekvenser? 

Den trafik foregår allerede i dag, så det er der ingen tvivl om, at de kan gøre. Det er jo 2 eller 3 

år der skal til, før at man kan fravælge revisionen. Det er ikke noget, man bruger tid på at 

kontrollere, så jeg er ikke tvivl om, at der er nogen, der spekulerer på dette. 

Interviewer: Hvis man bruger forslaget som en løsning, vil det så bekæmpe de 

konsekvenser, som I mener, der er lige nu?  

Der er ikke tvivl om, at det har en effekt, at revisor er tilstede. Det viser EM’s undersøgelse, 

selvom det er på et fejlagtigt grundlag. Man må sige, at der generelt er en utilsigtet effekt af at 

der er en revisor ind over. Bare det, at der er en revisor, som kigger én over skulderen får sikkert 

nogen virksomhedsejere til at tænke ”uh, revisoren kommer over i morgen – og det kan godt 

være, at han ikke skal gennem alle bilag, men vi må lige få styr på noget af det”. Jeg er ikke i 

tvivl om, at det har en effekt, men det har selvfølgelig ikke den samme effekt som revision. 

Interviewer: Det er jo 19% af virksomhederne, der fravælger revision fuldt ud, mens alle 

de andre vælger at have en revisor ind over. Så flertallet vælger faktisk revisor på en eller 

anden måde. Så jeg tænker på, hvad man kan gøre for de 20%. Det kan godt være, at de 

opfylder kravene for jeres forslag til lempelsen, så forslaget vil slet ikke have en betydning 

for de virksomheder, som kan fravælge revision med de grænser, som i foreslår.  
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Jeg forstår ikke spørgsmålet. 

Interviewer: Spørgsmålet er, at jeg godt forstår at I vil gå på kompromis med regeringens 

vedtægter, men forslaget I kommer med er baseret på EM’s konklusioner, som I er uenige 

i. Hvordan kan i sikre, at de 20%, som fravælger revisor, bliver omfattet af jeres forslag? 

Kræver det ikke yderligere undersøgelser, før man kan foreslå ændringer i loven? 

Det er et forsøg på at komme med et forslag, som er spiseligt for alle parter, og som alle parter 

er enige om. Jeg skal hilse og sige, at dette forslag er ét ud af de 4 forslag vi har. 

Interviewer: Det vi siger, er at vi ikke ser en træng eller mening med, at de små 

virksomheder skal have en kæmpe regning på revision, når de ikke tjener så meget, og det 

er heller ikke godt for konkurrencen, så det har også en fordel for dem at slippe for 

omkostningerne. Har i et forslag til, hvordan man kan kontrollere dem uden at det bliver 

for byrdefuldt for dem? Kunne man ikke forpligte dem til at revisor SKAL give dem 

erklæring på de poster, således at det bliver obligatorisk for virksomhederne, hvor vi 

reducerer omkostningerne. 

Det er et godt forslag, men det er ikke det vi har foreslået. Noget af det vi foreslår ud over pligt 

ift. revisorerklæringer for virksomheder med omsætning på 5-8 mio. kr., er mere skattekontrol af 

de virksomheder, som ikke har revision, fordi de opnår en unfair fordel.  Ministeren er optaget 

af, at der ikke skal være kontrol for disse og disse virksomheder, men vi siger, at det går ud over 

lovlydige virksomheder. Det er jo dem som mister konkurrencekraft over virksomheder, som 

snyder. Hvis du har to håndværkere, og den ene snyder med skatten og bruger pengene på sin 

forretning, og den anden betaler skatten, hvem kan så tilbyde de billigste priser? Det er 

konkurrencevridende for dem. Hvis man udover ser gennem en finger med tusindvis af 

virksomheder, som fravælger revisionen – hvis man skærer dem alle over en kam, så er det også 

til ugunst for dem, der er lovlydige. Man skal tværtimod fokusere kontrollen mod dem, som ikke 

har revision og dermed ikke har nogen, der kigger over skuldrene og tjekker regnskab og holder 

øje med, at det spiller. 

Det tredje forslag går ud på, at rigtig mange problemer, som vi ser – og som vores analyse har 

vist – er, at de ny sparkede virksomheder har særlige forhold. Mange af de nystartede selskaber, 

der har Erhvervsministerens pointe faktisk også ift. at vi vil bruge revisionen eller revisorrollen 

på dem. Når revisoren kommer ind over, så er disse virksomheder som regel nede igen. Så det 

har været hans argumentation. 

