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Executive summerary  

International trade has increased worldwide because of globalization and trade agreements. The rise of inte

rnational trade has led to new challenges for national and supranational authorities, especially tax authorities. 

These challenges that the national authorities are dealing with are the companies aggressive tax planning and 

shifting earned profit in the EU to other countries with lower tax or no tax.  

The media has covered the past few tax scandals, including the latest Panama scandal, and the coverage has 

led to pressure on the national and EU authorities from citizens and other organizations who are concerned 

with preventing the companies from transferring profits in order to avoid paying taxes. 

The Danish accounting companies in Class B, which are under a certain size, have an opportunity with their 

annual financial statement. This not will be mean that they can avoid making an annual financial statement, 

but they can easily choose to make that statement themselves, instead of having an accountant do it.  

The amendments to the Financial Statements Act, made in 2006, 2010 and 2013 have resulted in less 

stringent requirements in the form of auditing, which has enabled in companies in Class B to take advantage 

of the opportunity to audit their financial statements.  

Consequently, the annual financial statement no longer has the same guarantee of being is true and fair, 

which is what the signature of the accountant provides. These are problems that accountants offer solutions 

to, in addition to services other than auditing, like reviews and accounting service. The amendments to 

Danish Financial Statements Act will bring positive effects for the companies that are included in the 

changes, as it will clearly be beneficial for the individual company to acquire the choice of audit obligation. 

The changes will mean that each company will be able to save a lot of resources, time and money, compared 

to having to produce an annual report.   

Conversely, changes in the annual accounts act may also have negative effects such as omissions in the 

annual report as an enterprise may not have the necessary knowledge of the performance of the annual report 

compared with what an auditor would have. In the event of omissions in the annual report, this also has an 

impact on the company’s external affairs, as the annual report provides significant information to the 

company as well as its operation. However, the easing of the mandatory audit requirements has caused a 

debate and a sense of fear of the consequences that the eases will cause, including the risk of an increase in 

economic crime. 
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1. Indledning 

Indenfor de seneste år er der sket en række ændringer i den danske årsregnskabslov. Ved at foretage disse 

ændringer er de administrative byrder lettet, som har bevirket til mere valgfrihed blandt mange danske 

virksomheder.  

Ændringerne i årsregnskabsloven som er foretaget i 2006, 2010 og 2013 har medført lempeligere krav i form 

af revisionspligten, hvilket har gjort det muligt for dele af virksomhederne i regnskabsklasse B at bortvælge 

revision af årsregnskabet. Ved at indføre disse ændringer, medfører det ofte positive og negative aspekter, 

hvor b.la. FSR, Børsen og DR, har haft disse ændringer af revisionspligten oppe til debat. Årsagen til, at 

ændringerne i årsregnskabsloven har vækket så meget opmærksomhed, skyldes, at der siden 2006 er 

forekommet en stigning i antallet af virksomheder, der fravælger revision
1
. Med indførelse af disse 

ændringer i revisionspligten har dette frembragt nogle konsekvenser som f. eks. virksomhedernes 

indberetninger til SKAT, hvilket har medført en forøget risiko for skatteunddragelse. 

Ændringerne i årsregnskabsloven vil medføre positive effekter for de virksomheder, der er indbefattet af 

ændringerne, da det klart vil være en fordel for den enkelte virksomhed at opnå valgfriheden omkring 

revisionspligten. Ændringerne vil medføre, at hver virksomhed vil kunne spare en masse ressourcer, tid samt 

penge, i forhold til at kunne få udarbejdet en årsrapport.  

Omvendt kan ændringer i årsregnskabsloven også medføre negative effekter som f.eks. fejl eller mangler i 

årsrapporten, da man som virksomhed måske ikke har den nødvendige kendskab til udførelsen af 

årsrapporten, i forhold til hvad en revisor ville have. I tilfælde af at der er fejl og mangler i årsrapporten, har 

dette også påvirkning for virksomheden udadtil, da årsrapporten giver vigtige informationer om 

virksomheden samt dens drift. 

Ændringerne i årsregnskabsloven har vækket meget opmærksomhed, og der har været drøftelse vedrørende 

dette område, da der skal skabes en form for balance i forhold til de enkelte virksomheders fravalg af 

revision, såfremt der ikke opstår mulighed for, at virksomhederne ubevidst eller bevidst kan hemmeligholde 

f.eks. ulovlige kapitalejerlån.
2
 Lempelserne i forhold til revision har været medvirkende til, at øge risikoen 

for at begå økonomisk kriminalitet.  

Det kan hertil siges, på baggrund af en undersøgelse fortaget af FSR, at 9 ud af 10 revisorer foretager 

korrektioner under revisionen i forbindelse med virksomhedernes indbetalinger til SKAT. Endvidere har 93 

procent af de danske revisorer anskuet, at deres revision af de regnskaber, der indleveret i 2016 har betydet 

                                                           
1
 Herschend ” 72.785 selskaber dropper revision: Det er spil af penge”, DR 2016 

2
 Lisborg ”Flere virksomheder fravælger revision – og det betyder flere fejl”, Ageras 2017 
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korrektioner af virksomhedernes indberetninger til SKAT
3
. Manglende kontrol af regnskabet, kan være 

medvirkende til at forøge risikoen for skatteunddragelse.  

Erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen bemærker og understreger, at de 

lempelige regler giver virksomheder mulighed for bevidst at snyde myndighederne samt andre interessenter 

ved at fravælge revision. Endvidere indbyder Tom Vile Jensen til, at myndighederne bør give fordele til de 

virksomheder, som benytter en revisor, hvorimod kontrollen med virksomheder, der forsøger at snyde, bør 

intensiveres
4
. 

I og med revision undlades, kan der f.eks. opstå øget risiko for fejl i indberetningerne til bl.a. SKAT, da 

virksomhederne, som førnævnt, selv skal sørge for udarbejdelsen af regnskaberne, og ikke alle har de 

påkrævede kompetencer hertil. Visse virksomhedsejere har en holdning til, at der i princippet kan påføres 

hvad som helst i et årsregnskab, idet revisoren og hermed kontrollen af regnskabet er fravalgt
5
. Af denne 

grund er det vigtigt demonstrerer, hvordan virksomheders fravalg af revision bevirker til en forøget risiko for 

økonomisk kriminalitet, heriblandt skatteunddragelse.  

Ved at virksomhederne benytter sig af lejligheden til at fravælge revision, kan dette i visse tilfælde sidestilles 

med, at man undlader kvalitetskontrollen af ens regnskab. Selvom virksomhederne fravælger revision af 

årsregnskabet, bærer virksomhederne stadig en risiko for at blive udtaget til stikprøvekontrol af 

Erhvervsstyrelsen jf. ÅRL 159
6
. Virksomhederne kan derfor risikere åbenlyst, at overtræde dele af loven 

uden at bliver opdaget, i tilfælde af at der er fejl eller mangler. Endvidere skal der holdes opsyn med, at 

SKAT udelukkende modtager virksomhedernes selvangivelse, da det ikke længere er et krav, at alle 

virksomheder indsender hele skatteregnskabet. Der kan dog fra SKATs side blive anmodet om at indsende 

hele virksomhedens skatteregnskab, i tilfælde af at der ønskes en forklaring på eventuelle resultater.  

Årsaget denne voldsomme udvikling, der har været i forhold til fravalg af revision, som skaber en øget risiko 

for skatteunddragelse i samfundet, findes det relevant at pointere, hvilke konsekvenser de lempelige krav til 

revisionspligten kan frembringe og hvordan disse kan indskrænkes. 

Ændringen i revisionspligten er sket gradvist gennem de forudgående år. Det første skridt til lempelserne af 

årsregnskabsloven begyndte i 2006, hvor formålet var at etablere valgfrihed for de små virksomheder i 

regnskabsklasse B og aflaste de administrative laster for disse virksomheder.  

Den efterfølgende ændring i revisionspligten forekom i 2010, hvor formålet var det samme som i år 2006. 

Ud fra analyser foretaget af FSR, med henblik på at undersøge selskabers årsregnskaber, kan det 

                                                           
3
 Kristensen ”9 ud af 10 revisorer finder fejl i firmaets skattebetalinger” , Politikken 2016 

4
 Lisborg, ”Flere virksomheder fravælger revision – og det betyder flere fejl”, Ageras 2017 

5
 Vorre, ”I princippet kan man skrive hvad som helst”, Børsen 2015 

6
 Årsregnskabslovens § 159 
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tydeliggøres, at der i 2010 er sket en stigning i fravalget af revision blandt virksomhederne
7
, da de hidtidige 

grænser blev hævet. 

Med ændringen af årsregnskabsloven i 2013, forekom der endnu en lempelse i revisionspligten. Denne 

ændring fastlog, at alle små virksomheder ikke længere var nødsaget til at få regnskabet revideret, men i 

stedet kunne vælge erklæringstypen udvidet gennemgang. Ændringen var gyldig for virksomheder i 

regnskabsklase B og hermed de virksomheder, som ikke opfylder kravene for fravalg af revision inden for 

denne regnskabsklasse. Endvidere fik små holdingselskaber ligeledes fra 2013, som udgangspunkt, 

muligheden for at anvende disse regler.  

Med ændringerne i revisionspligten fra 2006, 2010 og 2013 opstår der hermed baggrund for debat, hvor der 

åbnes op for flere forskellige synspunkter og aspekter. Dette speciale vil ud fra disse aspekter prøve at give et 

overblik over debatten og se nærmere på den forøgede risiko for skatteunddragelse, som ændringerne af 

revisionspligten har forårsaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 FSR Spejlanalyse ”Mistede oplysninger i forbindelse med fravalget af revision”, 2016 
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2. Problemformulering 

I forbindelse med de fordele og ulemper, som fremgår af de aktuelle lempelser af revisionspligten og 

muligheden for yderligere lempelser i fremtiden, har bevirket et tilønske om en undersøgelse af og et 

foranstående tema for dette speciale, der lyder på, hvordan en eventuel yderligere lempelse af 

revisionspligten kan påvirke på branchen i fremtiden? Hertil må det dog erkendes, at der ikke findes et 

fyldestgørende svar på dette spørgsmål, og med fascinationen over den risiko for skatteunddragelse, som de 

aktuelle lempelser kan bevirke til, vil specialet med udgangspunkt i en delmængde af dette spørgsmål, prøve 

at identificere de essentielle aspekter i forhold til følgende problemformulering: 

 

” Er der i forbindelse med fravalg af revision skabt en forøget risiko for skatteunddragelse blandt 

virksomhederne, såfremt regnskaberne ikke revideres? Og hvorledes kan en effektiv begrænsning af denne 

risiko iværksættes i Danmark?” 

2.1 Problemstilling  

De seneste par år har der været ændringer i årsregnskabsloven fra henholdsvis 2006, 2010 og 2013, som har 

bevirket til en større valgfrihed blandt de virksomheder i regnskabsklasse B,  som har mulighed for at 

fravælge revision. Det må antages, at denne valgfrihed vil bevirke til adskillige fordele og ulemper. 

Valgfriheden og lempelserne af revisionspligten fra henholdsvis 2006, 2010 og 2013, danner fundament for 

en diskussion om, hvorvidt fravalg af revision bevirker til en øget risiko for skatteunddragelse? Om 

ændringerne i årsregnskabsloven af denne grund kommer til at hemmeligholde de faktiske sandheder om 

selskabernes økonomier, og samtidig risikerer samfundet at tabe flere millialder i skatteindtægter?  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) giver anledning for, at de er urolige for udviklingen, hvilket 

kan være årsagen til, at en del revisorer giver udtryk for, at en revision tit kan føre til en korrektion af 

selskabernes indbetaling til SKAT
8
. Det antages hertil, at FSR støtter op om det stykke arbejde de danske 

revisorer foretager og af denne grund kun giver den ene side af sagen. Yderligere har SKAT i samarbejde 

med Skatteministeriet brugt kræfter på at afklare, hvordan flere milliarder kroner på få år er kommet bort ud 

af statskassen
9
. Dette kan give anledning til, at SKAT bør afsætte ekstra ressourcer hertil, da de ellers kan 

risikere at blive ofre for flere tilfælde af skatteunddragelse af selskaberne, især når muligheden for at 

fravælge revision eksisterer, og regnskaberne ikke revideres.       

 

                                                           
8
 FSR ”Korrektioner af skatteindbetaling i forbindelse med revision” 2016, s. 1 

9
  SKAT ”Mistanke om økonomisk kriminalitet for milliarder anmeldt til SØIK” 2015, s. 1 
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2.2 Afgrænsning 

I specialet er der foretaget en afgrænsning, således der kun vil blive taget udgangspunkt i forhold til 

lempelserne af revisionspligten, herunder valgfriheden for fravalg af revision, med en belysning af de 

forskellige fordele og ulemper som kan opstå. Specialet vil primært sætte fokus på lempelserne i forbindelse 

med fravalg af revision, idet der fremadrettet kan opstå en øget risiko for skatteunddragelse, såfremt 

selskabernes regnskaber ikke revideres. 

I forbindelse med lempelserne af revisionspligten samt beklemtheden fra FSR, vil der blive set bort fra 

individuelle revisorer, som ikke tilstrækkeligt har fuldført sine arbejdsopgaver, men derimod de muligheder 

der kan opstå, hvor selskaberne kan foretage skatteunddragelse, samt hvilke konsekvenser dette kan medføre 

samfundsmæssigt og skattemæssigt. 

Specialet vil ydermere bære præg af en teoretisk tilgang, men vil omfatte praktisk forslag til lempelserne af 

revisionspligten. Desuden vil problemformuleringen behandle flere synsvinkler samt holdninger, heriblandt 

fra FSR, SKAT/SKM, Erhvervsstyrelsen og SØIK. Hensigten med dette, er at skabe et samfundsmæssigt 

perspektiv på lempelserne af revisionspligten. 

Specialet vil komme ind på virksomheder, som er omfattet af den danske årsregnskabslov og vil dermed 

være afgrænset fra selskaber i andre regnskabsklasser end klasse B. Årsagen til dette er fordi, at der er en 

delmængde af denne regnskabsklasse, der har mulighed for at fravæge revision. De andre regnskabsklasser 

vil kort blive berørt, men vil ikke være i direkte fokus. Specialet vil dermed sondre mellem selvstændigt 

erhvervsdrivende og selskaber, hvor der alene vil ses på selskaber. Dermed vil der også afgrænses fra 

enkeltmandsvirksomheder og selskaber som er i regnskabsklasse B, som er skattemæssigt transparente. Dette 

er i forhold til kommanditselskaber og interessentskaber.  

Idet der i specialet fremhæves små virksomheder i regnskabsklasse B, vil der være tale om virksomheder, 

som er selvstændige skattesubjektiver og som har mulighed for at fravælge revision. Dermed vil specialet 

ved hjælp af udførelses- og rapporteringsmuligheder, heriblandt supplerende oplysninger, fremhæve 

forskellene mellem revision, udvidet gennemgang, review, assistance og aftalte arbejdshandlinger. I 

forbindelse med denne gennemgang vil der tages højde for udvidet gennemgang af lovteknisk ligestilles med 

revision.             

For at fremhæve risikoen for øget skatteunddragelse, og hvilke konsekvenser, der kan opstå, hvis 

revisionspligten eventuelt lempes yderligere i fremtiden, vil den internationale lovgivning kort berøres. 

Årsagen til dette er fordi at den danske lovgivning langt hen ad vejen bygger på denne og samtidig prøver at 

tilpasse sig de internationale standarder samt europæiske lovgivning. 
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Til sidst vil der i specialet tages udgangspunkt i økonomiske kriminalitet, og herunder er det vigtigt at 

understege, at ordet økonomisk kriminalitet kan have forskellige betydninger. Der vil i specialet blive 

afgrænset til økonomisk kriminalitet, i form af skatteplanlægning og skatteunddragelse. Der vil primært 

afgrænses til indkomstopgørelser i forhold til de forskellige indberetninger, der foretages af virksomhederne. 

Dog vil tages udgangspunkt i forskellige domme, med henblik på at illustrere skattemæssige 

problemstillinger inden for moms/afgift, fradrag og indkomstopgørelser. Hertil vil det vurderes, hvorledes 

disse problemstillinger ville kunne undgås, såfremt der ville være en revisor inde over regnskabet. 

Afgræsningen hertil foretages, for at sætte fokus på den del af økonomisk kriminalitet, der bevirker til størst 

mulig samfundsrisiko på baggrund af virksomhedens fravalg af revision. 
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3. Metodevalg 

Dette speciale er udarbejdet på baggrund af interessen for ændringerne af revisionspligten i 

årsregnskabsloven, som har stået på i gennem flere år. Der er hen over 2016 udgivet adskillige artikler samt 

analyser, som vi har fulgt med stor interesse. En af disse artikler er b.la. fra Politikken, som frembringer de 

seneste års ændringer af revisionspligten i årsregnskabsloven, samt hvilke problemer dette kan volde, såfremt 

de danske virksomheder får valgfriheden til at fravælge revision
10

. Specialet vil derfor på bedste vis belyse 

denne problemstilling nærmere. Eftersom det ikke er muligt at vide, hvilke yderligere lempelser, der 

fremadrettet vil blive indført, vil der i specialet tages i betragtning, at det danske samfund står overfor en 

mulig skatteunddragelse, såfremt de små virksomheder i regnskabsklasse B har valgfriheden til at fravælge 

revision, og hvordan disse grænser formodes at udvikle sig i fremedrettet. Dette afsnit vil derfor forsøge, at 

anskueliggøre specialets valg af metode samt de overvejelser, som ligger til grund for de valgte egenskaber. 

3.1 Undersøgelsesstrategi 

Dette afsnit har til formål, at belyse analysestrategien, der bliver anvendt i specialet. Der vil hertil blive taget 

udgangspunkt i det videnskabelige hjul til beskrivelse af metoden
11

. 

3.1.1 Analysestrategi   

Under dette afsnit, skelnes der imellem kvantitative og kvalitative metode
12

.  

Den kvantitative tilgang vedrører kort sagt tal og statistik, frem for ord og mening. Den kvantitative tilgang 

forsøger at beskrive indsamlede data ved hjælp af statistik, f.eks. ved at tælle forekomsten af forskellige svar 

i spørgeskemaer eller ved at afmåle effekten af en eksperimental manipulation. 

Den kvalitative tilgang vedrører kort sagt ord og mening, frem for tal og statistik. Den kvalitative tilgang 

forsøger at indsamle og analysere data i en iterativ proces, hvor teoretiske formodninger modificeres på 

baggrund af observationerne i løbet af indsamlingen. 

I specialet vil der som udgangspunkt gøres brug af både den kvantitative og kvalitative tilgang, da der vil 

tages udgangspunkt i forskellige artikler samt analyser/undersøgelser foretaget af forskellige organisationer. 

Der vil endvidere blive lavet interviews med forskellige respondenter. Disse interviews vil hjælpe til med at 

belyse specialets problemstillinger.  
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3.1.2 Det videnskabelige hjul  

I forhold til det videnskabelige hjul kan der enten vælges mellem en induktiv- eller deduktiv tilgang
13

.  

Induktion er at generalisere fra tilfælde til nogle overordnede strukturerer eller regler. Med den induktive 

metode forstås, at til en konklusion eller en sammenfattende opfattelse gennem observationer eller 

eksempler. Induktion er en måde at forsøge at nå frem til generel viden på, ved at sammenfatte observationer 

fra enkelte hændelser eller fænomener. 

Deduktion er det omvendte af induktion. Den forudsiger med nogen sikkerhed et resultat ved at gå fra regel 

til tilfælde og deraf følge resultat. Med den deduktive tilgang menes, at der udledes konklusioner ud fra 

almene teorier eller hypoteser.  

I specialet vil der primært blive taget udgangspunkt i den induktive tilgang til besvarelsen af 

problemstillingen, da vi ikke kan konkludere endegyldigt udfald. 

3.2 Undersøgelsesdesign  

Undersøgelsesdesign redegør for den overordnede ramme for indsamling og analyse af data. At vælge et 

undersøgelsesdesign siger noget om forfatterens refleksioner over prioriteringen af forskellige aspekter af 

undersøgelsesprocessen, f.eks. generalisering og kausalitet
14

.  