Vi foreslår, at alle nystartede virksomheder fra med 1-3 års levetid skal have en eller anden form 

for revisorerklæring for ligesom at komme godt i vej og blive vejledt. Det er den borgerlige 

regering meget optaget af – det her med nudging, hvor man skubber lidt til virksomhederne. De 

skal ikke kontrolleres, men man skal skubbe til dem og sige ”husk nu, gør sådan og lad nu være 

med..”. det er en meget borgerlig og blød lempelig regulering. Det synes vi er godt at bruge her. 

De skal finde ud af, hvad det betyder at lave nogle regnskab, hvordan man indberetter skat mv. 

Det er også et af vores forslag. 
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Det fjerde forslag går ud på, at revision kun skal pålægges virksomheder, som bliver taget for 

moms eller skattesnyd i en periode. 

Interviewer: Er der noget yderligere, du gerne vil kommentere eller foreslå ifm. 

interviewet? 

Jeg synes vi talte om det før, og jeg sagde, at jeg ikke ønskede at vi skulle have det med i 

undersøgelsen, men det vi kan sige er, at lige her og nu pågår forhandlingerne om, hvad der skal 

ske – både hvordan man skal fortolke denne undersøgelse, og der pågår forhandlinger om 

hvorvidt der skal ske ændringer i revisionspligten i op eller nedadgående retning. Om man når at 

komme i mål (det må i gerne skrive i jeres undersøgelse) i de forhandlinger, og når frem til et 

resultat som rent faktisk får en betydning for om man lemper eller strammer revisionspligten 

INDEN et nye valg, det er jeg nok meget i tvivl om. 

Interviewer: Det virker ikke som om, at man vil gøre det inden. Det vil nok udskydes, fordi 

man anerkender ikke, at der er et problem med lempelsen. 

Ja ministeren anerkender det ikke. Det er helt sikkert. Det betyder, at han SKAL presses af den 

politiske opposition til at lave nogle ændringer, hvis det skal ske. Jeg tror desværre at vi er 

kommet så langt hen, at vi er i hele denne valgproces, at der er nogle andre ting, man er optaget 

af. Der er gået valgkamp i det, og det har betydning for om man får et resultat. Siden den 

borgerlige regering tiltrådte, så har man haft en interesse om at lempe revisionspligten. 

Interviewer: For mere end 10 år siden lavede man faktisk også en undersøgelse, hvor man 

ville vise, at lempelse af revisionspligten har en positiv effekt for virksomhederne i form af 

færre administrative omkostninger. Skattedirektøren Ole var også inde over det, hvor han 

advarede imod, at der ville være mange virksomheder, som kunne finde på at snyde. På 

trods af det, valgte man at vedtage den første lempelse. Og det er bemærkelsesværdigt, at 

der siden hen og fortsat er modstand til lempelserne, og regeringen vælger at lempe det 

yderligere på trods af opponenternes kritik og advarsler. Der er på en eller anden måde 

ikke nogen, der kan stoppe dem. 

Altså, de har siden Helle Thorning kom til, haft interesse om at lempe yderligere. Og nu er vi 

kommet hen til en situation, hvor man pludselig på baggrund af alle de skandalesager om snyd 

og svindel i erhvervslivet – både for de små virksomheder og også de store skandaler med 

hvidvaskskandaler, hvor man har fokus på, at der er noget galt i hvert fald. Det har skabt en 

enorm modstand mod hele lempelsesdagsordenen. Det er klart, at får vi en socialdemokratisk 

regering, så vil de være sværere ved at gå ind og rulle revisionspligten tilbage end det har med 

oppositionen, fordi så vil de blive beskyldt mod ikke at være venlige over for erhvervslivet mv., og 

det vil være for nedbrydende for dem. De har været vores gode venner i dette forløb, men det 

bliver sværere for dem at have noget med det her at gøre, hvis de bliver valgt ind i regeringen.  

Det er ekstremt politisk. Det burde bare være noget faktuelt, men fakta kan nedbrydes på mange 

måder afhængigt af hvordan man vælger at se på det. Jeg håber at det kan bruges. 
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Bilag 4 – Interview med Professor Thomas Riise Johansen 

Interview med Professor Thomas Riise Johansen, CBS 

Interviewet er semi-struktureret, således at der er givet plads til yderligere refleksioner og ændringer til de 

forberedte spørgsmål. Interviewet blev indledt med en kort introduktion af specialet og dets indhold, 

hvorefter de første par spørgsmål blev stillet til Anders Lau. 