Formålet med dette speciale er at belyse, om ændringerne i årsregnskabsloven medfører en eventuel 

skatteunddragelse. Der tages derfor udgangspunkt i forskellige holdninger fra FSR, SKAT, SKM og 

Erhvervsstyrelsen, hvorfor undersøgelsesdesignet vil være komparativ, da der tages hensyn til forskellige 

respondenters udtalelser.  

3.2.1 Undersøgelsesmetode/dataindsamling 

I forbindelse med indsamling af data i dette speciale, vil der blive sondret mellem forskellige 

dataindsamlingsmetoder. Idet der er tale om dataindsamling, sondres der imellem primære og sekundære 

indsamlingsmetoder. Begge indsamlingsmetoder vil blive anvendt, da der både vil blive benyttet 

eksisterende data samt egne udarbejdede data for belysningen problemformuleringen.  

Primære data er kilder, som indsamles til eget formål, dvs. kilder som primært er indsamlet til denne 

specialet formål. Disse primære datakilder kan være egne observationer, interviews eller spørgeskemaer. 

Fordelen ved indsamlingen af primære datakilder er, at de er mere valide i forhold til sekundære datakilder. 
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I specialet vil der tages udgangspunkt i forskellige primære kilder, heriblandt den danske lovgivning, da 

lovgivningen vil være grundlaget for specialet og det er denne, der giver foranledning til forskellige 

diskussioner. 

Ydermere vil der til belysning af problemformuleringen, blive udarbejdet egne primære undersøgelser i form 

af interviews. Med udarbejdelsen af disse interviews, vil vi forsøge at anskueliggøre, hvilke konsekvenser 

ændringerne i årsregnskabsloven kan have for samfundet. Udvælgelsen af respondenterne har derfor været i 

fokus, da de valgte er fagpersoner inden for området, da dette vil give det bedst mulige udgangspunkt. De 

udvalgte respondenter antages ikke at have samme holdninger til problemstillingen, da deres fokus og 

kompetencer ligger forskellige steder i forhold til belysningen af den valgte problemformulering. 

Respondenterne arbejder henholdsvis hos FSR, SKAT/SKM og Erhvervsstyrelsen, hvilket er bevidst tiltænkt 

og valgt, da man på denne måde opnår forskellige holdninger samt synspunkter, hvilket vil skabe en 

diskussion, som vil medvirke til at give en helhedsforståelse. Der blev af denne årsag ikke spurgt ind til de 

omtalte organisationer, da det formodes, at organisationernes synspunkter samt holdninger ikke er 

uafhængige af lovgivningen. 

Sekundære data er kilder, der tager udgangspunkt i data, som allerede er eksisterende samt tilgængelige, 

hvilket vil sige, at disse er udarbejdet af andre til deres formål. Fordelen ved denne datakilde er, at de er 

relativ nemme at fremskaffe, samt det er mindre tidskrævende. Ulempen ved denne indsamlingsmetode er 

indvirkningen på validiteten, da det ikke er alle data, der lige troværdige. 

Der vil i specialet gøres brug af sekundære datakilder i form af litteratur, der skal medvirke til, at danne 

baggrunden for specielet empiriske viden samt bidrage til at anskueliggøre fagets handling og identificere 

lovgivningen på feltet.  

Ved brug af sekundære datakilder skal der tages hensyn til, at disse datakilder ikke er formet med specialets 

problemformulering for øje og derfor kan være utilfredsstillende og upræcise i forhold til denne. Af denne 

årsag skal datakilderne afvejes, bearbejdes og suppleres grundigt, såfremt der gøres brug af dem. 

3.2.2 Reliabilitet og Validitet  

I og med at der gøres brug af data i specialet, er det vigtigt at forholde sig til om kravet til reliabilitet og 

validitet er tilfredsstillende. Der skal af denne grund være en passende overensstemmelse mellem de 

teoretiske begreber samt de empiriske variabler
15

. 
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Reliabilitet handler om nøjagtigheden i indsamlingen af data og i behandlingen af disse. Endvidere er 

reliabilitet er en form for måleinstrument, som viser graden af pålidelighed. Specialets undersøgelser skal 

derfor være så nøjagtige som muligt.  

Validitet relaterer til dokumentation og fortolkning af ens data. Datavaliditeten, altså gyldigheden, afgøres af 

forholdet mellem problemstilling, de indsamlede data og konklusionen. Såfremt der skal laves en vurdering 

af validiteten af undersøgelsen, skal der ses nærmere på, om de instrumenter eller personer, der har været 

medvirkende til generering af data, er pålidelige. Validiteten ligger også i den måde, man fortolker de 

resultater, der er opnået.  

3.3 Kildekritik   

I forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale er der anvendt forskellige kilder for at opnå en besvarelse 

af specialets problemformulering. Visse kilder er brugt mere end andre, og af denne årsag er det vigtigt at 

forholde kildekritisk til de anvendte kilder. Der skal af denne grund være fokus på kildernes troværdighed, 

altså om de er objektive eller subjektive. Nedenunder vil der fremgå en kildekritisk analyse af flere af de 

brugte kilder. 

3.3.1 Foreningen af statsautoriserede Revisor – FSR 

Igennem specialet er der anvendt adskillige kilder fra FSR – Foreningen for Statsautoriserede Revisorer, 

herunder artikler, analyser og spørgeskema. FSR er en brancheorganisation, der blev stiftet i 1912, som 

behandler revisorernes politiske og faglige interesser. De forskellige artikler samt analyser fra FSR, er 

publiceret inden for de sidste par år, og er brugt for at bidrage til belysningen af specialets 

problemformulering.  

I og med der bliver anvendt kilder fra FSR, er det vigtigt at have fokus på kildens subjektivitet. Dette beror 

på, at FSR er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Ligeledes vil korrespondancen med 

FSR fremtræde subjektiv, da FSR har mulighed for at være kritiske og stille spørgsmålstegn til lovgivningen. 

Det skal ikke forglemmes, at FSR ønsker det bedste for de godkendte revisorer fremadrettet. 

Selvom kilderne indhentet fra FSR er meget subjektive, er disse alligevel brugt i specialet, da deres 

budskaber er vigtige i forhold til besvarelsen af problemformuleringen.  

3.3.2 SKAT 

De anvendte kilder fra SKAT indbefatter både publikationer og interview. Hensigten med at anvende disse 

kilder er, at bidrage til belysningen af problemformuleringen. SKAT har til opgave at sikre, at lovgivningens 

rammer bliver overholdt, når det gælder indbetalinger af korrekt skat fra henholdsvis borgere og 
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virksomheder. Af denne årsag ses det, at SKAT ikke formener sig til, hvorledes de mener, lovgivningen er 

tilstrækkelig eller ej, men blot adlyder denne. SKAT er nødsaget til at fremtræde objektive og uden 

personlige holdninger i de sager, de behandler. Derfor må det antages, at disse kilder, ikke er subjektive.  

Under interviewet foretaget med respondenten fra SKAT kan der forekomme nogle sanselige holdninger, og 

her er det vigtigt at bemærke, at disse er respondentens egne synspunkter, hvorfor det derfor ikke må 

betragtes som en generel holdning af SKATs side.  

3.3.3 Skatteministeriet 

Igennem specialet bliver Skatteministeriet afbenyttet både i form af publikationer og interview. Hertil skal 

det nævnes, at den respondent der interviewet er en tidligere ansat i Skatteministeriet. Af denne grund, har 

det ikke været muligt, at få en almen udtalelse fra Skatteministeriet om deres holdning til lovgivningen, 

ændringer der er foretaget og de udviklinger der fremadrettet vil blive foretaget. Respondenten udtrykker 

sine egne holdninger og meninger indenfor området og er derfor subjektiv. Med dette sagt, er 

Skatteministeriet derfor en objektiv i forhold til specialets problemformulering. Alligevel formodes det, at 

interviewet vil have stor betydning for besvarelsen af specialet problemstillinger.  

3.3.4 Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen benyttes som kilde i form af både publikationer og interview. Det har været muligt, at 

interviewe to respondenter fra Erhvervsstyrelsen, som formodes at være en troværdig kilde, da begge 

respondenter har en væsentlig indsigt i de lempeligere krav til revisionspligten. Det har især været vigtigt, at 

undersøge de forskellige risikoindikatorer, som er tilstede for, at virksomhederne foretager 

skatteunddragelse. Endvidere gøres der brug af de evalueringer, som styrelsen har foretaget på baggrund af 

lempelserne i revisionspligten. Disse evalueringer er henholdsvis foretaget i perioden mellem 2006-2011, og 

anses for troværdige kilder, da de illustrerer hvor vigtigt det er, at have en revisor ind over regnskabet. Det 

vurderes hertil, at det foretagne interview med respondenterne fra Erhvervsstyrelsen må være af subjektive 

karakter, da de trods alt er en politisk præget organisation.  

3.3.5 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – SØIK 

I specielet er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet benyttet som kilde i form 

artikler/publikationer og anvendes til specialets analyse og diskussion. SØIK blev oprettet i 1973 og 

behandler sager om økonomisk kriminalitet samt international kriminalitet, der har et betydeligt omfang, er 

led i organiseret kriminalitet, er begået ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder, eller på anden måde 
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er særlig kvalificeret eller omfattende karakter
16

. Kort sagt har SØIK til opgave at etablere retssikkerhed og 

sikre, at alle sager bliver behandlet retfærdigt. Dette foretages ud fra idealet om integritet, objektivitet og 

uafhængighed.  

3.3.6 Politikken 

Specialets problemformulering er opstået på baggrund af b.la. af flere artikler fra Politiken. Artiklerne bliver 

benyttet som kilder i et mindre omfang igennem specialet. Grunden til at baggrundsstoffet udelukkende 

bruges i et mindre omfang skyldes, at disse artikler er publiceret ud fra andre artikler og analyser. Politikens 

belysning af problemstillingen peger i samme retning som FSR og SKAT, hvilket skyldes, at Politikens 

artikler er dannet ud fra FSR- og SKATs publikationer. Dog må det antages, at artiklerne udgivet af Politiken 

bærer præg af subjektive holdninger af henholdsvis FSR og SKAT, da de i realiteten bare videreformidler en 

aktuel problemstilling.  

Politiken er en avis, der i alliance med Ekstrabladet og Jyllands-Posten publicerer aktuelle nyheder inden for 

stort set alle områder. Politiken er en af Danmarks største dagblade både i hverdagen og i weekenden. 

Politiken er ikke en avis, der hverken bærer præg af økonomiske eller politiske holdninger nu til dags, og der 

må derfor forudsættes, at Politiken forholder sig rimelig objektivt
17

. 

3.3.7 Copenhagen Economics 

I specialet gøres brug af en undersøgelse, foretaget af Copenhagen Economics. Copenhagen Economics er et 

konsulentfirma, der iagttager forskellige problemstillinger ved at foretage økonomiske analyser. Det er 

muligt at få Copenhagen Economics til at afklare en bestemt problemstilling ved hjælp af betaling, da de 

trods alt er et konsulentfirma. Undersøgelsen, der bliver annvendt i specialet, er foretaget med økonomisk 

støtte fra FSR, hvorfor der af denne grund formodes, at undersøgelsen bærer præg af subjektive holdninger 

fra FSRs side, da det er dem som har anmodet om undersøgelsen. 

3.3.8 Børsen  

Artikler fra Børsen har også været medvirkende til at give anledning til specialets problemformulering. 

Forskellige artikler fra Børsen har været brugbare til selve analysen samt diskussionsafsnittet. Formålet her 

har været at indsamle så meget baggrundsviden som muligt indenfor dette emnefelt.  

Børsen er Danmarks førende erhvervsavis, som b.la. er med til at skabe dagsordenen for erhvervslivet. 

Ydermere kan det siges, at Børsen er en erhvervsavis med henblik på at videreformidle information og viden. 

Børsens belysning af problemformuleringen retter sig i samme retning som FSRs, da det skyldes, at deres 
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artikler er inspireret af publikationerne fra FSR. Af denne grund må det formodes, at Børsens artikler tager 

en subjektiv vinkel ud fra FSRs synvinkel, da der bliver refereret dertil. 

3.3.9 Altinget  

Kilder fra Altinget har været brugbare til diskussionsafsnittet, da dette medie analyserer politiske 

begivenheder i Danmark. Altinget er et uafhængigt politisk dagblad med lokalisering på Christiansborg. 

Altinget har til opgave at forøge læsernes politiske informationsniveau, således at læserne opnår de 

nødvendige ressourcer til at kunne agere ud fra deres politiske interesser. Mediet er kritisk og efterfølger den 

upåvirkede udvikling, som løbende forekommer i det danske demokrati. Det vurderes derfor, at Altinget er 

en kilde med neutrale holdninger til de forslag, der bliver truffet af politikkerne på Christiansborg.  

3.3.10 Diverse anvendt faglitteratur  

Til udarbejdelsen af specialet er det brugt en masse forskelligt faglitteratur. Dette har til formål at give en 

bedre forståelse af b.la. lovgivningen og dennes nuancer samt fortolkning heraf. Den anvendte litteratur er 

primært faglitteratur på et højt fagligt niveau, da disse er udarbejdet af forskellige lærde på de danske 

universiteter. Endvidere er der sat fokus på at bruge den nyeste form for faglitteratur, da dette betrygger 

kildernes anvendelighed, såfremt disse ikke er forældet.  

De tidligere anførte overvejelser er primært dem, der tages udgangspunkt i dette speciale. Disse overvejelser 

er blevet tydeliggjort under dette afsnit, da der kildekritisk er taget stilling til, hvilke synspunkter samt 

holdninger, disse kilder har. Der er blevet set nærmere på subjektiviteten og objektiviteten af de anvendte 

kilder, da dette kan have betydning for besvarelsen af specialets problemformulering. Det skal endvidere 

fremhæves, at de anvendte publikationer fra FSR må være relative subjektive, da FSR er en 

brancheorganisation, der handler på vegne af revisorernes interesser og dermed ønsker det bedste for dem. 
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3.4 Specialet struktur

 

Del 1 
•Indledning, hvor der bliver gjort rede for nogle informationer/baggrundsviden samt 
årsagen til valget specialet emne. 

Del 2 

•Problemstilling, problemformulering og afgrænsning. Her bliver der gjort rede 
for selve problemstillingen samt dertil problemformuleringen. Afgrænsningen 
kommer efterfølgende. 

Del 3 

•Metodeafsnittet. Dette vedrører b.la. dataindsamlingen i forhold til primære og 
sekundære kilder. Endvidere forekommer uddybningen af undersøgelsesstrategi, 
analysestrategi, videnskabelige hjul, undersøgelsesdesign, reliabilitet og validitet 
samt kildekritik i dette afsnit. 

Del 4 

•Definitioner, herunder vil bliver inddraget definitioner som regnskabsklassser, 
årsrapport og årsregnskab, årsregnskabet og skatteregnskabet og økonomisk 
kriminalitet. Under økonomisk kriminalitet vil der være fokus på 
skatteunddragelse. 

Del 5 

•Fravalg af revisionspligten og tilvalg af udvidet gennemgang. Herunder vil 
beskrivelsen af den danske lovgivning om til- og fravalg af revisionspligten blive 
beskrevet. Revisors erklæringer herunder revision, udvidet gennemgang, review, 
regnskabsassistance samt supplerende oplysninger blive inddraget 

Del 6 

•Konsekvenserne ved lempeligere krav til revisionspligten. Under dette afsnit vil 
der ses nærmere på øget risiko for skatteunddragelse, hvor fordele og ulemper ved 
fravalg af revision vil uddybes. Endvidere vil der inddrages noget om 
indberetninger til SØIK samt forventningskløften 

Del 7 

•Demonstration af interviews. Dette afsnit vil primært handle om konstruktionen af 
de forskellige interviews, der er foretaget med de forskellige respondenter, samt de 
forskellige refleksioner der har været hos respondenterne i forbindelse med 
udførslen af interviews.  

Del 8 

•Lempelser af revisionspligten og hvilke betydninger det har for de forskellige 
organisationer. Dette afsnit vil primært handle om, hvor de forskellige 
organisationer som FSR, SKAT, SØIK og Erhvervsstyrelsen bliver påvirket af 
lempelserne af revisionspligten/ ændringerne i årsregnskabsloven.  

Del 9 

•Risikoen for en eventuel øget skatteunddragelse og hvordan dette eventuelt kan 
begrænses i Danmark. Afsnittet her vil uddybe noget om, den eventuelle mulighed 
for øget skatteunddragelse, idet der forekommer lempelige krav til revisionspligten. 
Endvidere vil der inddrages noget om en mulig begrænsning af skatteunddragelse i 
Danmark. 

Del 10 

•Konklusion og perspektivering. Dette afsnit er hvor den sammenfattende 
konklusion vil forekomme. Det skal ydermere understreges, at under alle afsnit 
indtil denne sammenfattende konklusion, vil forekomme delkonklusioner i hvert 
afsnit. Perspektivering til andre emner der kunne inddrages i dette sammenhæng. 

Del 11 

•En eventuel fremtidig yderligere lempelse af revisionspligten/ændring af 
årsregnskabsloven. Dette afsnit vil primært berører om, der eventuelt kan 
forekomme en ydereligere lempelse af revisionspligten.  

Del 12 

•Litteraturliste og bilag. Hertil kommer alt det materiale der er anvendt til hele 
specialet. Bilag af de forskellige interviews der vil blive foretaget forekommer også 
i dette afsnit.  
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4. Begrebsdefinitioner 

Formålet med dette afsnit er at give overblik over specialets struktur. Afsnittet omhandler de væsentlige 

definitioner, der bruges igennem specialet, som vurderes nødvendige for forståelsen for læseren og dermed 

specialets fortolkninger. 

Regnskabsklasser: Årsregnskabsloven tager udgangspunkt i byggeklodsmodellen, som inddeler de danske 

virksomheder i flere klasser. Der gælder særlige regler for de enkelte regnskabsklasser, som fremhæves i 

årsregnskabsloven. 

 Reglerne for regnskabsklasse A findes i årsregnskabslovens afsnit 2, § 18 - § 21. 

 Reglerne for regnskabsklasse B findes i årsregnskabslovens afsnit 3, § 22 - § 77. Endvidere findes,  

 Reglerne for regnskabsklasse C er beskrevet i årsregnskabslovens afsnit 4 § 78 - § 101. Denne 

regnskabsklasse inddeles i to, en mellem og en stor, hvor der opstår særlige regler og grænseværdier 

for virksomhederne. 

 Reglerne for regnskabsklasse D kan findes i lovens afsnit 5 § 101 - § 108 

Nedenstående tabel illustrerer opbygningen af reglerne i årsregnskabsloven afsnit 2-5. 

Regnskabsklasse Balancesum Nettoomsætning  Medarbejdere 

A 

 Virksomheder med 

personlig hæftelse.  

 Virksomheder med 

begrænset hæftelse. 

7 mio. kroner 14 mio. kroner  

B 

 Fravalg af revision 

44 mio. kroner 

4 mio. kroner 

 

89 mio. kroner 

8 mio. kroner 

0-50 ansatte 

12 ansatte 

C 156 mio. DKK 313 mio. kroner 50-250 ansatte 

 

 

Kilde: PwC regnskabshåndbogen 2017.
18

  

                                                           
18

 PWC, Regnskabshåndbogen 2017, s 94 

                  D                         Børsnoterede og statslige aktieselskaber – uanset størrelse 
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Overstående tabel belyser grænseværdier for de fire regnskabsklasser. Derudover fremhæver tabellen på 

tilsvarende vis grænserne for den delmængde af regnskabsklasse B, der har mulighed for at fravælge 

revision. Tabellen medtager normalt ikke grænserne for fravalg af revision, men disse er medtaget, da det har 

en central betydning for specialet. Der vil i specialet blive arbejdet med virksomheder i regnskabsklasse B, 

da en del af disse virksomheder har mulighed for at fravælge revision. 

4.1 Årsregnskab og Årsrapport 

Årsregnskab og årsrapport er to væsentlige begreber der gennemgås i revision. Men hvornår er der tale om 

årsrapport og årsregnskab? For at undgå tvivl og forvirring, når der er tale om både årsregnskab og 

årsrapport i samme felt, bruges de følgende definitioner af begreberne. 