Interviewer: Tusind tak fordi du ville deltage. Du var jo en uafhængig ekstern ekspert på 

Erhvervsstyrelsens undersøgelse, og du har påpeget nogle fejl og metodemæssige mangler i 

rapporten. Du har haft en del indflydelse i den kritik, der har været til Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse. Derfor kunne det være interessant at interviewe dig i forbindelse med selve 

undersøgelsen og den eksisterende debat. 

Først og fremmest, hvad synes du egentlig om at man overhovedet kan fravælge revision? Er 

beslutningen i overensstemmelse med formålet med revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant?  

TRJ: Jeg synes ikke man skal genindføre revisionspligten. 

Det er okay, at man har den regulering, fordi der er mange små virksomheder, som måske ikke har behov 

for det, og som måske ikke har fremmedkapital. Så er der ikke nogen grund til, at de skal have en fuld 

revision. Det kan diskuteres, hvor stor honoraret er for revision, men man kan også godt se, at det er 

sådan i andre lande. Hvorfor skulle det ikke være gældende for Danmark? 

Årsagen til at man sætter grænsen til de små virksomheder er, at de har den mindste offentlige 

samfundsmæssige betydning. Og når de ikke har så meget gæld i en virksomhed, og ingen har lånt dem 

penge, og der ikke er andre aktionærer end direktøren, som har en medarbejder, der er direktørens 

lillebror, så er der ikke mange regnskabsbrugere for sådan en virksomhed. 

Interviewer: FSR mener, at det er bekymrende, at flere og flere virksomheder fravælger revisionen 

helt. Hvad synes du om det?  

TRJ: Det kan man ikke sige pr. definition. Formålet med lempelsen af revisionspligten var netop, at små 

virksomheder skulle have mulighed for at fravælge revisor for at reducere administrative byrder forbundet 

med brugen af revisor. Så pr. definition kan man ikke sige, at det er en bekymrende udvikling, bare fordi 

de fravælger revisor. Så må man have et belæg for at sige det. Man har jo lempet reglerne, fordi man 

mener, at det er okay, at alle under lempelsesgrænsen kan fravælge revisionen.  

Interviewer: Synes du at grænsen er passende? 

TRJ: Det ved jeg ikke om jeg kan sige noget om. Jeg synes ikke vi har noget godt grundlag for at vurdere 

det, og vi har heller ikke noget godt grundlag for at sige, at det er forkert 

Interviewer: FSR har lavet en undersøgelse om, at der er forskellige konsekvenser forbundet med 

lempelsen af revisionen, som fx skatteunddragelse, momsangivelsen mv. 

TRJ: Så vidt jeg ved, så bygger deres data på skøn, og hvad de tror. De bedste data, der er til rådighed er 

dem, som fremkommer gennem skattekontrollen og dem, som SKATs undersøgelser er baseret på. Det er 

det bedste vi har. Er FSR’s undersøgelse ikke noget med, at de prøver at beregne antallet af 

virksomheder, som har fravalgt revisionen, og så estimerer de et beløb, som virksomhederne sandsynligvis 

har betalt forkert, eller hvad? Lad os lade være med at snakke om den undersøgelse, men jeg ved at den 

ikke er baseret på direkte data. 
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Interviewer: Jo, altså man kan jo ikke undersøge hvor meget virksomheder laver af besvigelser og 

fejl, når det ikke er opdaget. 

TRJ: Nej, men det er noget, SKAT kan. Og det er derfor, at det er det bedste data, som de har. 

Interviewer: Vi har interviewet nogle fra FSR, og de mener, at der er konsekvenser for lempelsen af 

revisionspligten. Har du nogle forslag til, hvordan regeringen kunne have undgået dem? Har du 

nogle tanker ift. hvordan man kan ændre reglerne eller implementere nogle tiltag, som kan 

reducere konsekvenserne. 

TRJ: Baseret på anekdoter, tænker jeg, at der er temmelig meget at hente hos SKAT. SKAT er blevet 

beskåret over rigtig mange år. Måske skulle de få nogle ressourcer, og hvor de bliver ved med at have de 

ressourcer, og derigennem oparbejder noget virkelig effektivt kontrolberedskab, sådan så, at når man er 

erhvervsdrivende, så ved man, at hvis man ikke gør tingene som de skal gøres, så risikerer man at få et 

ordentligt hak over nallerne, når SKAT kommer på besøg. Men anekdoterne i dag er, at SKAT aldrig 

kommer på besøg. Og hvis det er sådan, historierne kører, så er der temmelig meget at hente ved at lægge 

nogle ressourcer over hos SKAT. Hvis man siger at man sparer 1,6 mia. kr. for revisionspligten om året, 

så kan man da ikke have noget imod at give 2-3 mio. kr. til SKAT og så bede om ikke at investere i IT 

systemer, men at investere i mennesker, så man udvikler deres kontrol.  

Interviewer: Det var også det, man havde lovet for flere år siden. Men det er ikke sket. Hvorfor 

skulle man beslutte det nu? 

TRJ: Ja, for så går det til nogle konsulenthonorarer og nogle McKinsey konsulenter til at lave nogle 

analyser, køre noget IT mv. Jeg tror, de skal have nogle personer. Men under alle omstændigheder, så ved 

jeg ikke helt præcis, hvordan det skal gøres, men at man får genoprettet den skatte- og momsmæssige 

kontrol med de erhvervsdrivende, således at det er en reel mulighed, at der kommer kontrol på besøg. 

Interviewer: SKAT har jo ikke haft ressourcerne til at varetage den opgave, men kunne man ikke 

overføre ansvaret over til revisorerne, som alligevel sidder med denne opgave? 

TRJ: Det er det, FSR gerne vil have. Så skal de lave nogle skattemæssige erklæringer, eller?  

Interviewer: ja, fx for nogle følsomme regnskabslinjer mv. 

TRJ:  Så I siger, at man skal lave en skattemæssig erklæring på selvangivelsen og gennemgå det, hvor de 

fx også giver sikkerhed til nogle skattemæssige forhold? – Hvis man har den situation, hvorfor skulle man 

ikke give flere ressourcer til SKAT, så de kan gøre det. Hvorfor skal revisor gøre det. Kunne det ikke være 

mere effektiv at sige, at det er noget, SKAT skal gøre for at finte virksomhederne, og virksomhederne ved 

ikke, hvornår det bliver. – så sparer vi 4 ud af 5 kontroller.  

Interviewer: Så du ser ingen fordele i, at man får revisorerne til at gøre det? 

TRJ: Hvorfor skulle der være en fordel? Hvorfor kan SKAT ikke direkte tjekke det selv? Har I tænkt på 

fødevarer og restauranter? De får ikke en erklæring på, om hygiejnen er i orden. Det foregår ved, at 

fødevareministeriet kommer med stikprøvevis kontrol – fungerer det, eller ikke. Og så skal hver restaurant 

ikke have kontrol én gang om året, og fødevareministeriet skal have penge for hver gang, de kommer på 

besøg. – så ved de ikke, hvornår SKAT kommer, og så vil de holde sig skarpe på de ting, som SKAT kan 

kontrollere. Hvis de finder noget, så er det klap over nallerne. 

Interviewer: Nu har du også været revisor for nogle år siden. Vil dette initiativ ikke ændre på 

revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvis SKAT får ansvaret, og revisor ikke skal 
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være inde over dem? Over 90 % af virksomhederne i Danmark er virksomheder i regnskabsklasse 

B. Revisorerne kan stort set miste alle disse klienter. 

TRJ: Husk også at lave en regning på, hvor meget disse virksomheder fylder for revisorerne. Det er ikke 

særlig meget. Så kan de blive ansat hos SKAT fremover. Revisorerne er afhængige af, at der er nogle 

opgaver til dem, men vi skal som samfund ikke sørge for, at de har opgaver nok. Det er det samme som at 

sige ”nu skal i spise mere hvede, fordi kornproducenterne lider et tab. Man skal da ikke spise hvede, 

selvom det er usundt, ikke?  

Ift. deres forretningsmæssige grundlag, kan man tænke på, at hvis SKAT går ind og kontrollerer hvert 5. 