Forskellen mellem årsrapporten og årsregnskabet afhænger af virksomhedens regnskabsklasse, hvilket vil 

sige, at der ved et årsregnskab skal være tale om evt. noter, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet har 

overordnede to væsentlige funktioner: 1) at belyse virksomhedens økonomi, og 2) at belyse virksomhedens 

midler, som er blevet anvendt i løbet af året. Derimod er der ved årsrapporten tale om en fremhævelse af den 

benyttede regnskabspraksis, ledelsesberetningen, årsregnskabet samt en mulig revisors erklæring. Det er 

vigtigt at være opmærksom på, at der ved fremadrettet benyttelse i indeværende speciale vil blive henvist til 

både årsrapporten og årsregnskabet
19

.           

Virksomheder skal ved afslutning af regnskabsåret udarbejde et årsregnskab og en årsrapport. Kravene til 

udarbejdelsen af årsrapporten findes i årsregnskabsloven. Det skal pointeres, at det også er denne, som 

regulerer kravene til udarbejdelsen af årsregnskabet. For en virksomhed i regnskabsklasse B skal 

årsrapporten som minimum indbefatte årsregnskab samt et evt. ledelsespåtegning, koncernregnskab og 

ledelsesberetning. Så snart en revisor har indleveret en erklæring eller en revisorpåtegning til årsrapporten, 

skal denne ligeledes indgå hertil. 

I forbindelse med årsregnskabet fremgår det som en del af årsrapporten, og består af en balance, 

resultatopgørelse og tilhørende noter om skatteregnskabet og årsregnskabet.   

Som nævnt tidligere, skal virksomheder efter reglerne til regnskabsklasse B, lade deres årsregnskab samt et 

muligt koncernregnskab revidere af en revisor. Dette indebærer, at revisor skal give en erklæring på 

årsregnskabet, og endvidere skal revisor komme med en udtalelse i de tilfælde, hvor der er udarbejdes en 

ledelsesberetning om, hvorvidt gennemgang af ledelsesberetningen har givet anledning til bemærkninger
20

, 

jf. erklæringsbekendtgørelsen § 5 stk.1, nr. 7. 

                                                           
19

 Thorstrup, Kristian ” Bestyrelsen og årsrapporten” Børsen, marts 2013 
20

 Erklæringsbekendtgørelsen § 5 stk. 1, nr. 7 
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4.2 Skatteregnskabet og årsregnskabet 

Selskaber skal ved regnskabsårets udløb udarbejde et årsregnskab, og ligeledes skal selskaberne hertil 

udarbejde deres skatteregnskab. Årsregnskabet skal udarbejdes efter reglerne i årsregnskabsloven, som 

opstiller krav alt efter, hvilken regnskabsklasse, de enkelte virksomheder er hørende under. Dette betyder, at 

kravene til udarbejdelse af årsregnskabet for en virksomhed i regnskabsklasse B er anderledes end fx kravene 

til udarbejdelse af regnskabet for en virksomhed i regnskabsklasse D. Dette skyldes, at kravene er anderledes 

til udarbejdelse af årsregnskabet eftersom, der skal tages hensyn til, hvilken regnskabsklasse, som den 

enkelte virksomhed befinder sig i. 

Årsregnskabet anvendes til at fremhæve virksomhedens rentabilitet i regnskabsåret samt selskabernes 

soliditet. Regnskabet består af en balance, resultatopgørelse og hertil tilhørende noter, som er en detaljeret 

redegørelse til specifikke regnskabsposter i balancen eller resultatopgørelse. Ydermere skal større 

virksomheder udarbejde en pengestrømsopgørelse. 

Idet der er tale om selskabernes skatteregnskab, er der ligervis anderledes krav til bearbejdelse af regnskabet. 

Skatteregnskab skal bearbejdes efter mindstkravsbekendtgørelsen, som er delt op i to. 

Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre selskaber skal overholdes af de selskaber, som ikke skal indsende 

skatteregnskabet til SKAT. Derudover indbefatter mindstekravsbekendtgørelsen for større selskaber, at de er 

forpligtet til at indsende skatteregnskabet til SKAT. 

Definitionen af hvilke selskaber, der er dækket af mindstekravbekendtgørelsen for mindre selskaber, kan 

findes i mindstekravsbekendtgørelsen for større selskaber. Årsagen til dette er, fordi definitionen af ’mindre’ 

er negativt begrænset og derfor indbefatter de selskaber, som ikke er dækket af mindstekravsbekendtgørelsen 

for støre selskaber.  I mindstekravsbekendtgørelsen for større selskaber er underlagt § 1, hvor selskaberne er 

oplistet. Denne oplistning af selskaber falder uden for denne, og er dermed indbefattet af 

mindstekravsbekendtgørelsen for mindre selskaber. 

Mindstekravsbekendtgørelsen for større selskaber er indbefattet af § 1, som også dækker over andre 

selskaber, der er sambeskattet, og skattepligtige juridiske personer med en nettoomsætning på over 100 

millioner kroner i nuværende år.            

Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder er ligeledes aktuel for erhvervsdrivende 

virksomheder efter bogføringslovens § 1. Det samme gælder for erhvervsdrivende interessenter, partredere, 

komplementarer og kommanditister. 

Virksomheder, som er indbefattet af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder, har ikke pligt til 

at indsende skatteregnskabet. Disse virksomheder skal i stedet udfylde deres selvangivelse på SKATs 

selvbetjeningshjemmeside. Dette udelukker ikke, at virksomhederne ikke skal udarbejde skatteregnskabet. 
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Dette skyldes, at SKAT kan godt anmode om at kigge på regnskabet, såfremt de ønsker at se nærmere på 

virksomhedens oplysninger i selvangivelsen, og derfor skal skatteregnskabet udarbejdes i tilfælde af, at der 

opstår en situation, hvor SKAT anmoder om det.                              

Virksomheder i regnskabsklasse B er indbefattet af reglerne i mindstekravsbekendtgørelsen for mindre 

virksomheder og skal derfor udarbejde skatteregnskabet efter bekendtgørelsen § 1 til § 17
21

. 

Ved udarbejdelsen af skatteregnskabet kan dette ske på to forskellige måder; enten ved udarbejdelse efter de 

skattemæssige principper, eller ved udarbejdelse af en konvertering af årsregnskabet.    

Uanset hvilken fremgangsmåde, der vælges at gøre brug af ved udarbejdelsen af årsregnskabet, skal det som 

minimum indbefatte balance, hovedposterne i resultatopgørelsen, og bevægelserne i virksomhedens 

egenkapital.      

Såfremt der foretages en konvertering af det regnskabsmæssige slutresultat til det skattemæssige resultat, 

skal disse hovedposter som minimum kunne fremhæves deri. Derudover er der krav til oplysninger, som skal 

anføres separat. Dette er gældende for nettoomsætning heriblandt, reguleringsgrundlag af værdien i 

nuværende arbejder for fremmed bekostning.  Disse informationer skal sendes til SKAT inden for en måned 

efter anmodning. Udover dette skal de skattemæssige regnskaber bestå af en del informationer, som kun skal 

sendes til SKAT ved specifik anmodning. Dette gøres gældende for følgende informationer: 

1. Aktiver, hvor der kan iværksættes skattemæssige afskrivninger. 

2. Tilgodehavender og gæld angående tjenesteydelser og varer. 

3.  Igangværende arbejder for fremmed regning, som er opdelt på hver enkelt ordre, og efter hvordan 

værdiansættelsen er foretaget. 

4. Tilgodehavender eller gæld med angivelse af både kreditors og debitors adresse og deres navn  

5. Indskud, som er iværksat af pengeinstitut eller tilsvarende, såfremt disse ikke er indgivet til SKAT, 

med angivelse af kontonummer og anbringelsessted. 

6. Indregning af andel af indirekte produktionsomkostninger eller igangværende arbejders værdi. 

7. Værdipapirer, så snart evt. kursgevinster og kurstab er skattepligtige. Kursværdi, nominel værdi og 

anskaffelsessum skal indberettes.                          

Som det fremhæves af ovenstående, forfattes skatteregnskabet på grundlag af oplysninger i årsregnskabet. 

Skatteregnskabet skal udarbejdes, hvad enten selskabet er indbefattet af pligten til at sende eller ej. Årsagen 

til dette er, at SKAT har lov til at anmode om at kigge på det skattemæssige regnskab for at få uddybet 

oplysninger i selvangivelsen. Idet skatteregnskabet udledes af informationer fra årsregnskabet, som kan 

medvirke til formodningen om, at det er en del af revisionen. Dette er ikke aktuelt, eftersom det ikke er 

                                                           
21

 Mindstekravsbekendtgørelsens §§ 1-17 
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revisors opgave at gennemgå skatteregnskabet. Det skal dog understreges, at ved review kan man vælge, at 

revisor skal gennemgå skatteregnskabet.  

4.3 Økonomisk Kriminalitet 

Ud fra et videnskabelige studium af kriminalitet, sondres der i Danmark mellem traditionel og økonomisk 

kriminalitet. Den økonomiske kriminalitet er væsentlig kompliceret og dermed mere besværlig. Derfor bør 

der især observeres, at økonomisk kriminalitet ikke dækker over organiseret kriminalitet, som er foretaget af 

privat personer, som f.eks. handler med stoffer. Dette vil sige, at økonomisk kriminalitet formodes at have 

større samfundsmæssige virkninger end traditionel kriminalitet.  

Økonomisk kriminalitet hviler på et profitmotiv og benytter en systematisk og forbryderisk metode, som tit 

foretages af erhvervsvirksomheder, som i sig selv er eller forekommer at være lovlige eller af enkeltstående 

personer med økonomisk motiv, som fører til store økonomiske indtægter.  

Økonomisk kriminalitet indbefatter mange modeller for forbrydelser, herunder bedrageri, skatteunddragelse, 

bogføringsforbrydelser, it-kriminalitet, regnskabskøn og afgiftsunddragelse.  Dette vil sige, at økonomisk 

kriminalitet kan deles op i flere dele og overtræder en lang række love. Bevæggrundene for at melde denne 

form for kriminalitet, idet en person har kendskab hertil, er ofte ikke eksisterende, da det kan bevirke til, at 

besværliggøre opdagelsen af sådanne en lovovertrædelse. 

Derudover er der sager om økonomisk kriminalitet, som tit er indviklede, hvor der som regel ikke er et 

formelt tegn, som peger på, at der er fortaget en overtrædelse af lovgivningen.
22

 

I 1973 blev SØIK oprettet til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (Statsadvokaten For Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet)
23

. Grundlaget for oprettelsen skete i forbindelse med bekæmpelse af sager om 

økonomiske lovbrud fra hele landet, hvilket fremhæves i bekendtgørelsen § 1 stk. 1
24

, idet det belyses, at 

SØIK skal forvalte de sager, der kan forventes at omfatte en lovovertrædelse af straffeloven eller en 

lovovertrædelse af skattelovgivningen og afgift. Dette betyder at sager, der kan formodes at indbefatte 

overtrædelser af hovedsagelig økonomisk karakter eller som et led af økonomisk kriminalitet.  

For at tilskynde yderligere forståelse af, hvad Statsadvokaten for Ærlig Økonomisk og International 

Kriminalitet arbejder med, vil det i korte træk beskrives, hvilke opgaver der varetages i efterforskning af 

økonomisk kriminalitet, som sikrer en større effektivitet i opklaringen af hård økonomisk svindelsager, 

herunder virksomhedskriminalitet. 

                                                           
22

 Greve, Vagn ”Kriminalitet i erhvervslivet”, 1989: s. 8- 17 
23

 ”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet” – fra ministrenes netværk 
24

 Bekendtgørelsen om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International             

Kriminalitet  § 1 
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De seneste år, har SØIK været under kritik med hensyn til deres ressourcer til bekæmpelse af økonomisk 

kriminalitet og deres sagsbehandlingstid.
25

 Årsagen til dette er, at SØIK har kunnet udføre et begrænset antal 

sager i de sidste par år. Derfor skal det overvejes, om eventuel yderligere lempelse i revisionspligten kan føre 

til større betydning for SØIKs arbejdsopgaver samt faren for yderligere skatteunddragelse. 

4.3.1 Skatteunddragelse 

Virksomheder og personer i Danmark er grundlæggende skattepligtige og skal dermed betale skat til staten. 

Såfremt selskaber eller personer undviger denne pligt og ikke betaler den rette skat, betragtes dette som 

skatteunddragelse. Der findes flere metoder for skatteunddragelse og ligervis forskellige betegnelser. I 

specialet benyttes skatteunddragelse som tidligere nævnt for at slippe for at betale skatten til staten. 

Skattesnyd og skattesvig benyttes i daglig tale som betegnelse for skatteunddragelse. 

Nedstående afsnit vil belyse hvilke former for skatteunddragelse, som er ulovlige i den danske lovgivning.                               

Ulovlig lovbrud af skattelovgivningen findes i vidt forskellig udstrækning i den aktuelle lovgivning. Disse 

suppleres med straffebestemmelser i bekendtgørelser til den enkelte lov. Bemyndigelsen til at sanktioner af 

strafbare, som overtræder loven, ligger ved domstolen. Så længe den anklagede ikke kan indrømme, at han er 

skyldig i lovovertrædelsen, har vedkommende pligt på at få det afgjort ved retten. Derimod hvis den 

skattepligtige erklærer sig skyldig i lovovertrædelsen, er SKAT bemyndige til at træffe afgørelsen, så længe 

straffesagen kan afgøres alene med bøde. Dette betyder, at der er tale om en administrativ bødebeføjelse, 

hvor der kan inddrages domstole og politi. Den administrative bødebeføjelse kan gøres aktuel i følgende 

sager: 

1. skatte-, afgifts- og momslovgivningen.
26

 

2. overtrædelser, der skyldes grov uagtsomhed.  

3. iværksætter handlinger til at unddrage skat, lønsumsafgift 

4. unddragelse af told og afgift i forbindelse med smugleri 

5. Momsunddragelse. 
27

 

Strafansvaret indbefatter tilsvarende også personer som er medvirkende til overtrædelsen af loven. For at et 

strafansvar kan gøres aktuelt i en administrativ straffesag, er der nogle subjektive og objektive 

forudsætninger, som skal være opfyldt. De subjektive forudsætninger indbefatter gerningsmandens grove 

uagtsomhed.
28

 Hvorimod den objektive forudsætning indbefatter gerningsbeskrivelsen i en befaling om straf, 

                                                           
25

 Friis, Hansen, ” Ny kritik: Konkurrencestyrelsen anklager bagmandspolitiet for ineffektivitet”, DR 2014 
26

 Høbner, Henrik ”Skattestrafferet” 
27

 Tidskrifter for skatter og afgifter (Karnov) 
28

 A.C.3.2.4 Tilregnelse: fortsæt og grov uagtsomhed 
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samt objektive straffrihedsgrunde og strafophør. Disse fremhæves i skattelovgivning, hvor der redegøres for 

hvilke handlinger, der er strafbare, og hvilke undladelser der gælder hertil.
29

          

I forbindelse med skattekontrolloven, findes der her reglementer for angivelse af informationer til SKAT. 

Endvidere involverer loven de strafbestemmelser, som er tilknyttet til oplysningspligten. I skattekontrolloven 

forsømmes der opfyldning af oplysningspligten i forhold til de kriminaliserede forhold, samt angivelse af 

ukorrekte oplysninger, som benævnes for den aktive skatteunddragelse. Dette er som bekendt en passiv 

skatteunddragelse. 

Dette fremhæves også i den passiv skatteunddragelse, som systematiseres af skattekontrollovens § 15, hvor 

der tydeliggøres, at der straffes med fængsel eller bøde ved undlade, at indsende selvangivelsen og ved at 

fortsat at undlade skatteansættelsen. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe forholdet ikke er 

indbefattet af skattekontrollovens § 16
30

, som befaler, at skattepligtige inden 4 uger skal melde 

skatteforvaltning og told, så længe den skønsmæssigt fastsatte ejendomsværdi fra myndighedernes side er 

lav.   

Det samme gør sig gældende for aktiv skatteunddragelse, som er indbefattet af skattekontrollovens § 13
31

, 

som også fremhæver, at der straffes med fængsel eller bøde, såfremt der med hensigt forsøges gentagene 

gange at unddrage SKAT, idet der gives ukorrekte eller fejl oplysninger til at bedrage staten i forhold til en 

persons skattepligt, således staten ikke kan fuldføre den formelle skatteberegning.            

I skattekontrolloven er der i straffeloven en strafskærpelsesbestemmelse. Straffeloven indbefatter de 

forsætlige lovovertrædelser med hensyn til skatteunddragelse af særligt grov, uagtsom karakter, og er aktuelt 

for skatte- og told afgifter. Der skal være en direkte henvisning til STRFL § 289, for at denne kan benyttes i 

den pågældende skat- eller afgifts lov. Strafferammen er fængsel op til 8 år.
32

  For at benytte § 289, skal 

skatteunddragelsen være på 500.000 kroner.
33

  

Det omtalte belyser endvidere, at der er store konsekvenser i forhold til at bedrage staten skattemæssigt og 

dermed at undlade at betale SKAT. Dette er aktuelt, hvad enten overtrædelsen er grov eller gentagne gange. 

Virksomheder kan derfor risikere at få store bøder, og de ansvarlige i virksomheden kan risikere at få 

fængselsstraf. Skatteunddragelse tager flere former og strækker sig over flere områder, og med lempelserne 

af revisionspligten kan det føre til, at der opstår flere muligheder for skatteunddragelse.   

                                                           
29

 Krav til straffeansvar 
30

 Krav til straffeansvar 
31

 Skattekontrollens § 13 
32

 Ansvarssubjekter 
33

 Straffelovens § 289 
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5. Grundlaget for revision  

I dette afsnit vil det kort berøres, hvorfor det egentlig er vigtigt, at have en revisor tilknyttet til 

virksomheden. For at konstruere dette forhold, vil der tage udgangspunkt i agent-principalteorien, som vil 

belyse grundlaget for revision. 

5.1 Agent-principalteorien 

I relation til denne teori danner agent-principalteorien grundlag for, hvorfor der egentlig er et behov revisors 

tilstedeværelse.  

Agent-principalteorien konstruerer et forhold, hvor principalen ansætter en agent til at foretage et givet 

stykke arbejde for sig. Agent-principal forholdet er defineret som en relation mellem en person, principalen, 

der antager en anden person, agenten til at foretage en service eller et arbejde på principalens vegne. Med 

dette sagt, vil principalen være virksomhedsejerne/aktionærerne, hvorimod agenten vil være ledelsen.  

Principalens beslutningskompetence delegeres til agenten, så denne får kompetence til at disponere over 

principalens økonomiske aktiver. Agentens opgave med aktiverne er, at danne en fremtidig 

betalingsstrøm/Cash-flow til virksomheden, som kan bruges til aflønning af agenten og udbytte til 

principalen.  

For principalen er det aldrig muligt med 100 % overvågning af agenten, da det forudsættes frit at disponere 

uden principalens accept og viden. Der er derfor tale om skjulte handlinger. Principalen har ikke 

fuldkommen information om agentens faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer til at drive virksomheden 

før ansættelsen. Derfor er der tale om, at agenten har visse informationer, som principalen ikke har. Det 

betegnes som skjult information.  

Virksomhedens ledelse har et ønske om at opretholde størst mulig frihedsgrad i forhold til virksomhedens 

ejere, samt at forøge deres egen aflønning. Derimod har virksomhedsejerne en interesse i information, som 

tilgodeser deres målsætning om at forøge deres afkast. I og med at begge parter har modstridende ønsker, 

dannes behovet for revision. Revisors arbejde ligger i at være den uafhængige tredjepart, som bevirker til at 

sikre, at rapporteringen i form af årsregnskabet viser et retvisende billede. Forholdet mellem ejere og revisor 

udgør dermed også en form for agent-principal forhold, da revisor i bund og grund er ansat til at foretage et 

arbejde for principalen. Forskellen mellem disse forhold er dog bare, at ledelsens aflønning ofte er baseret på 

virksomhedens resultat, hvorimod revisors aflønning er uafhængig af driften i virksomheden.  

Den simple agent-principalteori model kan illustreres således. 
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Kilde
34

: ”Revisor: Funktion og Vision” s. 215 

Som det ses på modellen i forhold til aktieselskaber, vil figuren ændre sig en smule, da der herunder vil være 

to agent-principal forhold.  

Den toleddede ledelsesstruktur for aktieselskaber ser således ud: 

 

 

Kilde
35

: ”Revisor: Funktion og Vision” s. 216 

Det ene forhold vil være mellem generelforsamlingen, bestyrelsen og revisor. Principalen i dette tilfælde, vil 

være generelforsamlingen, da generelforsamlingen er det organ, som udpeger bestyrelsen samt revisor. 