virksomhed, kunne virksomhederne godt overveje at købe nogle af disse erklæringer og assistancer hos 

revisor, fordi de lige ikke har styr på de forskellige regnskabslinjer. Det er også derfor, at revisorerne selv 

har skreget efter, at SKAT fik nogle flere ressourcer, således at det blev en reel mulighed, at 

virksomhederne fik flere kontrolbesøg. Ud over det her, er der også nogle digitale nyheder. Jeg synes bare 

ikke, at det offentlige har vist sig for at være særlig gode til at implementere nye systemer, så jeg er også 

nervøs for at foreslå det, fordi det kan nemt gå hen og blive en masse konsulent rapporter og penge, der 

bliver spildt i nakken på det. Men i teorien burde der være en masse muligheder for at bruge nogle nyere 

teknologier mhp. at sikre, at man ikke kan fifle med skatten. Fx er der nogle myndigheder i udlandet, hvor 

man fakturerer over myndighederne for at undgå svindel, så de kan kontrollere korrekt moms. Det er en 

sjov tendens, at hele faktureringsprocessen skal ske over myndighederne. Det er noget tungt bureaukratisk 

noget, for så skal man implementere nogle brugervenlige automatiserede platforme, hvor faktureringen 

sker igennem. Så kan man automatisere momsen. – Det sker per automatik. Det kan man bruge i stedet for 

de forskellige bogføringsmoduler. Så skriver man en faktura, og det går ind i systemet. Så skal man også 

kunne acceptere, at det offentlige kan se denne aktivitet for sig. Der er ikke så mange, der tror på det. 

SKAT sidder med meget følsomme data. Jeg har ikke belæg for at sige det, jeg tror på, men det er mit 

forslag. 

Interviewer: FSR har foreslået at virksomheder med en omsætning på 5-8 SKAL vælge én eller 

anden form for erklæring (det kan være udvidet gennemgang, review eller assistance)  

TRJ: Det er erhvervsstyrelsens konklusion, som de bare tager fra min rapport. Hvis i kigger i min rapport, 

så har jeg en række reservationer i forhold til dette. Jeg synes ikke at vi kan lave regulering på baggrund 

af de andre erklæringer nu. Så det synes jeg ikke vi er klar til. 

Interviewer: Det med, at man ikke er klar til at sige, at revisionspligt ikke har signifikant betydning, 

det vil kræve, at man også skal undersøge revisions betydning for virksomhederne, og ikke bare de 

åbenbare fejl i årsregnskabet.  

TRJ: I princippet skulle man lave den samme undersøgelse, som jeg har lavet, men som gik på 

værdiansættelse, tilstedeværelse, fuldstændighed, tilgodehavender og forpligtelser og sådan nogle ting. 

Det skulle bare være på bedre data, fordi de data jeg har er ”manglende sammenligningstal fra forrige 

år”.  

Interviewer: Kunne man ikke bruge data om de fejl, som revisor har opdaget under revision, og så 

konkludere ud fra det? 

TRJ: Jo, det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke har gjort. 

Interviewer: Erhvervsstyrelsen har taget udgangspunkt i åbenbare fejl i virksomhedernes 

årsrapporter, er det ikke et svagt grundlag ift. konklusionen i rapporten? 
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TRJ: Jeg kan godt kritisere, at de gjorde det på den måde, og at de ikke har vist interesse for det andet, 

men det at de konkluderede, men de glemte at sige, at konklusionerne skulle ses i lyset af, at de kom fra en 

undersøgelse af åbenbarlige fejl - Det siger det ikke på side 7, hvor de konkluderer på hele undersøgelsen.  

Og så sidder man og siger ”ja men det er revisors tilstedeværelse”, men konklusionen om revisors 

tilstedeværelse skal ses i lyset af, at når det handler om de fejl, der er i forbindelse med at opstille et 

regnskab, så er der ikke forskel på revisors erklæringer. Jeg tror da fanden, at når en assistanceerklæring 

handler om at hjælpe en virksomhed med at finde fejl, der er i årsregnskabet, så det er da derfor, der ikke 

er nogen forskel. 

Interviewer: Skatteforvaltningens complianceundersøgelse går ud på, at de konstaterer, at der ikke 

er stor forskel på skattegabet for virksomheder, der ikke er revideret og virksomheder, der er 

revideret. Er det ikke en uheldig måde at gøre det på? Fordi virksomheder, som bliver revideret, er 

typisk store og har store tal, og dermed også store fejl, mens virksomheder, der fravælger revision 

er små, og deres fejl vil være meget små. 

TRJ: Der er forskel i størrelser i de virksomheder. Dem der har 3 mio. i gennemsnit, og som ikke er 

revideret, er mindre eksponeret over fejl, og der er færre fejlkilder. For virksomheder, der har større 

omsætninger på over de 8 mio. kr. er mere eksponerede og har flere fejlkilder. Én fejl i de store 

virksomheder vil være et langt større beløb end de små, som har fravalgt revisionen. Derfor giver SKATs 

undersøgelse ingen mening. Det er fuldstændig latterligt og useriøst.  

Interviewer: FSR taler meget om, at når man fravælger revision, så stiger lånerenten, som 

kreditorerne kræver, fordi der ikke er sikkerhed i virksomhedens regnskab. Lempelsen for 

virksomhederne bliver altså modsvaret af kreditraten ifølge FSR. Hvad synes du om det? 

TRJ: Kan virksomhederne ikke selv finde ud af det? Bankerne fortæller vel, at hvis de får en 

revisorerklæring, vil renten være x og hvis de ikke vil have en revisorerklæring, så vil renten være noget 

andet. Vi andre kan da godt finde ud af at sidde ned og undersøge om, hvilke muligheder, der er mest 

gavnligt for os. Ellers så tror man, at virksomhederne ikke selv forstår, hvad der er mest rentabelt for 

dem. 

  



Page 145 of 163 

 

 

Bilag 5 - Kvalitetskriterier 

Tabel: Definition for kriterierne for kvalitetsvurdering (Boolsen, 2008a) 

 

Kvalitetskriterier Definition 

1) Objektivitet Med dette kriterium tages der stilling til, hvorvidt 

undersøgelsen kan anses for at være neutral. 

Kriteriet fastlægger dermed, om undersøgerens 

tilgang er påvirket af egen forforståelser, eller om 

undersøgeren har anerkendt dette og i stedet 

diskuterer  forforståelser. 

2) Pålidelighed/Repræsentativitet Dette kriterium handler om, hvorvidt 

undersøgelsen er konsistent og om resultaterne 

kan gentages i andre sammenhænge. Der skelnes 

hertil mellem pålidelighed i form af diakron, som 

er betegnelsen for stabiliteten i observationer over 

tid, men synkron  er betegnelsen for stabiliteten 

inden for det konkrette undersøgelsesramme.   

3) Intern validitet/ Troværdighed/ 

Autenticitet 

Med dette kriterium sættes fokus på 

undersøgelsens resultater og konklusioner. 

Kriteriet søger at afdække, hvorvidt 

undersøgelsens resultater og konklusioner  er 

sandsynlige og troværdige.  

4) Ekstern validitet/ Overførbarhed Kriteriet vedrører, hvorvidt undersøgelses 

resultater kan overføres til andre sammenhænge. 

Det vil sige, hvor langt 

generaliseringsmulighederne stækker sig.       

5) Anvendelse/ handlingsorientering. Dette kriterium benyttes med henblik på, at belyse 

hvad undersøgelses resultater betyder for de 

personer, der indgår i den. Dette omfatter både de 

personer, der observeres interviewes og de 

personer der foretager observationerne og 

interviewet.  
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Bilag 6 – Styre- og følgegruppen 

Styregruppen 

Titel og navn på deltager  Tilhørende organisation/  

offentlige myndighed 

Vicedirektør, Henning Steensig Erhvervsstyrelsen 

Kontorleder, Christoffer Giwercman Erhvervsstyrelsen  

Kontorleder, Cathrine Munch 

Pedersen 

Erhvervsstyrelsen 

Formand for styregruppen, Susanne 

Thorhauge 

Erhvervsstyrelsen 

Underdirektør, Katrine Rafn Skatteforvaltningens 

Kontorchef, Niels Anker Jørgensen Skatteforvaltningens 
 

Følgegruppen 

Titel og navn på deltager  Tilhørende organisation/  

offentlige myndighed 

Erhvervspolitisk direktør, Tom Vile FSR – danske revisorer 

Fagleder,  Kristian Koktvedgaard Dansk Industri, DI 

Professor, Thomas Riise Johansen Copenhagen Business School 

Kontorchef, Martin Thygesen Finans Danmark 

Fagchef for moms, regnskab og 

revision, advokat Ulla Brandt 

Dansk Erhverv 

Partner og Ekspert i digitalisering og 

finansielle services, Bent Dalager 

KPMG 

Underdirektør, Katrine Rafn Skatteforvaltningen (undersøgelsens observatør) 

Kontorchef, Niels Anker Jørgensen Skatteforvaltningen (undersøgelsens observatør) 

Kontorchef Susanne Thorhauge Erhvervsstyrelsen (undersøgelsens observatør) 
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Bilag 7 – Fejlmål 
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Bilag 8 – Hyppigst identificerede fejl for perioden 2012-2016 
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Bilag 9 – Modtaget e-mail fra Anders Lau 
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Bilag 10 – Gennemgang af spørgeskemaundersøgelse rettet mod revisorer 

Kære respondent, 

I er hermed inviteret til en undersøgelse, udført at to studerende fra CBS, som er i gang med at indsamle data til 

vores kandidatafhandling. 