Revisor skal her være den uafhængige tredjepart overfor generelforsamlingen samt bestyrelsen og afgive en 

revisionspåtegning på årsregnskabet, som skal forelægges og godkendes på generelforsamlingen.  
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Det andet forhold vil være imellem bestyrelsen, direktionen og revisor, hvor direktionen er hyret af 

bestyrelsen, og hvor revisor igen skal fungere som den uafhængige tredjepart. Dette forhold kan ses på 

figuren på forrige side. For begge forhold gælder det, at principalen og agenten har modstridende interesser, 

hvorfor behovet for revision opstår. Såfremt der for en virksomhed er sammenstød mellem 

virksomhedsejerne og den daglige ledelse, frafalder behovet for revision i forhold til agent-principalteorien. 

Der kan selvfølgelig være andre grunde eller årsager til, at behovet for revision opstår
36

. 

6. Ændringer i lovgrundlaget – fravalg af revision og tilvalg af udvidet gennemgang 

De seneste år er der foretaget en række ændringer i den danske årsregnskabslov. Ændringerne har medført at 

det er blevet muligt for visse virksomheder, der hører under regnskabsklasse B at fravælge revision. Siden 

2006, hvor det første skridt til lempelsen trådte i kraft og frem til den seneste lempelse i 2013, har adskillige 

virksomheder opnået mulighed for at fravælge revision. Virksomhederne kan i stedet for vælge en af revisors 

andre ydelser heriblandt udvidet gennemgang, review, regnskabsassistance og aftalte arbejdshandlinger. 

Under dette afsnit vil det gennemgås, hvilken lovgivning de danske virksomheder er pålagt i forbindelse med 

til- og fravalg af revision 

6.1 Lovgivningen vedrørende fra- og tilvalg af revision (årsregnskabsloven) 

Efter aktie-selskabslovgivningen blev revision pålagt de danske selskaber. Efterfølgende er lovforpligtelsen 

til revision flyttet, således de nu lovhjemles i årsregnskabsloven. Loven trådte i kraft for at beskærme 

minoritetsaktionærer samt kreditgiver ved at sikre, at aflæggelsen af årsregnskabet dækkede kravene ifølge 

lovgivningen. Der er ikke sket en ændring med tiden af dette hovedformål, og de danske selskaber er stadig 

indbefattet af den lovpligtige revision. Der er udelukkende foretaget nogle ændringer af loven, der har gjort, 

at der kommet lempeligere krav til revisionspligten. Med lempelserne er det blevet muligt for de danske 

virksomheder, at anvende udvidet gennemgang i stedet for revision, mens andre kan fravælge revision. 

Nedenunder ses en illustreret tabel, der viser udviklingen af lempelserne fra 2006-2013. 
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Kilde
37

: Egen tilvirkning ud fra artikel udarbejdet af Deloitte” Ny årsregnskabslov – nye lempelser for små koncerner 

(2015)” , s. 2 

En revisors ydelse kan være en mærkbar omkostning for mange virksomheder. Denne omkostning kan især 

mærkes hos virksomheder i regnskabsklasse A og B, hvor virksomheder hørende under regnskabsklasse A 

helt er løsgjort for at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen jævnfør ÅRL § 3.  

Ændringen i årsregnskabsloven i 2006 medbragte lempeligere krav til revisionspligten for nogle 

virksomheder opererende i regnskabsklasse B, hvilket har givet anledning til, at mindre virksomheder har 

haft muligheden for at fravælge revision af deres årsregnskab. Ændringen til årsregnskabsloven er iværksat 

med øje for de små virksomheder, således at de får lettet deres administrative byrder. Om ændringen har 

været en realitet i praksis, er der stadig stor diskussion om. Denne byrde har været en foranledning til, at 

lempelsen er ændret to gange sidenhen, hvorfor det af denne grund nu indbefatter flere virksomheder. Alt 

dette har givet anledning til, at flere virksomheder i dag ikke foretager revision af årsregnskabet. 

Lejligheden til, at virksomheder i regnskabsklasse B kan fravælge revision står under årsregnskabslovens § 

135 stk. 1 pkt. 3. Årsregnskabslovens § 135 stk. 1 pkt. 2 berører de virksomheder, der har mulighed for at 

vælge udvidet gennemgang. Hensigten med årsregnskabsloven er, at virksomheder tilhørende 

regnskabsklasse B, C og D, skal udarbejde et årsregnskab, der skal revideres. Virksomheder, som opererer 

indenfor regnskabsklasse B har mulighed for at udføre revision efter erklæringsstandarten for små 

virksomheder, hvilket vil betyde, at de har chancen for at fravælge revision, såfremt de ikke bryder to af 

grænserne, nemlig en nettoomsætning på otte mil. kr., balancesum på fire mil. kr. og gennemsnitlig 
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 ”Ny årsregnskabslov – nye lempelser for små koncerner (2015)” Deloitte , s. 2 

Lempelser i revisionspligten 

 

2006 
 

- Balancesum på 1,5 mio.kr.  

- Nettoomsætning på 3 mio. 
kr. 

- Gennemsnitlige 
heltidsbeskæftigede på 12. 

 

2010 
 

- Balancesum på 4 mio.kr.  

- Nettoomsætning på 8 mio. 
kr. 

- Gennemsnitlige 
heltidsbeskæftigede på 12. 

2013 
 

Størrelsesgrænserne ændres 
ikke, men fra dette årstal har 
små holdingselskaber også 

mulighed for at gøres brug af 
reglen. Tallene fra 

datterselskaber samt 
associerede virksomheder 

skal ikke inddrages. 
Endvidere har virksomheder 
inden for regnskabsklasse B 
mulighed for at gøre brug af 

udvidet gennemgang som 
alternativ til revision. 
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heltidsbeskæftigede på 12. Der skal dog her understreges, at muligheden for fravælgelsen af revision er 

indbefattet af nogle undtagelser, som betyder, at nogle virksomhedstyper som f.eks. erhvervsdrivende fonde, 

ikke kan gøre brug af denne erklæringsstandard. Med dette sagt, så skal erhvervsdrivende fonde revidere 

årsregnskabet samt et muligt koncernregnskab trods dens størrelse, jr. Årsregnskabslovens § 135 stk. 2. 

Ud fra det tidligere diskuterede eksempel kan det siges, at nogle gange er det størrelsen på virksomheden, der 

er altafgørende for fravalg af revision i forhold de grænser, der er på forrige side, hvorimod det for andre 

virksomheder slet ikke er muligt at fravælge revision. Selvom revision godt kan fravælges, skal 

virksomheder stadig sørge for at lave en årsrapport. I forhold til revisors erklæring om ledelsesberetningen 

og dennes overensstemmelse med den resterende del af årsrapporten jf. Årsregnskabsloven § 135 stk. 5. er 

erklæringen alene gældende ved revision og udvidet gennemgang. Virksomheder kan alternativt vælge at 

gøre brug af revisor andre ydelser.  

Der kan ikke gøres brug af erklæringsstandarten om udvidet gennemgang såfremt virksomheden, eller denne 

som har afgørende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforlæg. Hvis en af disse dømmes for 

brud af enten regnskabslovgivningen, selskabslovgivningen eller skattelovgivningen, skal dette ske som led i 

en straffesag. Såfremt dette bliver en realitet, skal virksomhedens regnskaber i de efterfølgende tre 

regnskabsår revideres. Perioden i en såkaldt straffesag kan forlænges af Erhvervsstyrelsen med op til to år, i 

tilfælde af at der findes belæg for dette, jf. Årsregnskabslovens § 135 stk. 6. Det skal dog her bemærkes, at 

det siden 2013 ikke længere er et krav, at det er virksomheden selv eller dens indehaver, som accepterer et 

bødeforlæg, eller som led i en straffesag dømmes for brud af den benævnte lovgivning.  

Erhvervsstyrelsen har bemyndigelse til at bestemme, at virksomheders regnskaber skal revideres, hvis der 

f.eks. er mistanke eller tale om ulovlige kapitalejerlån i virksomheden eller anden form for betydelige fejl og 

mangler i forhold til selskabs- eller regnskabsloven, jf. Årsregnskabslovens § 135 stk. 7. Endvidere har 

Erhvervsstyrelsen altid bemyndigelse til at beslutte, at reglerne om fravalg af revision ikke kan benyttes af 

virksomheder, der har ydet et ulovligt kapitalejerlån fra virksomheden.  

Virksomheder der er pålagt revisionspligt jf. Årsregnskabslovens § 135 stk. 1 pkt. 1, skal sørge for, at 

bearbejdelsesarbejden er foretaget af en godkendt revisor. Dette gælder endvidere for de virksomheder, som 

efter årsregnskabslovens § 135 stk. 1 pkt. 3 har mulighed for at fravælge revisionsarbejdet. Såfremt der 

ønskes revidering af regnskaber eller en anden form for ydelse, som bevirker en erklæring på årsrapporten, 

skal dette foretages af en godkendt revisor, jr. Årsregnskabslovens § 135a.  

Fra 2006, hvor det blev muligt for visse selskaber at fravælge revisionen, er antallet af selskaber i Danmark, 

hvis regnskab ikke bliver revideret, er steget enormt hvert år. Af denne grund kommer en lang række 

oplysninger om risici, fejl og lovovertrædelser ikke frem til offentlighedens kendskab. Grundet fravælgelsen 
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er der ikke den samme sikkerhed for regnskabets indhold, som når en uafhængig tredjepart har gennemgået 

og revideret det. Den enorme udvikling fra 2006-2015 i antallet af selskaber, der har fravalgt revision, eller 

udvidet gennemgang demonstreres på nedenstående figur. 

 

Kilde
38

: Egen tilvirkning ud fra FSRs ”Specialanalyse 2016”. 

Som det kan ses på ovenstående figur, er der sket en markant stigning i antallet af danske virksomheder, der 

fravælger revision eller udvidet gennemgang. Ses der på figuren i forhold til 2006, 2010 og 2013, hvor der 

skete en ændring i årsregnskabsloven, som medførte lempeligere krav til revisionspligten, kan stigningen 

anskueliggøres således: 

 2006 – 2010 => En stigning af selskaber der fravælger revision fra 12 til 12662, en stigning på 

12650 selskaber. 

 2010 – 2013 => En stigning af selskaber der fravælger revision fra 12662 til 46026, en stigning på 

33364 selskaber. 

 2013 – 2015 => En stigning af selskaber der fravælger revision fra 46026 til 93456, en stigning på 

47430 selskaber. 
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 FSR Spejlanalyse ”Mistede oplysninger i forbindelse med fravalget af revision”, 2016 
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Ud fra det ovenstående kan det siges, at den største stigning for de selskaber, som har valgt at fravælge 

revision eller udvidet gennemgang, skete med indførelsen af den tredje lempelse i 2013. Årsagen til dette 

skyldes, at denne lempelse medvirkede til, at de danske holdingselskaber havde mulighed for at fravælge 

revision af årsregnskabet.  

På baggrund af figuren ses det klart og tydeligt, at flere og flere virksomheder fravælger revision eller 

udvidet gennemgang af årsregnskabet. En af de største grunde til dette skyldes, at virksomheder kan opnå 

administrative besparelser ved at fravælge revisionen, samt at det giver mulighed for at påføre fejlagtige 

oplysninger i årsregnskabet uden at blive observeret i dette. 

I forhold til udviklingen udtaler Copenhagen Economics sig om nogle af de problemer, der kan være ved, at 

flere virksomheder i dag fravælger revision. Flere vil mene, at der kan opnås en besparelse ved, at en revisor 

ikke er involveret i årsregnskabet, men Helge Sigurd Næss-Schmidt, som er økonom og partner hos 

Copenhagen Economics, mener faktisk, at der ikke altid er økonomisk gevinst i at fravælge revision. Faktisk 

kan det modsatte være tilfældet
39

. Det skal forstås, at revisorydelser har en værdi, og det er ikke altid sikkert, 

at virksomhederne altid forstår, at det kan koste økonomisk at udføre disse ydelser på egen hånd. Såfremt der 

ikke er en revisor involveret i regnskabet, kan det f.eks. betyde, at man skal betale mere i rente hos banken.  

Yderligere fremhæver FSR, at risikoen for, at staten lider af tab forøges, såfremt virksomhederne ikke 

revideres. Dette skyldes, at mulighederne for at foretage en skatteunddragelse er større, idet der ikke 

gennemgås en årlig kontrol af regnskabet. Denne skatteunddragelse er ikke nødvendigvis en bevidst 

handling, fordi der er mange virksomheder, der faktisk ikke ønsker at begå skatteunddragelse, men alligevel 

kommer til at gøre det ubevidst, grundet manglende kendskab og kompetencer til det udførte 

revisionsarbejde
40

.  

De lempeligere krav til revisionspligten er medvirkende til, at der opstår visse fordele og ulemper. For de 

små virksomheder, som hører under regnskabsklasse B, giver det muligheden for, at der i stedet for revision 

kan vælges følgende fire erklæringer, nemlig udvidet gennemgang, review og assistance/aftalte 

arbejdshandlinger. Disse erklæringstyper vil blive nærmere beskrevet under de kommende afsnit. 

6.2 Erklæringstyper indenfor revision 

Ved at fravælge revision skabes der mulighed for at virksomheder i regnskabsklasse B kan anvende andre 

erklæringstyper, alt efter hvilken type opgave revisor skal udføre. Såfremt revisor indleverer en erklæring, er 

kravene til revisors arbejde bestemt på forhånd. Erklæringstyperne indebærer forskellige arbejdstilgange, og 

måler sikkerheden på hver sin måde. En revisor har mulighed for at afgive tre former for erklæringer med 
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sikkerhed på et årsregnskab og disse er revision, udvidet gennem samt review. Alle tre erklæringstyper måler 

sikkerheden på hver sin vis, hvor revision er den erklæring, som giver højest sikkerhed, dertil kommer 

udvidet gennemgang, som er den der giver næstbedst sikkerhed, og til sidst forekommer review, som giver 

den mindste sikkerhed.  

Ud over de tre forskellige erklæringstyper, kan revisor også gøre brug af regnskabsassistance, som ikke er en 

erklæring med sikkerhed. Regnskabsassistance er, hvor revisor hjælper til med opstillingen af virksomhedens 

finansielle oplysninger, og derfor erklæres der her ikke med sikkerhed. 

Nedenunder ses en illustreret figur, der viser, hvordan de tre forskellige erklæringstyper ser ud ifm. med 

sikkerhed.  

 

Kilde
41

: Artikel fra BDO af Claus Bonde Hansen om ”Påtegninger og erklæringer (2012)” s. 41 
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Ovenstående figur fremhæver de tre forskellige erklæringstyper, der afgives med sikkerhed. De to andre 

erklæringstyper som assistance og aftalte arbejdshandlinger er ikke involveret i ovenstående figur, da der 

ikke afgives nogen grad af sikkerhed for dem begge.  

Inden der foretages en handling om, hvilken erklæringstype, der skal gøres brug af, er det vigtigt at have 

kendskab til, hvordan selve processen skal forløbe. Med dette menes, at der er nogle forhold, som skal være 

på plads, inden revisor kan træffe en beslutning om, hvilken type erklæring, der skal gøres brug af. Her er de 

fire forhold: 

1. En forståelse af virksomheden/selskabet => Her skal man have kendskab til selve organisationen, det 

marked som organisationen operer i, de forskellige forretningsgange, de forskellige kontroller mm.  

2. Vurdering af de forskellige risici => Her skal der tages stilling til de fejlinformationer, der kan 

forekomme, samt vurdere risikoen af disse. 

3. Planlægningsarbejdet => Her skal revisor planlægge de forskellige handlinger, der skal iværksættes, 

og forberede dokumentationer, der skal gøres brug af. 

4. Handlingen => Her skal revisor udføre sine handlinger, hvor der endvidere skal foretages analyser af 

de forskellige regnskabsposter mm.  

 

Figuren illustrerer endvidere, at antallet af revisors handlinger kan føre til forskellige erklæringstyper, da der 

vil være kontinuitet mellem de udførte arbejdshandlinger og graden af sikkerhed i regnskabet. Jo færre 

arbejdsopgaver der er, desto mindre bliver graden af sikkerheden. Der er flest arbejdsopgaver ved revision, 

som ligeledes er den erklæringstype, der giver virksomheden samt virksomhedens regnskabsbrugere den 

højeste sikkerhed. Dette antal af arbejdsopgaver kan ses som forholdsmæssigt faldende i sammenhæng med 

den faldende sikkerhed. Ved regnskabsassistance, der ikke antages som en erklæring med sikkerhed, skal 

revisor have en forståelse af virksomheden, inden der påbegyndes et arbejde. Regnskabsassistance medfører 

ingen former for sikkerhed, da revisor ikke afgiver en erklæring på årsregnskabet, men blot en erklæring på 

et udført stykke arbejde. Det samme gælder ligeledes aftalte arbejdshandlinger, hvor der heller ikke gives 

nogen form for sikkerhed.  

I de efterfølgende afsnit, vil de forskellige former for udførsel af revisorarbejde blive uddybet, så der gives et 

overblik over, hvilke forhold, som adskiller sig fra hinanden. Der vil forekomme en belysning af revisors 

udførelse af revisionsarbejdet samt de rapporteringsmuligheder, der findes ved de tre erklæringstyper med 

sikkerhed samt regnskabsassistance og aftalte arbejdshandlinger. Ydermere vil sikkerheden ved de enkelte 

erklæringer blive tydeliggjort. 
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6.2.1 Revision 

Revision er en revisors eksterne gennemgang af et selskabs årsregnskab. Revisionsarbejdet foretages som 

regel efter ISA-standarderne, men i særlige tilfælde kan dette også foretages efter den særlige danske 

erklæringsstandard, nemlig udvidet gennemgang. Hensigten med revisionsarbejdet er, at en revisor foretager 

en uafhængig gennemgang og kontrol af et selskabs regnskab, således der opnås en høj grad af sikkerhed for, 

at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler.  

I forhold til lovgivning er der rent faktisk ikke så mange retningslinjer til revisionens udførsel, da 

revisorlovens § 16 i tillæg til, at revisor er offentlighedens tillidsmand, blot nødvendiggør, at revisor laver 

arbejdet i overensstemmelse med god revisorskik, heriblandt, at revisor skal udvise nøjagtighed og hurtighed 

i henhold til arbejdets beskaffenhed. Ifølge revisorloven indbefatter god revisorskik, at revisor skal vise 

integritet, objektivitet, professionel adfærd, professionel kompetence, fortrolighed samt fornøden omhu, i 

forbindelse med bearbejdningen af revisionsarbejdet. 

Revisor har ikke til formål at afveje, om en virksomheds ledelse handler rationelt rent økonomisk, hvilket vil 

sige at foretage forvaltningsrevision, undtaget hvis der udtrykkeligt stilles et krav herom. En virksomheds 

generelforsamling har mulighed for at befale revisor at udføre forvaltningsrevision, men dette forekommer 

ikke ofte i realiteten.  

Derimod har en revisor til formål at vurdere organisationen, systemerne, samt de forretningsgange, der 

anvendes i virksomheden, idet disse er grundelementer, som producerer de data, der indgår i årsrapporten. 

Ved finansiel revision er der visse grundprincipper, som udførslen af denne forankres på. Formålet med disse 

grundprincipper er, at revisor skal sikre høj grad af sikkerhed ved det udførte revisionsarbejde. Dette anskues 

på vegne af saglige vurderinger af væsentlighed og risiko for at udpege de poster, der i forbindelse med 

revisionsarbejdet skal kontrolleres. Anvisningerne for den finansielle revision findes i ISA-standarderne. I 

visse tilfælde bliver revision organiseret efter, hvad der anslås at være nødvendigt for, at regnskabet i sidste 

ende giver et retvisende billede, hvilket er ensbetydende med, at det ikke indebærer væsentlige fejl og 

mangler. 