Undersøgelsen omhandler revisorers erfaringer med opdagede fejlinformationer i forbindelse med revision, 

udvidet gennemgang og review. 

Det vil maksimum tage jer 5 minutter at besvare spørgsmålene, og jeres besvarelse vil være anonym. 

Hvis I er i tvivl eller ønsker at verificere undersøgelsens troværdighed, er I mere end velkommen til at kontakte 

os på følgende adresser: rumi14ab@student.cbs.dk edta14ab@student.cbs.dk 

Hvilken af følgende titler har du? 

(1)  Junior 

(8)  Associate 

(2)  Senior Associate 

(3)  Manager 

(4)  Senior Manager 

(5)  Director 

(6)  Partner 

(7)  Andet _____ 

Hvor mange års arbejdserfaring har du inden for revision? 

(1)  0-1 

(2)  2-3 

(3)  4-6 

(4)  7 år eller flere 

Hvilke kundetyper arbejder du med? 

(1)  Virksomheder i regnskabsklasse B 

(2)  Virksomheder i regnskabsklasse C 

(3)  Virksomheder i regnskabsklasse D 

(4)  Andet _____ 

 

Oplever du, at der er forskel på antallet af fejlinformationer i forbindelse med revisionen af hhv. 

små og store kunder? 

(1)  Der er ingen forskel 

(2)  Store kunder har flere fejl 

(3)  Små kunder har flere fejl 

(4)  Ved ikke 

(5)  Andet _____ 
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Hvilke typer af fejlinformationer oplever du oftest hos kunderne? 

(1)  Formelle og synlige fejl. Fx vedr. anvendelse af forkert regelsæt, manglende bestanddele i årsrapporten 

eller fejl og udeladelser vedrørende oplysningskrav 

(4)  Fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation 

(5)  Andet _____ 

 

Hvilke typer af fejlinformationer oplever du som mest væsentlige? 

(1)  Formelle og synlige fejl. Fx vedr. anvendelse af forkert regelsæt, manglende bestanddele i årsrapporten 

eller fejl og udeladelser vedrørende oplysningskrav 

(2)  Fejl vedrørende indregning, måling og klassifikation 

(3)  De begge er lige væsentlige 

 

I forbindelse med lempelsen af revisionspligten, jf. ÅRL § 135, kan visse små 

virksomheder fravælge revision helt, mens andre kan vælge udvidet gennemgang. 

Hvad er din holdning til lempelserne? 

  

Sæt venligst ét kryds i hver række, ud fra hvor enig/uenig du er i følgende: 

Lempelsen af revisionspligten skaber øget usikkerhed blandt regnskabsbrugerne 

(1)  Helt enig 

(2)  Delvis enig 

(3)  Hverken enig eller uenig 

(4)  Delvis uenig 

(5)  Helt uenig 

Revision er ikke nødvendigt for mikro- og de helt små virksomheder 

(1)  Helt enig 

(2)  Delvis enig 

(3)  Hverken enig eller uenig 

(4)  Delvis uenig 

(5)  Helt uenig 

Små virksomheder har større risiko for at få en anmærkning i revisorpåtegningen end store 

virksomheder 

(1)  Helt enig 

(2)  Delvis enig 

(3)  Hverken enig eller uenig 

(4)  Delvis uenig 

(5)  Helt uenig 

Myndighederne må varetage flere kontroller for at undgå skatteunddragelse blandt virksomheder, 

der fravælger revision 

(1)  Helt enig 

(2)  Delvis enig 

(3)  Hverken enig eller uenig 
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(4)  Delvis uenig 

(5)  Helt uenig 

Der bør ske en total genindførelse af revisionspligten  

(1)  Helt enig 

(2)  Delvis enig 

(3)  Hverken enig eller uenig 

(4)  Delvis uenig 

(5)  Helt uenig 

For hvilke virksomheder bør revisionspligten genindføres? 

(1)  Mikrovirksomheder (0-9 fuldtidsansatte)  

(2)  Små virksomheder (10-49 fuldtidsansatte) 

(4)  Ingen af dem 

(5)  Andet _____ 

 

FSR – Danske revisor har fremsat fire forslag til at forbedre regelefterlevelse blandt 

virksomheder, der er omfattet af de nuværende revisionspligtslempelser. 