Ses der nærmere på revisionsprocessen, indebærer den visse planlægningsaktiviteter. I og med at revisor ved 

fyldestgørende gennemgang har fået et overblik overfor kunden, dennes virksomhed, samt øvrige forhold, 

planlægger revisor, hvordan revisionen af virksomheden skal udføres i forhold til de fastlagte krav om risiko 

og væsentlighed. Derefter konstruerer revisor en overordnet revisionsplan samt konkrete revisionsplaner for 

de enkelte arbejdsområder og ligeledes, hvorledes hovedvægten i revisionen skal fastlægges i forhold til den 

enkelte virksomhed. 
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En revisor skal ikke altid udføre test af kontroller, da test af kontroller er essentielle, såfremt de skal være 

med til at sikre, at der ikke forekommer betydelig fejlindformation i regnskabet. Test af kontroller er ikke 

nok i sig selv som et revisionsbevis, og af denne årsag skal revisor klarlægge, hvilke andre 

revisionshandlinger, der skal gøres brug af for at opnå revisionsmålet. Ved revisionens afslutning indhenter 

revisor de endelige revisionsbeviser og rapporterer disse til ledelsen. Rapporteringen skal ske både internt i 

revisionsprotokollen og eksternt i revisionspåtegningen.  

Den endelige konklusion, revisor foretager sig, er til at finde i revisors påtegning, der er forankret på alt 

revisionsmæssige research, som revisor har udformet undervejs i revisionsforløbet. Revisors konklusion 

bliver konstrueret på de revisionsbeviser, som revisor personligt har vurderet under forløbet. Konklusionen 

giver sikkerhed for, at der i regnskabet ikke er fejl og mangler som følge af besvigelser, forfalskninger og 

lignende. Hovedformålet med revision er at sørge for, at regnskabet giver et retvisende billede, samt at 

regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, på vegne af revisors tidligere 

væsentlighedsvurdering.  

Revisors rapportering indeholder påtegninger på regnskaber og revisionsprotokollater. Selve påtegningen på 

et regnskab reguleres af revisorlovens § 19, og revisionsprotokollatet reguleres efter revisorlovens § 20. 

Såfremt der ved revisionen er bemærket fejl og mangler, eller er der opstået usikkerhed af nogle 

regnskabsposterne, skal revisor oplyse om disse situationer i rapporteringen af regnskabet. Såfremt revisor 

identificerer lovovertrædelser, skal dette gives tilkende i revisors erklæring eller i påtegningen. 

Den afgivne konklusion, revisor giver på regnskabet, skal klart illustrere, at revisor er nået frem til, at 

regnskabet giver et retvisende billede i forhold til virksomhedens standpunkt. Endvidere skal regnskabet 

bearbejdes efter gældende lovgivning.  

Efter erklæringsbekendtgørelsens § 5 nævnes de oplysninger, der skal fremgå af revisors påtegning. 

Endvidere skal påtegningen jf. punkt 3, indeholde eventuelle forbehold eller oplysninger om, at der ingen 

forbehold er identificeret ved regnskabet. Idet der ikke tages forbehold for revisors side, skal dette oplyses i 

påtegningen i afsnittet om revisors ansvar. Modsat, hvis revisor tager forbehold, skal dette gives tilkende 

under afsnittet ”forbehold”, som forekommer inden revisors endelige konklusion, jf. 

Erklæringsbekendtgørelsen § 6, stk. 3. De forbehold, der bliver taget af revisor, skal understøttes efter 

erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 4. 

Jævnfør ISA 705, som vedrører modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, 

udtrykkes der under standarden, tre typer af konklusioner, som er 

 konklusion med forbehold 

 den afkræftende konklusion 
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 den manglende konklusion 

 

jf. ISA 705 punkt 2 opgøres valget af konklusionen af, at regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler, 

eller om der er tilfælde, hvor der ikke kan hentes tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, samt hvis det 

vurderes at kunne indeholde væsentlig fejlinformation. Revisor skal afveje disse faktorer samt anskue, 

hvilken effekt det enkelte forbehold kan have af virkninger på regnskabet
42

.  

Under ISA 705 punkt 7 skal revisor give en konklusion med forbehold, såfremt der påvises at være 

fejlinformation, der enkeltvis eller samlet set er betydelige, men ikke er gennemgribende, for om regnskabet 

er retvisende
43

.  

Under ISA 705 punkt 8 skal den afkræftende konklusion afgives i situationer, hvor det identificeres, at 

fejlinformationer enkeltvis eller samlet både er betydelige og gennemgribende for, om regnskabet er 

retvisende
44

.  

Under ISA 705 punkt 9 skal den manglende konklusion gives af revisor, idet revisor ikke kan indhente 

tilstrækkeligt samt egnet revisionsbevis til at kunne afgive konklusionen. Revisor har endvidere til opgave at 

afveje de mulige virkninger af uopdagede fejl og mangler, som kan være betydelige og gennemgribende for 

at regnskabet er retvisende
45

.  

Revisors rapportering skal jævnfør erklæringsbekendtgørelsens § 5, nr. 5 og 6 rumme supplerende 

oplysninger om forhold i regnskabet samt diverse andre forhold. De supplerende oplysninger forekommer 

efter konklusionen, da oplysningerne ikke har nogen indflydelse på selve konklusionen. Efter 

erklæringsbekendtgørelsen § 7 skal de supplerende oplysninger rumme forhold i regnskabet, som revisor vil 

tydeliggøre, men ikke foretage ydereligere, da disse ikke giver anledning til forbehold i regnskabet.  

Det skal under dette afsnit også understreges, at forbehold og supplerende oplysninger ikke er det samme, og 

de har to forskellige betydninger. Forbehold afgives i situationer med uenigheder eller manglende 

revisionsbevis, hvor de supplerende oplysninger anskueliggør et afgørende forhold for regnskabslæseren. 

Supplerende oplysninger skal bruges til at opnå en forståelse af tallene i selve regnskabet
46

. Der skal gives 

supplerende oplysninger efter reglerne i ISA 706. Endvidere fremgår det efter standarden, at revisor skal 

belyse de supplerende oplysninger, idet revisor mener, at det er nødvendigt og betydningsfuldt. 
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Efter erklæringsbekendtgørelsens § 5 stk. 9 skal revisionspåtegningen og dens indhold påføres med dato og 

underskrift af de enkelte revisorer, som har været medvirkende til revisionsarbejdet. Endvidere skal 

revisionsfirmaets eller konsulentfirmaets navn også fremgå efter erklæringsbekendtgørelsens § 5 stk. 9.  

6.2.2 Udvidet gennemgang 

Som et kompromis mellem kritikken af, at ISA kan anses for komplekse ved revision af små og mellemstore 

virksomheder (SMV) og begæringen om fortsat at have et vist minimumsniveau af kontrol med 

regnskabsaflæggelsen i SMV, indførtes der med virkning for 2013 to særlige danske erklæringsstandarder 

om revision, eller ”udvidet gennemgang” i lovgivningen, jævnfør den nye formulering af årsregnskabslovens 

§ 135 stk. 1
47

. Disse to erklæringsstandarder bliver indført af henholdsvis Erhvervsstyrelsen samt FSR, som 

begge tager udgangspunkt i årsregnskabsloven og indebærer i hovedtræk de samme regler. Adskillelsen af 

disse sker ved, at erklæringsstandarden fra FSR er mere dybdegående med udformningen af erklæringen, 

hvorimod Erhvervsstyrelsen har en særskilt erklæringsstandard, som omhandler dette. Endvidere har de to 

standarder en forskellig indfaldsvinkel til supplerende oplysninger i forbindelse med udvidet gennemgang. 

Det tekniske indhold i udvidet gennemgang blev til i FSR-danske revisorers revisionstekniske udvalg 

(REVU) i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Selve revisionsbranchen har en anseelig interesse i 

erklæringsstandarderne, da disse giver muligheden for at tilbyde SMV en billigere form for revisionsarbejde 

end, hvis de alternativt skulle foretage revision efter ISA standarderne.  

Udvidet gennemgang kan vælges som lovteknisk form for revision af større B virksomheder, heriblandt også 

holdingselskaber. Endvidere indgår ydelsen som mulighed i valgpaletten for små B-virksomheder, som kan 

fravælge revisor helt. Det samme gælder også for mindre holdingselskaber. Årsagen til den lovtekniske 

definition er frygt for fremtidige rekrutteringsproblemer i professionen. Med indførslen af reformen, er der 

kun få revisionspligtige regnskaber efter ISA standarderne
48

. 

I takt med at der træffes en beslutning om, at der skal gøres brug af udvidet gennemgang, skal den revisor, 

der udpeget til at udføre revisionsarbejdet som udgangspunkt være anmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Dette er 

udelukkende tilfældet, hvis der er tale om en virksomhed, der ikke har direkte fravalgt revision, men i stedet 

har valgt udvidet gennemgang, enten fordi virksomheden ikke lovmæssigt kan fravælge det, eller fordi 

virksomheden ikke har anvendt den alternative mulighed. En revisor har altid samme selskabsretlige 

rettigheder og pligter, uanset om der er tale om en virksomhed, som ikke direkte har fravalgt revision eller 

har valgt selv at udføre revision. Som det også førhen er sagt, så er udvidet gennemgang, lovteknisk 
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sidestillet med revision, men dette er udelukkende lovteknisk, da udvidet gennemgang erklærings- og 

arbejdsmæssigt differentierer sig fra revision på nogle punkter. 

Ses der nærmere på forskellen mellem udvidet gennemgang og revision, så differentierer udvidet 

gennemgang sig blandt andet ved, at revisor ikke skal føre en revisionsprotokol. Revisor skal heller ikke 

kontrollere den fysiske lageroptælling, der er foretaget på vegne af virksomheden. Endvidere skal revisor 

ikke kontrollere regnskabsoplysninger og regnskabstal ved test af underliggende dokumentation. Af denne 

grund skal det understreges, at revisor ved brug af udvidet gennemgang ikke bearbejder et 

revisionsprotokollat til virksomhedens ledelse. Dette illustrerer klart, at der ikke opnås samme grad af 

sikkerhed, som hvis disse handlinger gennemførtes.  

Hovedformålet med udvidet gennemgang er, som ordet også hentyder til, at der sker en udvidelse af den 

enkle ydelse kaldet gennemgang, der også karakteriseres som review. Udvidelsen forekommer i form af 

supplerende handlinger og skabelsen af sikkerhed, som er større end ved gennemgang, men alligevel ikke på 

niveau med sikkerhedsgraden ved revision. Erklæringen om udvidet gennemgang gives af denne grund med 

middel/begrænset sikkerhed med mulighed for yderligere sikkerhed, hvis der foretages supplerende 

handlinger efter bekendtgørelsen 385 §§ 9-11, om udvidet gennemgang. En revisor skal ved brug af udvidet 

gennemgang planlægge og udføre gennemgangshandlinger med henblik på at opnå middel sikkerhed for 

konklusionen på årsregnskabet. Disse gennemgangshandlinger inkluderer forespørgsler til ledelsen og andre 

medarbejdere i virksomheden samt såkaldte analytiske handlinger for at indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at udtrykke en konklusion på, om årsregnskabet har opnået høj grad af sikkerhed. 

Ydermere kan disse gennemgangshandlinger vedrøre andre former for handlinger som f.eks. konkrete 

handlinger, der er med til at opnå en højere grad af sikkerhed for konklusionen, komponere samt udføre 

eventuelle handlinger efter omstændighederne for at være i stand til at afgive en konklusion på 

årsregnskabet, hvis der er tvivl om væsentlige fejl eller mangler heri. 

De konkrete handlinger kan være anskaffelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger til 

f.eks. SKAT er specifikke på baggrund af bogføringen, anskaffelse af informationer fra virksomhedens 

advokatforbindelser, engagementsforespørgsler fra virksomhedens bank samt anskaffelse af oplysninger fra 

tingbogen
49

. De konkrete handlinger bearbejdes ikke ud fra revisors normale kriterier for arbejdshandlinger 

om væsentlighed og risiko. Disse bearbejdes udelukkende, hvis der er brug for dem, altså såfremt de er 

relevante, hvilket er tilfældet, hvis de hændelser, som handlingerne berører, foreligger i den specifikke 

situation.  
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En revisor har også til opgave at afveje, om lovgivningens bestemmelser omkring bogføring samt opbevaring 

af det anskaffede regnskabsmateriale er efterfulgt ud fra erklæringsbekendtgørelsens § 9 stk. 1. Samtidig 

med dette skal revisor kunne gennemgå en mulig eventuel ledelsesberetning. Revisor har ret til at udtrykke 

en forklaring på, om oplysningerne i ledelsesberetningen er i konsensus med selve årsregnskabet.  

Med erklæringstypen udvidet gennemgang skal revisor udtrykke supplerende oplysninger, hvis der ved 

gennemgangen af regnskabet er forhold, der skal gives tilkende og er vigtige for årsregnskabet. Som det 

førhen også er nævnt, så findes der to erklæringsbekendtgørelser, som vurderer de supplerende oplysninger i 

forbindelse med udvidet gennemgang.  

Erhvervsstyrelsen skelner mellem to former for supplerende oplysninger, hvor den ene form har med 

regnskabet at gøre, hvorimod den anden handler om andre forhold.  

FSR skelner mellem tre former for supplerende oplysninger. Disse er oplysninger om forholdet i regnskabet, 

forståelse af den udvidede gennemgang og oplysninger omhandlende andre forhold. 

Ud fra det ovenstående kan det siges, at udvidet gennemgang både erklæringsmæssigt men også 

arbejdsmæssigt ikke kan ligestilles med revision, da der ikke opnås samme grad af sikkerhed for 

årsrapportens regnskabsoplysninger, som erklæringen revision vil udgøre. Udvidet gennemgang kan dog 

bruges som alternativ for mindre virksomheder opererende i regnskabsklasse B, der har et væsentlig mindre 

behov for opnåelse af sikkerhed. De virksomheder eller selskaber, der ofte har højere krav til sikkerheden for 

revisors konklusioner, er pengeinstitutter eller selskaber med mange interessenter, aktionærer, 

bestyrelsesmedlemmer, handelspartnere mm.  

Med erklæringstypen revision sikres der højere grad af sikkerhed end alle andre erklæringstyper, hvilket vil 

betyde, at den er mere troværdig og derved giver et bedre udkast til virksomhedernes årsregnskab. 

Erklæringstypen udvidet gennemgang kan imødekomme ønsker fra f.eks. skattemyndigheder, for at 

identificere om virksomhedens årsregnskab rent faktisk er på passende niveau. Udvidet gennemgang er 

derfor den næstbedste erklæringstype, såfremt formålet er opnåelse af sikkerhed, da det er her, der opnås 

middel eller begrænset yderligere sikkerhed. 

6.2.3 Review 

Formålet med at formidle og anvende review af et regnskab er, at revisor skal kunne afgive en erklæring med 

begrænset sikkerhed. Erklæringen review udføres af revisor, med udgangspunkt i ISRE - International 
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Standard on Review Engagements. De to standarder, som er relevante for foretagelsen af erklæringen review 

er ISRE 2400 og ISRE 2410
50

.  

ISRE 2400 bruges, hvor der udføres review på årsregnskabet af en revisor. Standarden er gældende, såfremt 

der ikke er tale om en revisionsklient, dvs. at klienten har muligheden for at fravælge revision og dermed i 

stedet gøre brug af review af årsregnskabet. Kundeaccept, planlægning, udførelse og rapportering reguleres 

indholdsmæssigt stærkt udvidende i forhold hertil i standarderne ISRE 2400. 

ISRE 2410 bruges i tilfælde, hvor revisor har påtaget sig opgaven om at revidere virksomhedens regnskab, 

hvilket vil sige der her er tale om reviewopgaver hos en revisorklient om eksempelvis skattemæssige 

opgørelser eller perioderegnskaber.  

Arbejdsopgaver om review foretages alt overvejende som hovedregel efter aftale mellem klient og revisor, 

bortset fra nogle eksempler, som f.eks. kravet om en selskabsretlig erklæring på en mellembalance ved 

udlodning af aconto udbytte efter ISRE 2410. 

Dette afsnit skal være med til at illustrere review, som en mulig erklæringsydelse fra revisor, såfremt 

revision fravælges af de virksomheder som hører under regnskabsklasse B, som kan benytte denne lejlighed. 

Det skal dog her understreges, at der primært vil blive taget udgangspunkt i ISRE 2400, da standarden er 

gældende for virksomheder hørende under regnskabsklasse B, som fravælger revision og i stedet vælger at få 

udført review af regnskabet. En anden årsag til, at der primært vil blive sat fokus på ISRE 2400, er fordi at 

ISRE 2410 sigter mere snævert på review af især perioderegnskaber for virksomheder, hvor revisor reviderer 

årsregnskabet, men finder hertil også anvendelse på review af anden historisk finansiel information for 

revisionsklienter
51

. 

Idet der skal udarbejdes review af et regnskab, er der nogle faser der skal gennemgås. Som det første er 

klientaccepten, og denne er det samme som ved revision under review. Revisor skal identificere sine 

kompetencer, evner og uafhængighed, men samtidig at revisor også er i stand til eller må påtage sig 

revisionsopgaven. Er dette gjort og revisor har godkendt klienten samt opgaven, er den næste punkt 

planlægning og udførelse, og herefter kan revisor rapportere og give sin erklæring
52

. 

Ved udførelsen af erklæringen review skal revisor fortsat følge gældende regler efter revisorlovens § 16,1, 

nemlig de meget overordnede krav om god revisorskik, herunder god reviewskik, som kræver udvisning af 

omhu og hurtighed, samt iagttagelse af de fem etiske principper, der via 8. Direktiv er kopieret fra etiske 

regler for revisorer. Disse er integritet, professionel kompetence, fortrolighed, professionel adfærd og 
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objektivitet. I forbindelse med objektivitet gælder også reglerne om uafhængighed efter reglerne i 

revisorlovens §§ 24-26.  

Med anvendelsen af review skal konklusionen afgive en begrænset sikkerhed for, at der gives et regnskab 

med et retvisende billede, og revisor fastsætter af denne grund ved udførelsen kriterier for væsentlighed, da 

det ikke er muligt for revisor at undersøge alle forhold ved regnskabet. Væsentligheden er den samme som 

under revision, og hermed kan væsentligheden ikke relateres til den begrænsede sikkerhed. Tværtimod 

relateres væsentligheden til brugerens forhåbninger til regnskabet.  

Efter standarden ISRE 2400 skal der indgås en aftale mellem klient og revisor, der fastsætter selve opgavens 

indhold, dette er f.eks. et aftalebrev og risikovurdering. Med denne aftale fastsættes faste rammer for 

opgavens omfang, hvad revisor skal foretage samt de centrale forhold, der er imellem kunden og revisor. 

Aftalebrevet er det samme som tiltrædelsesprotokollatet for revision, og det kan af denne grund være 

gældende for en længere periode
53

. 

Under planlægning og udførelse af review skal revisor, ligesom ved alle andre erklæringsopgaver med 

sikkerhed, som revisor foretager, kunne dokumentere det arbejde, der er lavet, samt at det er foretaget i 

konsensus med god revisorskik. 

Erklæringstypen review indeholder ofte ikke anskaffelse af stærke revisionsbeviser, der er indhentet direkte 

af revisor fra uafhængige parter til kunden. 

Erklæringen review er indbefattet af erklæringsbekendtgørelsens §§ 1-2 indledende bestemmelser, da denne 

akkurat har samme afgrænsning af revisors arbejde ligesom revisorloven. Forholdene om review er reguleret 

efter erklæringsbekendtgørelsens §§ 9-15, da § 9 ilægger krav til erklæringens indhold samt rækkefølgen af 

oplysningerne. Det skal dog siges, at dette krav er både gældende for erklæringer om udvidet gennemgang af 

regnskaber samt erklæringer om review af regnskaber
54

. 

En revisors mål med review af regnskaber efter ISRE 2400 punkt 14-15 er at opnå begrænset sikkerhed for, 

om regnskabet som helhed er uden væsentlige fejlinformationer, ved primært brug af forespørgsler samt 

analytiske handlinger, som gør revisor i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt revisor er blevet 

opmærksom på forhold, der har giver revisor årsag til at anse, at regnskabet ikke i alle væsentlige henseender 

er bearbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme
55

. 

Denne konklusion betegner, at revisor kan give en erklæring med begrænset sikkerhed om, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. 
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Revisors konklusion på review er af denne grund negativt komponeret, da den giver anledning til, at revisor 

ikke har identificeret nogle forhold ved sin gennemgang, som giver grund til at tro, at regnskabet i sidste 

ende ikke viser et retvisende billede. Derfor har denne konklusion begrænset sikkerhed, da der ikke er 

foretaget en dybdegående undersøgelse, som der bliver gjort i b.la. udvidet gennemgang eller ved revision. 