 

Vurdér venligst de konkrete forslag: 

1. Virksomheder med 5-8 millioner kroner i omsætning skal have en revisorpåtegning på 

årsregnskabet 

(1)  Forslaget er udmærket 

(2)  Forslaget er godt, men ikke tilfredsstillende 

(5)  Forslaget er hverken godt eller dårligt 

(3)  Forslaget er dårligt 

(4)  Forslaget er mangelfuldt og ikke gennemtænkt 

(6)  Ved ikke 

 

2. Virksomheder uden revisor skal have skattekontrol – flere nye kontrolressourcer til 

skattevæsenet 

(3)  Forslaget er udmærket 

(4)  Forslaget er godt, men ikke tilfredsstillende 

(5)  Forslaget er hverken godt eller dårligt 

(6)  Forslaget er dårligt 

(7)  Forslaget er mangelfuldt og ikke gennemtænkt 

(8)  Ved ikke 

 

3. Nystiftede virksomheder skal komme ordentligt i vej – hjælp de første tre år, det vil sige krav om 

assistance på årsregnskaber 

(3)  Forslaget er udmærket 

(4)  Forslaget er godt, men ikke tilfredsstillende 

(5)  Forslaget er hverken godt eller dårligt 
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(6)  Forslaget er dårligt 

(7)  Forslaget er mangelfuldt og ikke gennemtænkt 

(8)  Ved ikke 

 

4. Virksomheder, der bevidst snyder eller gentagende gange begår mange fejl skal af 

myndighederne pålægges et moms- og skattetjek 

(2)  Forslaget er udmærket 

(3)  Forslaget er godt, men ikke tilfredsstillende 

(4)  Forslaget er hverken godt eller dårligt 

(5)  Forslaget er dårligt 

(6)  Forslaget er mangelfuldt og ikke gennemtænkt 

(7)  Ved ikke 

 

Du er velkommen til at bidrage med andre alternative forslag, der kan afhjælpe skattemæssige 

konsekvenser og forbedre regelefterlevelsen blandt virksomhederne 

(1)  Kommentarer til forslag _____ 

(2)  Ingen kommentarer 
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Bilag 11 – Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse rettet mod revisorer 

Spørgsmål 1: 

 

Spørgsmål 2:  

 

Spørgsmål 3: 

  

Spørgsmål 3a:  

Hvilke kundetyper arbejder du med? Crossed with: Hvilken af følgende titler har du? 
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Spørgsmål 3b: 

Hvilke kundetyper arbejder du med? Crossed with: Hvilken af følgende titler har du? 

 

 

Spørgsmål 4: 

Spørgsmål 5: 

Spørgsmål 5a: 

Hvilke typer af fejlinformationer oplever du oftest hos kunderne? Crossed with: Hvilke kundetyper 

arbejder du med? 
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Spørgsmål 6: 

Spørgsmål 7: 

 

Spørgsmål 8: 

 

Spørgsmål 9: 

 

Spørgsmål 9a: 

 

Spørgsmål 10: 

 

Spørgsmål 11: 
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Spørgsmål 11a: 

Små virksomheder har større risiko for at få en anmærkning i revisorpåtegningen end store 

virksomheder. Crossed with: Hvilke kundetyper arbejder du med? 

 

Spørgsmål 12: 

 

Spørgsmål 13: 

 

Spørgsmål 14: 
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Spørgsmål 15: 

 

Spørgsmål 16: 

 

Oversigt: 
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Bilag 12 – Gennemgang af spørgeskemaundersøgelse rettet mod virksomheder 
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Bilag 13 – Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse rettet mod virksomheder 

Spørgsmål 1: 

 

Spørgsmål 1.1: 

 

Spørgsmål 1.2 

 

Spørgsmål 1.2.1: 

 

Spørgsmål 1.2.2: 
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Spørgsmål 1.2.3: 

 

Spørgsmål 2: 

 

Spørgsmål 2a: 

Virksomheder, der har mulighed for at fravælge revision, kan bruge andre erklæringsstandarder til at opnå en form for troværdighed over for bl.a. 

kunder, banker, leverandører mv. De forskellige valgmuligheder er oplistet nedenfor. Hvilke af de nedenstående erklæringsstandarder vil De 

overveje? 

Crossed with: Bliver Deres regnskab revideret? 

 

 

Spørgsmål 3: 
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Spørgsmål 4: 

 

Spørgsmål 5: 

 

Spørgsmål 6: 

 

 

 