Revisor kan ved foretagelse af review tage forbehold for konklusionen. Når revisor modificerer 

konklusionen jf. ISRE 2400 punkt 76a-76b, som udtrykkes om regnskabet, skal revisor alt efter forholdet 

bruge overskriften ”konklusion med forbehold” eller ”afkræftende konklusion”. Revisor skal endvidere give 

beskrivelse af det forhold, som er årsag til modifikationen, under en passende overskrift. Denne beskrivelse 

skal umiddelbart placeres før konklusionen
56

. 

Ikke nok med modifikationerne i konklusionen, kan revisor ydermere understøtte review erklæringen med 

supplerende oplysninger. Disse supplerende oplysninger kan omhandle forhold i regnskabet, eller 

supplerende oplysninger for selve forståelsen af erklæringen. Kravet om supplerende oplysninger finder sted 

under erklæringsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, som således befaler, at revisor skal afgive supplerende 

oplysninger, såfremt der er tænkbare forhold tilstede, som kan udløse et forbehold, men hvor revisor ser bort 

fra at tage et forhold. Af ISRE 2400 fremgår det yderligere, at erklæringen om review skal indbefatte 

eventuelle supplerende oplysninger om forståelsen af regnskabet samt forståelse af selve review erklæringen. 

6.2.4 Assistance  

Efterfulgt af de tre typer af erklæringer, som er revision, udvidet gennemgang og review, hvor der opnås 

noget sikkerhed om regnskabets oplysninger, kan revisor også tilbyde assistance til virksomhederne, som er 

form for revisorydelse. Med regnskabsassistance opnås der ikke sikkerhed for regnskabsbrugerne for de 

oplysninger, der står i regnskabet, da assistancen er en hjælp til virksomhederne, i form af opstilling af de 

finansielle oplysninger
57

. 

I tilfælde af at revisor bliver bedt om at assistere til bearbejdelsen og opstillingen af de finansielle 

oplysninger, skal dette gøres efter reglerne ISRS 4410 (International Standard on Related Services). Revisor 

skal derfor gøre brug af sin viden indenfor regnskab og regnskabsaflæggelsen for at assistere direktionen, i 

overensstemmelse med gældende regnskabsmæssige begrebsramme. Endvidere skal revisor afgive en 

erklæring af den udførte assistance, der stemmer overens med de gældende regler i standarden.  

Inden revisor foretager et nyt stykke arbejde, skal vedkommende foretage en klientaccept samt indgå en form 

for aftale, som f.eks. kan være et aftalebrev, der indeholder de betingelser, der er aftalt i forbindelse med 

bearbejdelsen af opgaven. Generelle forudsætninger som kendskab samt forståelse for virksomheden skal 
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være indhentet, dvs. en forståelse af dens forretning og drift heriblandt regnskabssystemet og bogføring 

foretaget i virksomheden. Revisor skal endvidere have en forståelse for den regnskabsmæssige 

begrebsramme, samt hvordan der gøres brug af den i branche virksomheden opererer i
58

. 

I forhold til opstilling af de finansielle oplysninger, stilles der nogle krav, som revisor skal tage hensyn til. 

Revisor skal b.la. formidle en professionel vurdering, der er anlagt på de forhold samt informationer, som 

revisor har stiftet kendskab med frem til datoen på erklæringen for opgaven. Endvidere har revisor til opgave 

at skabe en rettidig kommunikation til ledelsen om de forskellige forhold, der kan være vigtigt at meddele 

efter revisors professionelle vurdering. I visse tilfælde kan der være så betydelige forhold, at selv den øverste 

ledelse er nødt til at få besked herom. Såfremt revisor ved udførelsen af assistanceopgaven støder på 

utilstrækkelige oplysninger, skal revisor informere ledelsen om dette og i stedet bede om de korrekte 

oplysninger. Sker dette ikke, altså at revisor ikke kan opnå de korrekte oplysninger fra ledelsen, skal revisor 

tage afsked fra assistanceopgaven og informere dette til den øverste ledelse samt give årsagen til 

afskedsgrundlaget.  

Revisor har endvidere til opgave at anbefale passende ændringer i forhold til, om de finansielle oplysninger 

er opsat uhensigtsmæssigt eller upassende. Såfremt anbefalingerne til ændringer ikke effektiviseres af 

ledelsen, skal revisor tage afsked fra assistanceopgaven og informere den daglige ledelse samt den øverste 

ledelse årsagen til afskedsgrundlaget.
59

 Rent praktisk vil det sige, hvis revisor hellere vil opgradere sin 

erklæring end at tage afsked fra opgaven. Årsagen til dette er, at revisor i denne sammenhæng opnår 

muligheden for at tage forbehold for observerede handlinger.  

Efter revisor har foretaget arbejdet og har fuldført opgaven, skal der afgives en erklæring heraf. Førhen 

havde denne erklæring navnet ’assistance med regnskabsopstilling’, men efter ISRS 4410 trådte i kraft, 

ændredes det til ’erklæring om opstilling af finansielle oplysninger’. Denne erklæring giver ikke nogen form 

for konklusion på de opstillede finansielle oplysninger, dvs. at dette ikke er en erklæring med sikkerhed. 

Hensigten med erklæringen er at kommentere på selve opgaven samt kommunikere revisors rolle og ansvar i 

forhold til opstilling af de finansielle oplysninger
60

.  

Under assistance er revisor ikke forpligtet til at give supplerende oplysninger. Revisor er slet ikke nødsaget 

til at afgive supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, heriblandt hverken supplerende oplysninger 

vedrørende overtrædelse af bogføringsloven eller ledelsesansvar. Årsagen til dette er, at det som 

udgangspunkt vil være i strid med revisors tavshedspligt at give supplerende oplysninger. 
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Ud fra de førnævnte erklæringstyper i dette afsnit, er erklæringstypen ’assistance’ en erklæring uden nogen 

form for sikkerhed. Endvidere er det en revisorydelse, der stiller mindre krav til revisors arbejde. 

6.2.5 Aftalte arbejdshandlinger 

I 2004 blev der tilføjet bestemmelser i erklæringsbekendtgørelsen om andre erklæringer, herunder b.la. 

aftalte arbejdshandlinger med afsæt i den gældende RS 4400. Disse bestemmelser er dog fjernet igen, som 

konsekvens af, at RL 2008 udelukkende giver Erhvervsstyrelsen beføjelse til at udforme retningslinjer for 

erklæringer med sikkerhed. I al væsentlighed er aftalte arbejdshandlinger af denne grund reguleret af 

standarden herom
61

. 

ISRS 4400 er modsat standarden om assistance ikke ajourført i clarity formatet. Den findes i den gamle form, 

som 01.07.2012 blev omdøbt fra RS til ISRS. Foretagelsen af ændringen i 2012 var udelukkende kosmetisk 

af hensyn til, at alle opgaver skulle have meningsbærende navne i forbindelse med clarity ISA-generationen 

om revision. 

Ydelsen ’aftalte arbejdshandlinger’ anvendes eksempelvis ved rapportering til långivere om factoring, til 

virksomheder om aktiver ved tilbageleasingaftaler og til Advokatrådet i relation til klientkontomidler. 

Aftale arbejdshandlinger skal være præcise og konkrete, og revisor skal være lige så eksakt og konkret ved 

formidlingen af resultaterne af de foretagne handlinger linje for linje. 

’Aftalte arbejdshandlinger’ er derfor i flere tilfælde en velegnet opgavetype, da modtagerne af revisors 

erklæringer får lige præcis det, de selv mener at have brug for. Generelt har det imidlertid meget ofte vist sig 

at være svært at opnå accept af opgavetypen, da det hænger sammen med den ”US amerikanske 

varedeklaration”, som følger med uden for revision
62

.  

Som det tidligere også er nævnt er ’assistance’ og ’aftalte arbejdshandlinger’ indbefattet af § 1.3 i RL 2008, 

såfremt der er en tredjepartsinteresse i erklæringen. For aftalte arbejdshandlinger er det i sagens natur 

hovedreglen, at der er en tredjepart indblandet, som ofte har haft væsentlig indflydelse på udformningen af 

de konkrete arbejdshandlinger, som f.eks. i de aftalte formater for erklæringer i tilknytning til aftaler om salg 

og tilbageleasing, forskellige erklæringer om offentlige tilskud, advokaters klientkonti mm.  

Arbejdet skal fuldføres efter aftalen, og sker dette ikke, vil disciplinære sanktioner kunne komme på tale.  

Ligesom under ’assistance’ skal der fra revisor side foretages en klientaccept samt laves et aftalebrev, som er 

baseret på generelle forudsætninger samt de regler, der skal overholdes for begge parter
63

. 
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Reguleringen af klientaccept er, som det er tilfældet i assistance, heller ikke så eksplicit, som det er i tilfældet 

i erklæringsopgaver med sikkerhed, heriblandt udvidet gennemgang og review.  

Aftalegrundlaget er den mest regulerede i standarden. Det anbefales kraftigt, at den krævede skriftlige 

dokumentation heraf sker i et aftalebrev, som egentlig burde kunne skærpes til et entydigt krav. Den relativt 

anseelige dybde i reguleringen af aftalegrundlaget er forståelig ud fra, at der ikke er tale om en delvis 

standardvare ligesom ved udvidet gennemgang eller review, men om en helt individuel aftalt ydelse. Af 

denne grund forudsættes det, at parterne har en klar forståelse af de aftalte arbejdshandlinger og af indholdet 

af aftalen, hvilket understøttes bedst af en afgrænset skriftlig aftale
64

. 

De gennerelle forudsætninger om skepsis, kvalitetsstyring og faglig vurdering adresseres slet ikke i 

standarden. Dette vil der naturligvis blive lavet om på, ved næste ajourføring. I assistance adresseres 

kvalitetsstyring og faglig vurdering, men ikke skepsis, der er konsekvens af, at det ikke er en 

undersøgelsesopgave. 

I aftalte arbejdshandlinger, tværtimod, bør alle tre forudsætninger være på plads. Årsagen til dette er, at der 

omfattes aftalte revisions- og review-lignende undersøgelser, der skal udføres med sædvanlig professionel 

skepsis.  

Under planlægning, dokumentation og udførelse, skal opgaven planlægges, så den udføres mest effektivt. 

Dette er logisk set i lyset af, at planlægningen/dokumentationen indholdsmæssigt giver sig selv i og med 

afgræsningen af aftalen. Der foretages derfor f.eks. ikke risikovurderinger handlinger og vurdering af 

væsentlighed som grundlag for nødvendige handlinger ved mistanke om fejl mm.  

Udførelsen af aftalte arbejdshandlinger reguleres i et tilsvarende generisk krav om, at revisor skal udføre 

opgaven og bruge de opnåede beviser som basis for erklæringen om de faktiske resultater. De forskellige 

bevistyper her er f.eks. forespørgsler, analyser, sammenligninger og andre kontroller af talmæssige 

sammenhænge, observationer, inspektion samt anskaffelse af bekræftelser.  

Det skal umiddelbart kunne udledes af de aftalte arbejdshandlinger, hvilket bevis, der skal indhentes. En 

ufuldkommen angivelse heraf, der anviser dette til revisors afgørelse, vil skabe uklarhed i relation til 

afgrænsningen over til undersøgelsesopgaver. 

Ud fra det, der gennemgået i forhold til de forskellige erklæringstyper, vil der i det efterfølgende afsnit blive 

uddybet, hvilke supplerende oplysninger en revisor skal give en udtalelse om i forhold til de forskellige 

erklæringstyper. Ved hjælp af supplerende oplysninger, kan en revisor kommentere på forhold, som er 

væsentlige for regnskabsbrugeren, men alligevel ikke så essentielle, at der skal tages forbehold for det.  
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6.2.6 Supplerende oplysninger 

I forhold til de forskellige ydelser, revision, udvidet gennemgang, review og assistance/aftalte 

arbejdshandlinger skal revisor i den grad, det har betydning for forståelsen af regnskabet, give supplerende 

oplysninger. Der vil i dette afsnit uddybes yderligere om de forskellige former for supplerende oplysninger, 

revisor kan foretage.  

Revisor skal ved revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed give supplerende oplysninger om 

regnskabet. Størrelsen eller kravet til disse supplerende oplysninger kan variere alt efter, hvilken ydelse 

revisor udfører for kunden. Forskelle mellem de forskellige ydelser, er illustreret i nedenstående tabel. 

Erklæringstyper / 

Supplerende oplysninger 

Revision 

ISAE 3000/ 

ISA 800,805 

og 810 

Udvidet 

gennemgang 

ISRE 2400 

og 2410 

Review 

ISRE 3000 

og 3400 

Assistance 

ISRS 4410 

Aftalte 

arbejdshandlinger 

ISRS 4400 

En forståelse af regnskabet  X X X   

En forståelse af selve 

arbejdsopgaven 

X X X X X 

Andre forhold X X    

Erklæringsbekendtgørelsen §§ 13-16 §§ 9-12 § 13-16   

Konklusion X X X   

Kilde
65

: Egen tilvirkning ud fra erklæringsvejledningen fra Erhvervsstyrelsen samt artikel af BDO om påtegninger og 

erklæringer. 

Ifølge revisionspåtegningen jf. ISA 706 skal revisor give supplerende oplysninger om forståelsen af 

regnskabet, forståelse af revisionen samt andre forhold. Standarden identificerer de supplerende oplysninger 

som en del af revisors erklæring, hvor der henvises til hændelser, som er så vigtige, at disse er 

betydningsfulde for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet.  

Supplerende oplysninger, som gives for forståelsen af regnskabet, må udelukkende indeholde oplysninger, 

som er præsenteret eller oplyst i regnskabet. Supplerende oplysninger, der giver forståelse af revisionen, skal 

stå under revisors erklæring, hvor der henvises til forhold, som ikke er præsenteret eller oplyst i regnskabet; 

dvs. forhold, som revisor afvejer for regnskabsbrugerens forståelse af revisionen, revisors ansvar samt 

dennes erklæring. Disse oplysninger eller hændelser skal udelukkende noteres, idet revisor anser det 
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nødvendigt at oplyse disse. Supplerende oplysninger om andre forhold, overtrædelser af ledelsesansvar eller 

manglende opfyldning af bogføringsloven afgives i et separat afsnit og noteres særskilt. Supplerende 

oplysninger må ikke erstatte et forbehold eller indgå som en del af begrundelsen for et forbehold. Endvidere 

må de supplerende oplysninger heller ikke have indflydelse på revisionspåtegningens konklusion og er 

således placeret efter konklusionen
66

. 

Ved udvidet gennemgang skal revisor give supplerende oplysninger efter Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard om udvidet gennemgang af årsregnskabet og FSRs erklæringsstandard om udvidet 

gennemgang af årsregnskaber. De to erklæringsstandarder differentierer sig mellem to og tre former af 

supplerende oplysninger. Erklæringsstandarden fra Erhvervsstyrelsens tilkendegiver to former for 

supplerende oplysninger, heriblandt oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og oplysninger vedrørende 

andre forhold.  

Erklæringsstandarden fra FSR veksler mellem tre typer af supplerende oplysninger, heriblandt oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet, oplysninger vedrørende forståelse af den udvidet gennemgang og 

oplysninger vedrørende andre forhold. 

Når der foretages en sammenligning af de to erklæringsstandarder, er de supplerende oplysninger om forhold 

i regnskabet efter erhvervsstyrelsens erklæringsstandard direkte sammenlignelige med supplerende 

oplysninger om forhold i årsregnskabet efter FSRs standard. Dette er også tilfældet for supplerende 

oplysninger vedrørende andre forhold. Forskellen indtræder i forbindelse med de supplerende oplysninger 

vedrørende forståelsen af den udvidet gennemgang. Denne form for supplerende oplysninger er kun reguleret 

af erklæringsstandarden fra FSR. Supplerende oplysninger om forståelse af udvidet gennemgang skal efter 

FSR angives, hvis revisor finder det vigtigt at kommunikere om et forhold, som ikke er præsenteret direkte i 

årsregnskabet. De supplerende oplysninger ved tilvalg af udvidet gennemgang reflekterer de supplerende 

oplysninger, som kan foreligges ved revision, selvom disse oplysninger fremgår af uens standarder.  

Ved review-erklæringen på en årsrapport, står kravet om eventuelle supplerende oplysninger af ISRE 2400, 

hvor der skelnes mellem to former for supplerende oplysninger. Ligeledes skal revisor efter standarden give 

supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af review. Jævnfør erklæringsbekendtgørelsen skal revisor afgive supplerende oplysninger om 

forhold, som revisor tydeliggør uden at tage forbehold. I kontrast til revision og udvidet gennemgang er der 

ved review intet krav til, at revisor skal afgive supplerende oplysninger om andre forhold, inklusiv 

overtrædelser af ledelsesansvar og bogføringsloven. Det er her god revisorskik er vigtigt, da revisor i review-
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erklæringer ikke giver supplerende oplysninger om andre forhold, såfremt dette kan være i kontrast med 

revisors tavshedspligt.
67

. 

I forhold til opstilling af de finansielle oplysninger på en årsrapport, stilles der ingen krav om, at revisor skal 

give supplerende oplysninger herom. Med dette sagt, så har revisor altså mulighed for at afgive supplerende 

oplysninger i forbindelse med assistance. Derimod bør revisor udelukke at afgive supplerende oplysninger 

omhandlende andre forhold, da dette ligesom review-erklæringer, kan medføre vanskeligheder i forhold til 

revisors tavshedspligt. I virkeligheden ses det ikke ofte, at revisor giver supplerende oplysninger i 

forbindelse med assistance. Årsagen til dette er, at der ikke er krav om, at revisor skal afgive supplerende 

oplysninger i en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger, da denne erklæring ikke giver nogen 

form for sikkerhed, og det er af denne grund ikke muligt for revisors vedkommende at tage forbehold for det 

udførte arbejde. Overordnet set, kan supplerende oplysninger opdeles i tre typer, som vil blive gennemgået i 

de efterfølgende afsnit.  

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet: 

Idet det tale om erklæringsydelser på årsrapporter, skal revisor efter erklæringsbekendtgørelsen ved revision, 

udvidet gennemgang og review afgive supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som 

revisor pointerer uden at tage et forbehold
68

.  

Hensigten med supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet er at give revisor mulighed for i 

tilknytning til sin konklusion at påpege forhold i regnskabet, der efter revisors vurdering er af en sådan 

vigtighed, at de har betydning for brugernes forståelse af regnskabet. Generelt om supplerende oplysninger 

vedrørende forhold i regnskabet: 

 De må ikke give regnskabslæsere nye oplysninger, men skal alene henlede læserens opmærksomhed på 

særlige forhold i regnskabet. 

 De hverken kan eller må anvendes til at erstatte væsentlige mangler i regnskabet. 

 De supplerende oplysninger forudsætter, at revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, 

at de pågældende forhold er behandlet på passende vis og er oplyst særegent i regnskabet på en måde, 

som gør det muligt for revisor at henvise specifikt til den information om forholdet, som er oplyst i 

regnskabet.  

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet skal udelukkende henvises til i årsregnskabet. Der 

er endvidere i forbindelse med de supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet opstillet nogle 

specifikke krav i ISA 706 til formuleringen af disse. 
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Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af opgaven: 

Til forskel fra de andre to kategorier af supplerende oplysninger er supplerende oplysninger vedrørende 

forståelse af opgaven ikke reguleret af erklæringsbekendtgørelsens regler, men fremgår kun af ISA og ISRE 

standarderne
69

. 

Formålet med supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af opgaven er at give revisor mulighed for at 

henvise eller tilkendegive om forhold, der ikke allerede er oplyst i regnskabet, og som efter revisors 

vurdering er relevant for brugernes forståelse af opgaven, revisors ansvar eller revisors erklæring
70

. 

Som et eksempel på en supplerende oplysning om forståelsen af revisionen er en situation, hvor 

virksomheden vokser ind i revisionspligten, og tidligere perioders regnskaber, der ikke er blevet revideret. 

Her frembærer revisor en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen for at gøre 

regnskabsbruger vagtsom på, at sammenligningstallene ikke er revideret. Der skal dog her gøres opmærksom 

på, at den supplerende oplysning ikke begrænser revisor pligt til overensstemmelse med ISA 510, afsnit 6, 

for at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for at primo balancen ikke bærer præg af fejlinformation, 

som har væsentlig indflydelse på den aktuelle periodes regnskab
71

. 

Supplerende oplysninger af denne art skal medbringes, såfremt de er relevante og skal anføres i et særskilt 

afsnit med overskriften ”supplerende oplysninger vedrørende forståelse af opgaven”. Dette skal som 

udgangspunkt medtages umiddelbart efter de supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet eller 

efter konklusionen i de tilfælde, hvor de supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet ikke er 

relevante.  

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold: 

Idet der er tale om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold skelnes der imellem oplysninger om 

overtrædelser af bogføringsloven og oplysninger omkring ledelsesansvar
72

. Supplerende oplysninger 

omkring overtrædelser af bogføringsloven har betydning i forbindelse med revision og udvidet gennemgang. 

Af denne grund skal revisor afgive supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring 

af regnskabsmaterialet ikke er efterfulgt. Det skal dog her understreges af den pågældende overtrædelse skal 

have betydelig væsentlighed. Som følge af erklæringsbekendtgørelsens § 7 stk. 2 er det et krav, at revisor 

skal give supplerende oplysninger i situationer, hvor bogføringsloven samt reglen om opbevaring af 

regnskabsmaterialet ikke er efterfulgt. Kravet om, at revisor skal give supplerende oplysninger skal i denne 

forbindelse sammenlignes med kravet om, at de supplerende oplysninger skal have en betydelig grad. 
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Endvidere fremgår det af erklæringsvejledningen, at revisor ikke skal foretage andre undersøgelser rettet 

mod andre forhold, ud over revisionen af virksomhedens årsregnskab.  

Ses der på de forhold, hvor de supplerende oplysninger omhandler ledelsesansvar, skal revisor i forbindelse 

med revision og erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporter afgive supplerende oplysninger om 

forhold, som revisor har stiftet kendskab til i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Det kan være forhold, 

som har givet en begrundet mistanke om, at medlemmer af ledelsen kan blive erstatnings- og 

straffeansvarlige for handlinger, der berører f.eks. virksomheden, samarbejdspartnere, virksomhedsdeltagere, 

medarbejder eller kreditorer. 

I anledning til specialets problemstilling, skal det her understreges, at revisor i forbindelse med supplerende 

oplysninger om ledelsesansvar altid skal tilkendegive oplysninger om skatteafgift- og tilskudsloven, såfremt 

der forekommer overtrædelser af disse. Såfremt der er tale om skatte- og momsafgiftsloven, er det vigtigt at 

identificere, at en fejlagtig indberetning er strafbart, mens manglende betaling ikke er strafbart.  

I forbindelse med de supplerende oplysninger vedrørende ledelsesansvar kan manglende betaling derfor ikke 

alene være årsag til supplerende oplysninger, mens fejlagtig eller manglende indberetning kan give 

foranledning til supplerende oplysninger. Der skal her også understreges, at jf. Skattekontrollens §§ 13-14 er 

et udtryk for overtrædelse af manglende indberetning
73

.  Endvidere afgiver revisor, i anledning af 

supplerende oplysninger om ledelsesansvar, oplysninger om ulovlige kapitalejerlån, idet det bedømmes, at 

ledelsen evt. kan pådrage sig straffeansvar.  

I forhold til formuleringen af de supplerende oplysninger om ledelsesansvar er der nogle krav, som skal være 

opfyldt, og disse krav kan findes under erklæringsbekendtgørelsens § 1 stk. 3.  

6.3 Besvigelser 

Det særegne ved begrebet besvigelser er, at det ikke betegnes som et juridisk begreb som findes afbildet i 

straffelovgivningen, og besvigelser i sig selv er af denne grund ikke strafbare. Besvigelser er et 

revisionsmæssigt begreb, som er defineret i den revisionsmæssige regulering og det er de bagvedliggende 

gerningsindhold, som er strafbare
74

. Der kan hertil benævnes tyveri, bedrageri, hæleri, underslæb, 

skyldnersvig og skattesvig, der alle behandles under straffelovens kapital 28 om formueforbrydelser. Ud over 

straffelovgivningen, findes der også visse strafbestemmelser i særlovgivningen om formueforbrydelser. Der 

kan herunder særlovgivningen benævnes straffebestemmelser såsom erklæringsbekendtgørelsen kapitel 3, 

hvidvaskningsloven kapitel 11, årsregnskabslovens kapitel 24, revisorlovens kapitel 12 og selskabslovens 

kapitel 23. 
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Besvigelser er mere defineret i ISA 240 afsnit 11(a), og kan udtrykkes således; 

”Besvigelser – en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste 

ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå et uberettiget eller ulovlig 

fordel”
75

. 

Denne definition vedrørende besvigelser redegør hermed også implicit for, at fejl ikke er iberegnet af 

definitionen, idet en fejl ikke indordnes som en bevidst handling. Betegnelsen vedrørende fejl håndteres i 

ISA standarterne om en utilsigtet fejlinformation i regnskabet, heriblandt udeladelse af oplysninger eller 

beløb
76

. 

Visse faktorer skal derfor ifølge ISA standarterne være eksisterende for, at der er tale om en besvigelse. I det 

efterfølgende afsnit, vil det besvigelsestyperne regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver blive uddybet. 

Under ISA 240 er der beskrevet typer former for fejlinformationer, som er betydelige for revisor. Disse er 

fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation samt fejlinformation på grund misbrug af aktiver.  

6.3.1 Regnskabsmanipulation 

Regnskabsmanipulation bliver beskrevet under ISA 240, der forsætligt fejlinformation i regnskabet, 

heriblandt udeladelse af beløb eller oplysninger for at vildlede regnskabsbrugerne. Såfremt der gives nogle 

eksempler på regnskabsmanipulation, bliver det ud fra ISA 240 benævnt forfalskning, manipulation eller 

ændring af den underliggende dokumentation eller bogføring, som former fundamentet for 

regnskabsudarbejdelsen. Ydermere kan det også være en forkert præsentation eller bevidst udeladelse af 

visse hændelser, og tranaktioner eller anden væsentlig information for regnskabet. Som følge af ISA 

standarden, bliver der også givet eksempler som f.eks. bevidst forkert brug af regnskabspraksis vedrørende 

beløb, klassifikation, fremstilling eller oplysning
77

. 

Det skal endvidere siges, at regnskabsmanipulation også implicerer typisk den daglige ledelses 

tilstedeværelse af kontroller, som i øvrigt anses at agere optimalt
78

. 

6.3.2 Misbrug af aktiver 

Misbrug af aktiver bliver også beskrevet under ISA 240, som involverer tyveri af virksomhedens aktiver og 

bedrives som ofte af medarbejdere. Den daglige ledelse, som ofte er i besiddelse af gunstige muligheder for 

at skjule misbruget, kan dog også være indblandet i dette sammenhæng. Ligeledes regnskabsmanipulation, 
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bliver der her også givet visse eksempler på, hvordan misbruget af aktiver kan udføres. Hertil kan der 

udtrykkes eksempler som f.eks. tyveri af fysiske aktiver eller immaterielle rettigheder og misbrug af 

debitorindbetalinger. Et andet eksempel kan også være betaling af varer eller tjenesteydelser, som ikke er 

erhvervet, heriblandt udbetaling til fiktive leverandører, returkommission eller udbetaling til fiktive 

medarbejdere. Det sidste eksempel der bliver givet hertil er, at aktiver bliver brugt til private fornøjelser. 

Med privat benyttelse af aktiver menes, at virksomhedens aktiver bliver brugt til sikkerhedsstillelse eller pant 

for et privat lån eller til et lån til en nærtstående. I denne besvigelses sammenhæng er der typisk et element af 

falske eller vildledende registreringer eller dokumenter for at hemmeligholde misbruget af autorisation
79

. 

6.4 Revisors ansvar for afskærmning af besvigelser 

ISA 240 indbefatter en skildring af det ansvar en revisor er underlagt omhandlende besvigelser ved revision 

af årsregnskaber. I forbindelse med ISA 240 punkt 4 fastlår indledningsvist, at det primære ansvar for at 

forebygge og gennemskue besvigelser ligger hos virksomhedens øverste samt den daglige ledelse.  

Revisors mål for at imødekomme besvigelser under revision, beskrives i henhold til ISA 240 således:
80

 

a) identificerer samt vurderer risici for væsentlige fejlinformationer i regnskabet som følge af besvigelser 

b) Opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om de vurderede risici for væsentlig fejlinformation, som 

følge af besvigelser ved at komponere og fuldføre passende reaktioner samt 

c) På passende vis agere på besvigelser eller mistanke herom, der er identificeret under revisionen 

6.4.1 Identifikation og vurdering af risici 

Jævnfør ISA 315 behandles revisors ansvar for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation 

på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, trods om dette skyldes besvigelser eller fejl. Risikovurderingen 

forlanger, at revisor organiserer handlinger i sin revision, med det formål at indhente kendskab til 

virksomheden og dennes interne kontrolmiljø, for derigennem at kunne identificere og vurdere risici for 

besvigelser, hermed de såkaldte risikovurderingshandlinger
81

. 

I forbindelse med ISA 240 er der på forhånd beskrevet to områder, som har betydelige risikoområder i 

forhold til besvigelser. Disse områder der bliver nævnt, er forholdsvis ledelsens tilsidesættelse af kontroller 

samt indtægtsregistrering. 

Ledelsens tilsidesættelse af kontroller er altid betydelig risiko, da ledelsen som led i dens position, har 

alternativet for at tilsidesætte reale interne kontroller med det formål, at foretage besvigelser i virksomheden. 
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Yderligere tilkendegiver ISA 240, at risikoniveauet varierer forskellige alt efter virksomheder, det drejer sig 

om, men at risikoen er eksisterende i alle virksomheder. I den forbindelse er det en også en årsag til, at der 

efter ISA 240 bestandig vurderes, at være tale om en væsentlig risiko er, at måden hvorpå tilsidesættelsen 

kan foregå uforudsigelig, og der er derfor en risiko for, at en tilsidesættelse af kontroller bevirker til 

væsentlige fejl og mangler i regnskabet
82

. 

Forhåndsformodningen om indtægtsregistreringen kan i nogle tilfælde modbevises, såfremt risikoen ikke er 

essentiel i forhold til virksomhedens omstændigheder. Idet en revisor konkluderer, at forhåndsformodningen 

ikke er eksisterende, skal revisor i revisionsdokumentationen kunne bevisliggøre begrundelsen herfor, som 

kan efterrationalisere afkræftelsen. 

Såfremt der skal gives et eksempel på revisionsopgaver, hvor risikoen kan afkræftes, benævner ISA 240 i 

vejledningen til standarten revision af udlejningsvirksomheder, hvor indtægterne ofte kun består af en type af 

simple og ligefremme transaktioner, eksempelvis lejeindtægter
83

. Hertil vil indtægterne typisk kunne 

afstemmes til eller sandsynliggøres ud fra de underliggende lejekontrakter. 

De andre overvejelser en revisor kan foretage sig, og som ikke kan bevirke til at forhåndsformodningen 

omhandlende berørende indregning af indtægter, der har en væsentlig risiko kan afkræftes er hvor: 

 Indregning af indtægter er ikke kompliceret 

 Der er minimalt eller nærmest ingen pres på ledelsen til at manipulere med indtægter, såfremt 

virksomheden er profitabel, solvent og har gode indtægtsstrømme. 

 Typen af indtægtsstrømme er ensartede, som formindsker risikoen for, at indtægterne indregnes 

forkert 

 Dato for overførsel af risici og ejendomsret i forbindelse med salg er forholdsvis let at identificere 

 Alt salg bliver faktureret i lokal eller samme valuta 

 Der er ikke i de tidligere gennemgange af revisionen identificeret fejl og mangler ved indregning af 

indtægter 

 

Revisor skal igennem revisionsprocessen, som involverer planlægning, udførelse og afslutning udføre sin 

risikovurdering og hertil overveje den indledende risikovurdering gradvis, eftersom der indhentes ny viden
84

. 

Som følge af ovenstående, har FSR for nylig udgivet en ny rapport med overskriften ”Revisorer for 

virksomhederne til at overholde skattereglerne”
85

. Det udtrykkes, at rapporten har undersøgt konsekvenserne 
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af de lempeligere krav i forhold til skattereglerne. De lempelige revisionskrav åbner dørene op for en 

dårligere regelefterlevelse på skatteområdet. Så virksomheder har siden 2006 haft muligheden for, at 

fravælge revision, såfremt de ligger under den bagatelgrænse, som er gældende efter danske regler. 

Hensigten med reglerne har været, at de skulle gøres nemmere for virksomheder, da de ikke behøver at 

afholde udgifter til udarbejdelse af regnskabet. De samme regler gør sig gældende i Norge, og her illustrere 

undersøgelsen hvilken betydning, revision af virksomhedernes regnskab har på regelefterlevelsen.  

To forskere fra Norwigian Business School undersøgte ca. 2100 virksomheder og deres ”regelefterlevelses 

scorer”. Undersøgelsen illustrerer endvidere, at virksomheders overholdelse af skattereglerne er lavere, 

såfremt revision er fravalgt. Virksomheder der ikke revideres betaler derfor i mindre grad den skat, de skal, 

og det betyder også, at staten derved går glip af et skatteprovenu. Som den eneste kontrol af virksomhedernes 

resultat idet revision er fravalgt, er hvis virksomheder udnævnes til stikprøve hos de nationale 

skattemyndigheder. Der er altså derfor en negativ forskel på, om virksomheden betaler den rigtige, såfremt 

revision er fravalgt.  

Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at understrege dette citat; 

”Hvorvidt dette skyldes skattereglernes kompleksitet eller bevidst unddragelse siger rapporten ikke noget 

om, men fravalget af revision har en målbar negativ effekt på skatteprovenuet”
86

. 

Ud fra det ovenstående kan det siges, at revision er en betydelig faktor for, at skatteindbetalingerne bliver 

betalt på korrekte vis.  

6.4.2 Reaktioner på vurderede risici 

Revisor har pligt til, at agere på de vurderede risici ved at koordinere revisionen således, at der ved 

udførelsen vises en øget professionel skepsis og opmærksomhed specielt på de områder, som risiciene 

indbefatter
87

. 

Hertil lejrer ISA 240 en række reaktioner, som revisor skal indordne i sin revision i forbindelse med de 

vurderede besvigelsesrisici. Reaktionerne indbefatter endvidere, at revisor skal indordne et element af 

uforudsigelighed i arten, omfanget og den tidsmæssige placering af revisionshandlinger for f.eks. at afskære, 

visse personer i virksomheden hemmeligholder eventuel regnskabsmanipulation ud fra viden om revisors 

gængse revisionshandlinger. Ren praksis kunne elementet af uforligelighed eksempelvis forekomme ved, at 

udpegetyper af balancekonti eller posteringer, der normalt ikke er inkluderet i revisionen, eller der kan 

iværksættes et uanmeldt beholdningseftersyn.  
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I forbindelse med klassifikationen af risikoen for ledelsens tilsidesættelse af kontroller i ISA 240, er der 

indordnet specifikke handlinger til at imødekomme denne risiko. Disse handlinger er bare ikke udtømmende 

nok, hvilket forlanger, at revisor yderligere aktivt skal afveje, om der ud fra karakteren af risikoen eller 

forhold i virksomheder er fornødenhed for andre revisionshandlinger. I ISA 240 er der listet handlinger, som 

indbefatter bl.a. at revisor skal teste om finansposteringerne og justeringer udført i forbindelse med 

regnskabsudarbejdelsen er passende. Dertil skal revisor efterse regnskabsmæssige skøn for manglende 

neutralitet, samt vurdere, om de forhold, som bevirker til eventuel manglende neutralitet, er en risiko for 

betydelig fejlinformation som følge af besvigelser. Vurdering af regnskabsmæssige skøn kan især være 

besværligt såfremt der er mange usikkerheder tilknyttet til et skøn, men også det at revisor kan komme i den 

situation, at skulle vurdere regnskabsmæssige skøn i forskellige brancher, som revisor ikke har den 

påkrævede kenskab til. Et eksempel hertil, kan være f.eks. værdiansættelse af ejendomme i udlandet eller 

reale værdi af et udviklingsprojekt i en ny etableret selskab. Endvidere har revisor til opgave og vurdere, om 

vedkommende er påklædt de påkrævede kompetencer til at kunne foretage det regnskabsmæssige skøn. Idet 

det anses, at de nødvendige ressourcer ikke er til stede, kan der eventuel inddrages specialkonsulenter til 

opgaven i konsensus med ISA 620. Endegyldig skal revisor yderligere afveje, om den forretningsmæssige 

begrundelse for væsentlige transaktioner, der ligger uden for virksomheden daglige drift, eller som via en 

måde anses for at være ukonventionel efter revisors forståelse af virksomheden og dennes omgivelse tyder 

på, at de er blevet anstillet for, at manipulere med regnskaberne eller for at hemmeligholde misbrug af 

aktiver
88

. 

Ud over det forannævnte, skal revisor endvidere som følge af ISA 240, som afslutning af sin revision og 

vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation på baggrund af besvigelser, foretage analytiske handlinger 

tæt på, eller ved afslutningen af revisionen for at afveje, om der kan være hidtil ikke opdagede 

fejlinformation. Idet der udføres en foranstående analyse på dette tidspunkt opnår revisor et indblik over, om 

regnskabet er beskaffenhed med dennes forståelse.  

Som afrunding på revisionen skal revisor yderligere indhente en skriftlig udtalelse fra ledelsen, hvor der fra 

ledelsens side af bliver erklæret følgende: 

 At ledelsen anerkender sit ansvar for regnskabs- og interne kontrolsystemer. 

 At der er givet anledning til, at resultaterne af ledelsens vurdering af risikoen for, at regnskabet kan 

indebærer betydelig fejlinformation grundet besvigelser. 

 At ledelsen har givet revisor alle de vigtige oplysninger, omhandlende eventuelle besvigelser eller 

antagelser om besvigelser. 
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 At ikke korrigerede fejlinformationer i regnskabet, som revisor har bemærket og identificeret under 

revisionen, er ubetydelige for regnskabet som helhed. 

6.4.3 Reaktioner på besvigelser eller mistanken hertil 

Bemærkes der besvigelser eller mistanke hertil, skal revisor hurtigst muligt meddele den daglige ledelse og 

primære ansvarlige inden for forebyggelse og opdagelse af besvigelser i virksomheden. Idet mistanken 

involverer den daglige ledelse, skal revisor meddele det videre til den øverste ledelse.  

Ledelsen har efter meddelelsen fra revisor 14 dage til at iværksætte de påkrævede iagttagelser for at 

forhindre den foreliggende kriminalitet og rette op på de skader, den har bevirket. Idet ledelsen ikke reagere 

eller udfører de tilstrækkelige handlinger, skal revisor straks meddele dette til Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet (SØIK). Dette skal også hænde, såfremt meddelelsen ledelsesmedlemmerne er 

utilstrækkelig til, at afskære fortsat kriminalitet. Aftræder revisor under betingelse af revisorlovens § 18, stk. 

2, på grund af antagelsen om, der er udført økonomiske forbrydelser skal SØIK ligeledes meddeles
89

.  

6.5 Delkonklusion 

Virksomheder hørende under regnskabsklasse B kan som udgangspunkt fravælge revision og som alternativ 

vælge udvidet gennemgang jf. ÅRL § 135 stk. 1. Endvidere har nogle af virksomhederne i regnskabsklasse B 

også mulighed for at vælge alternativerne review, assistance eller aftalte arbejdshandlinger, selvom disse 

ikke giver høj grad af sikkerhed.  

Vælger en virksomhed at få foretaget revisionsarbejdet, gøres dette efter de internationale standarder om 

revision samt de yderligere krav, som findes i den danske lovgivning. Medfører arbejdet en 

revisionspåtegning, udtrykker denne høj grad af sikkerhed for tallene i årsregnskabet.  

Vælger en virksomhed at få foretaget en udvidet gennemgang, udføres dette efter erklæringsstandarderne om 

udvidet gennemgang af årsregnskaber samt årsregnskabsloven, og en erklæring for det udførte arbejdet 

medfører en begrænset sikkerhed. Denne kan gives med ydereligere sikkerhed, såfremt der afgives specifikt 

krævede supplerende handlinger. 

Review erklæringer afgives også med begrænset sikkerhed og udføres efter ISRE 2400. Udføres der 

assistance, sker dette på baggrund af ISRS 4410, og erklæringen herpå giver ingen former for sikkerhed.  

Aftalte arbejdshandlinger er også en form for assistance på baggrund af ISRS 4400 og giver ingen grad af 

sikkerhed. 
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Den grundlæggende forskel mellem de handlinger, som der er med at gøre er, at tre af dem er erklæringer, og 

de to sidste er assistancer. De tre erklæringer revision, udvidet gennemgang og review giver en vis grad af 

sikkerhed med sin konklusion på årsregnskabet, mens der ved assistance og aftalte arbejdshandlinger ikke 

giver nogen konklusion og dermed ingen for sikkerhed på årsregnskabet. 

Noget alle tre revisorerklæringer med sikkerhed har tilfælles er, at revisor skal være uafhængig af 

virksomheden i forhold til vurderingen af væsentlighed og risici. Endvidere gør det sig gældende, at når 

revisor har givet en erklæring på årsregnskabet, skal denne indgå i den samlede årsrapport. Dette er også 

gældende for erklæringer på opgaver vedrørende opstilling af de finansielle oplysninger. Det skal i denne 

sammenhæng understreges, at årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen rettidigt. For virksomheder 

hørende under regnskabsklasse B skal det være en registreret eller statsautoriseret revisor, der foretager 

arbejdet, såfremt der laves revision eller udvidet gennemgang.  

Med dette sagt, så forekommer differencen på revisors erklæringer ved arten og mængden af arbejdsopgaver, 

hvilket i sidste ende medfører forskelle i sikkerheden i revisors konklusion på årsregnskabet.  

Der skal i forbindelse med de forskellige erklæringer gives supplerende oplysninger. Disse varierer alt efter, 

hvilken type erklæring det er, som afgives. Det findes tre typer for supplerende oplysninger heriblandt 

forståelse af regnskabet, forståelse for den udførte opgave samt andre forhold. De supplerende oplysninger 

gives på baggrund af revision og udvidet gennemgang, dvs. at der under disse også tages hensyn til 

ledelsesansvar. Der afgives ikke supplerende oplysninger ved ydelserne review, assistance eller aftalte 

arbejdshandlinger. 

Under gennemgangen af ISA 240 er det påvist, at det ikke er revisors primære ansvarsområde at forebygge 

og opdage besvigelser. Revisor er alligevel underlagt nogle krav i tilknytning til dette risikoområde, som 

imidlertid indbefatter en vurdering af, hvilke områder der indebærer væsentlige risici i relation til besvigelser 

ud over de forud identificerede og en passende reaktion hertil, som har mening for omfanget af revisionen. 

Idet revisor konstaterer besvigelser eller har en mistanke herom, involvere ISA 240 også en beskrivelse af, 

hvordan revisor bør og skal agere hertil.  

7. Konsekvenserne som følge af lempeligere krav til revisionspligten 

Mulighederne for lempelserne af revionspligten har bevirket til en tilbøjelighed for at fravælge revision og 

vælge andre ydelser. Dette har medført konsekvenser for både selskaberne men også for selve samfundet. 

Udover dette har muligheden for at fravælge revisor været med til at skabe større forventninger mellem 

revisors arbejde og omverden. Disse konsekvenser og forventninger vil blive belyst i de kommende afsnit, 

idet at det er væsentligt for besvarelsen af problemformuleringen.  
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7.1 Risikoen for skatteunddragelse 

Revision skaber en tillid og nem adgang for samfundet til information om selskaberne, og derudover gør det 

det sværere for selskaberne at hemmeligholde et evt. misforhold i regnskabet. Lovpligtig revision har en 

præventiv effekt mod skatteunddragelse. Dette vil sige, at der ved lempelserne af revisionspligten gøres det 

vanskeligt for myndighederne at få indsigt over selskabernes regnskab, hvilket kan lede til, at 

myndighederne ikke kan reagere i tide i forhold til manglende styr på skattegæld, som yderligere kan 

resultere i et økonomisk tab for myndighederne. For selskaberne vil lempelserne af revisionspligten betyde, 

at de får lettere ved at hemmeligholde informationer og fejl for omverden. Dette kan også have en betydning 

for den interne kontrol som kan forringes, i den forstand at det kan lede til irrationelle afgørelser, som i sidste 

ende kan lede til konkurs
90

.      

Siden 2010 blev skattegabet for selskaber af de danske skattemyndigheder vurderet til omkring 10 mia. 

kroner. Skattegabet fremhæver forskellen mellem det, som selskaberne rent faktisk betaler i skat og det som 

de egentlig burde have betalt, hvis de havde overholdt reglementerne.  Dette er fordelt således, at 8.3 mia. 

kroner går på indkomstskatter og 2.7 mia. kroner på moms. Udover dette viser det sig at der også er et 

skattegab på 4 mia. kroner, som stammer fra manglende skat i forbindelse med ulovlige lån.
91

 Revisionen 

sikrer især, at moms, indkomstskat og udbytteskat bliver opgjort og angivet formelt, da en revisor er 

ansvarlig for at tydeliggøre det i sin revisionspåtegning, hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser 

på netop disse punkter. 

Desuden har revisor pligt til at oplyse, om hovedaktionerne har optaget ulovlige lån. Et ulovligt lån er, når 

kapitalejere optager lån i deres eget selskab. Skattegrundlaget fra indkomstskat, udbytteskat og ulovlige lån 

til hovedaktionærer samt moms er især udsatte, såfremt revisionspligten lempes yderligere. Derfor vil en 

yderligere lempelse af revisionspligten risikere at forhøje risikoen for skatteunddragelse, idet selskaberne 

fravælger revisionsydelsen. 

En artikel fra Politiken fremhæver at 9 ud af 10 revisorer, i forbindelse med deres behandling af selskabernes 

årsregnskab har observeret, at selskabernes repræsentationsudgifter var steget enormt. Ved nærmere 

behandling på regnskabsposterne blev der konstateret, at pengene var blevet benyttet til leje af fadølsanlæg, 

kok og andre festartikler. Skattekontrollen er i dag anlagt på tillid og på selvangivelse, og mange af de fejl, 

som revisorerne opdager, ville med meget stor sandsynlighed aldrig blive opdaget, hvis ikke der havde været 

en revisor ind over, fremhæver direktøren Charlotte Jepsen, adm. Direktør fra FSR.
92
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Det tyder på at antallet af uopdagede fejl kan have været støt stigende indenfor de seneste år, i takt med 

lempelsen af revisionspligten, fordi flere virksomheder har fået muligheden for at fravælge revision, og på 

den måde undgår virksomhederne at lade en revisor gennemgå deres regnskaber. 

I 2015 var der 93.456 virksomheder, som havde fravalgt revisionen. Dette kan øge risikoen for færre penge i 

statskassen. Mere end 9 ud af 10 revisorer opdager fejl, når de gennemgår årsregnskabet, og i langt de fleste 

tilfælde fører det til, at virksomhederne skal tilbagebetale mere i skat, end hvad de selv har oplyst til SKAT.    

Ifølge en undersøgelse, som er foretaget af FSR, udtalte en tredjedel af de adspurgte revisorer, at deres 

behandling af årsregnskaberne fører til berigtigelser i indberetningen og øger skattebetaling mellem 5.000 og 

50.000 kroner.
93

 Charlotte Jepsen, administrerende direktør, fra FSR udtaler i forbindelse med undersøgelsen 

at: 

”En yderligere lempelse af revisionspligten betyder således en forøget risiko for, at staten taber 

skatteprovenu, medmindre det offentlige ansætter flere kontrollanter. Det er imidlertid en dyr løsning for 

samfundet. Revisorernes forebyggende kontrol er både billigere og mere effektiv end myndighedernes 

opklarende kontrol.”
94

  

Ovenstående udtagelse kan bevirke til at begrunde, at der med yderligere lempelse af revisionspligten, i 

respektive 2006, 2010 og 2013 kan skabe yderligere skattemæssige fejl fra virksomhedernes side, idet de 

ikke længere har en revisor til at angive en erklæring på regnskabet. Disse skattemæssige fejl og den øgede 

risiko for skatteunddragelse, som opstår i forbindelse med virksomhedernes fejlfyldte indberetning af 

selvangivelse, giver FSR grundlag for bekymring om den danske velfærdstat, i frygt for at staten kan opleve 

skatteunddragelse for flere millioner kroner end tidligere, hvis der ikke gøres noget ved problemet.  

Af denne grund spiller revisorerne og den lovpligtige revision en vigtig rolle i den samlede skattekontrol. De 

mange fejl i bogføringen og beregningsgrundlaget løber således igennem regnskabet og videre i 

skatteopgørelsen i de selskaber, som ikke bliver revideret.  Et fravalg af revision har gjort det nemmere for 

selskaberne at hemmeligholde, idet der optages ulovlige lån i selskabet. Dette øger risikoen for, at banker og 

leverandører kommer i problemer, og at flere milliarder af kroner aldrig kommer til beskatning. Næsten 

3.500 anmærkninger om ulovlige lån skyldes i 42 procent af tilfældene, at selskabet har fravalgt revisionen. 

Dette medfører en risiko for, at lånet bliver lettere at skjule for bankerne, leverandører og andre bruger som 

ønsker at få overblik i regnskabet.
95
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Hvis de enkelte selskaber gennem lempelserne af revisionspligten, såvel ubevidst som bevidst, har fået 

adgang til at indberette selvangivelsen til SKAT med skattemæssige mangler eller fejl, som kan lede til at 

staten taber en masse indtægter til samfundet, kan dette symbolisere, at samfundet bevæger sig i en negativ 

retning ren økonomisk set. Dette er en negativ retning, som kan danne et større skattemæssigt gab, såfremt 

der ikke tages hånd om problemet. Selskaberne kan bevidst foretage skatteunddragelse ved at regulere tallene 

i selvangivelsen, som ikke giver et retvisende billede af selskabets skattemæssige forhold. Dette kan lede til, 

at selskaberne kan straffes med fængsel eller bøde i henhold til straffeloven § 289 
96

, som fremhæver, at 

overtrædelse med henblik på unddragelse af særlig grov karakter kan give op til 8 års fængselstraf. 

”Straffelovens § 289 anvendes, når unddragelsen er over 500.000 kr. Dette krav gælder for hver af 

overtrædelserne. Fx kan en skatteunddragelse på 400.000 kr. og en momsunddragelse på 400.000 kr. ikke 

samlet føre til, at der kan tiltales for § 289 for både skatte- og momsunddragelsen.”
97

    

Det er akkurat den realitet, at det med lempelserne af revisionspligten kan være vanskeligere at opdage 

selskabernes skatteunddragelse, hvilket skaber problemer for det danske samfund. Dette betyder, at der 

dannes en større risiko for, at der kommer færre penge i statskassen, idet andelen af skatteunddragelse i 

samfundet risikerer at stige endnu mere. 

7.1.2 Fordel og ulemper ved fravalg af revision 

Som tidligere nævnt har det siden 2006 været muligt for nogle virksomheder i regnskabsklasse B at fravælge 

revision. Dette har givet virksomhederne fordel med at spare revisionsomkostninger, hvilket betyder at 

virksomhederne opnår en stor besparelse, eftersom at revision er en stor omkostning for dem. Derudover har 

virksomhederne i princippet mulighed for selv at indberette hvad som helst i deres årsregnskab.
98

 Dette er en 

yderligere fordel fra virksomhedernes side, og Copenhagen Economics og FSR fremhæver, at det kan bane 

vejen for skattesnyd, og udtrykker at: 

”Hvis man skal læne sig op ad analyser fra Skat, så findes der langt flere, som bevidst forsøger at omgå 

reglerne, hos de selskaber, som ikke bliver revideret. Så jo flere, som ikke revideres, jo flere modspillere har 

Skat," siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer.” 
99

 

Derfor skal selskaberne være omhyggelige, såfremt de selv indberetter deres tal, idet oplysningerne i 

årsregnskabet danner fundamentet for skatteregnskabet som SKAT kan anmode om. Lovpligtig revision er 

en omkostning for selskaberne, både honoraret til revisoren, men også den tid og de ressourcer, der er brugt 
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internt i forbindelse med, at selskabet bistår revisoren med de påkrævede informationer, som bortfalder og 

spares væk.
100

 

Endvidere er det relevant at påpege, at selskaberne tit forglemmer at gennemtænke konsekvenserne, når de 

fravælger revisionen med den grund, at det er en økonomisk besparelse. Med dette menes der, at selvom et 

selskab formindsker omkostningerne ved at fravælge revision, er det ikke altid en fordel for omverden. Dette 

kan betyde at der f.eks. kan opstå situationer, hvor leverandør eller bank ønsker at kigge på regnskabet inden 

de handler med selskabet, idet at selskabet har valgt at fravælge revisionen, kan leverandøren eller banken 

miste tilliden til selskabet, eftersom der kan opstå tvivl om selskabets formål og troværdigehed. Når et 

selskab vælger revisionen fra, vil selskabet selv skulle varetage nogle af de arbejdsopgaver, som revisoren 

tidligere var blevet pålagt. Selskabet er dog stadig forpligtet til at bearbejde og indsende en årsrapport.      

Eftersom at opgaverne ikke længere udføres af en revisor, må produktiviteten formodes at være mindre og 

dermed kan midlerne og tiden benyttes på intern bearbejdning af regnskabet. Dette kan i sidste ende resultere 

i, at det kan blive dyrere end revisionshonoraret.  

Derudover kan de interne midler ende med at være en større udgift for selskabet end en revision af 

regnskabet. Udgifterne kan i forbindelse med lånoptagelse tilsvarende ende med at være større. Dette 

skyldes, at de fleste banker lægger stor fokus på, at selskaberne kan forelægge et revideret årsregnskab med 

pålidelige oplysninger, når de foretager en vurdering af selskabet.
101

 Dermed kan selskaber, som ikke kan 

forelægge et revideret årsregnskab, ende med at få afvist et lån eller få et lån med meget høj rente. Revision 

vil være med til at skabe en større tillid over for omverden og derfor vil selskabets leverandører, som regel 

være tilbøjelige til at give en længere kredit, hvis regnskabet er revideret. Revision vil være med til at skabe 

en større trykhed og på den måde danne et tillidsbånd mellem selskabet og leverandøren. 

En undersøgelse, som er foretaget af FSR, viser, at ikke-reviderede selskaber har en gennemsnitlig 

afkastningsgrad, som er negativ med 6,7 % i modsætning til selskaber, som er reviderede, som genererer 

overskud fra den indskudte kapital, med 3,1 % positiv. Dette fremhæver, hvordan den indskudte kapital 

forrentes, hvor et ikke-revideret selskab er 5,6 % og et revideret selskab ligger på ca. 16 %.
102

  Forskellen 

kan tydeligt ses i den gennemsnitlige soliditetsgrad, som belyser et større tab, idet den for ikke reviderede 

selskaber er kun på 2 % i forhold til reviderede selskaber som ligger på 30 %.
103

 Disse tal minder i høj grad 

om, at leverandører skal være agtpågivende, når de giver kredit til et selskab uden revision. Tilsvarende bør 
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kunderne være opmærksomme på leveringssikkerheden i et selskab, når de handler med det, især når der 

ikke foretages revision, kan lede til en større risiko i forbindelse med samarbejde. 

Ved at virksomhederne fravælger revision, skaber det på kort sigt en fordel, eftersom at virksomhederne kan 

opnå besparelse på revisorhonoraret ved at fravælge revision. Visse virksomheder holder desværre ikke 

udgifterne ved revision op imod den fortsatte udgift ved at takke nej til revision. En udgift i form af faldene 

produktivitet i forhold med bearbejdelse af et årsregnskab, som udføres selvom revision fravælges. Desuden 

skal det understreges, at der på længerere sigt kan fravalg af revision give en negativ effekt for den enkelt 

virksomhed, og samtidig kan det blive en ulempe for virksomhedens kunder, leverandører, kreditorer og 

pengeinstitutter, idet at de kan miste troværdigheden og tilliden til virksomheden.  

Udover dette kan virksomhedernes nej tak til revision, blive en ulempe for den danske velfærdstat, idet 

lempelserne af revisionspligten åbner op for muligheden for ulovlige kapitalejerlån, som ikke altid opdages, 

og på den måde kan staten snydes for SKAT.    

7.2 Anmeldelser til SØIK 

Idet der foretages revision, er det revisors ansvar at sikre sig, at regnskabet ikke indeholder mangler eller fejl. 

Derfor skal revisor have adgang til de påkrævede informationer, der er nødvendige for, at kunne udføre 

revision. I tilfælde, hvor revisor finder oplysninger eller opdager, at et ledelsesmedlem har begået økonomisk 

kriminalitet, er revisor forpligtet til at rapportere det videre. Ifølge revisorlovens § 22, stik 1, fremhæves det 

at,    

”Under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, at et eller flere medlemmer af virksomhedens ledelse 

begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, og har revisor en 

begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, skal 

revisor straks underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom.”
104

 

Denne hjemmel påpeger, at revisor straks skal meddele hver enkelt ledelsesmedlem om den økonomiske 

forbrydelse, såfremt det omhandler en forbrydelse af særlige grov karakter. I disse situationer, hvor der laves 

en revisionsprotokol, skal forbrydelsen noteres heri. Derefter har ledelsesmedlemmerne 14 dage til at 

bevisliggøre, at forbrydelsen er standset. Hvis dette ikke er tilfældet, og revisor ikke modtager 

dokumentation for, at forbrydelsen er standset, har revisor pligt til at meddele dette videre til SØIK. 

Revisorloven giver en revisor mulighed for at meddele SØIK om økonomisk kriminalitet uden ledelsen er 

blevet informeret om det. Revisor kan gå direkte til SØIK, så længe vedkommende mener, at der er tale om 

økonomisk kriminalitet af særlige grov katarakter, og at det vil være uvæsentligt i forbindelse med 

                                                           
104

 Revisorloven § 22 

https://danskelove.dk/revisorloven/1#2
https://danskelove.dk/revisorloven/1#3


Kandidatspeciale: Lempelserne i revisionspligten – med henblik på skattemæssige konsekvenser 
    

 
  

Copenhagen Business School Side 63 af 132 

 
 

standsning af kriminaliteten at meddele ledelsesmedlemmerne først. Endvidere skal meddelelsen og 

formodningen om økonomisk kriminalitet foretages direkte til SØIK, idet revisor har besluttet sig for at 

fratræde på baggrund af formodningen om kriminaliteten. Denne forpligtelse er aktuel ved alle lovpligtige 

erklæringer, der gives af revisor. 

7.3 Forventningskløften 

De seneste år har der været en høj forventningskløft mellem revisors arbejde og omverden. Dette betyder at 

omverden samt SKAT forventer, at revision er en sikkerhed for, at alle regnskabsoplysningerne er 100 % 

korrekte. Der skal understreges, at revisor ikke har pligt til at lave en detaljeret gennemgang af alle 

regnskabsoplysninger i et selskab, men revisor skal foretage de påkrævede undersøgelser for at opnå 

tilfredsstillende grad af sikkerhed samt en rimelig overbevisning om, at regnskabet er uden mangler og 

betydelige fejl.       

Selskaberne skal, som tidligere nævnt, udarbejde et skatteregnskab, som danner udgangspunkt for de 

informationer SKAT modtager. Skatteregnskabet udføres som regel af selskabet selv, og revisor har ofte ikke 

en rolle i den forbindelse.  Skatteregnskabet bliver til på baggrund af årsregnskabet revideret af revisor, 

hvorfor der i disse tilfælde er en vis grad af korrekthed i tallene, eftersom at disse stammer fra årsregnskabet. 

Senere hen i processen vil der være flere gange, hvor det kun er selskabet, der arbejder med tallene. I disse 

tilfælde vil der derfor opstå fejl og mangler. Samtidig kan selskaberne bevidst tilsende fejlagtige 

informationer til SKAT, idet der ikke foretages nogen form for kontrol af disse tal. Derfor har SKAT ret til at 

kræve, at selskaberne skal tilsende deres skatteregnskab, såfremt de er i tvivl. For at opretholde tilliden til 

revisor er det vigtigt, at offentligheden har viden om revisors arbejde. Forventningskløften opstår på 

baggrund af uoverensstemmelser mellem dét, offentligheden forventer, revisor udfører, og dét revisor skal 

fuldføre for at leve op til god tidssvarende skik. Hvis de forventninger, der er til revisors arbejde, er 

urimelige, vil det modvirke revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, selvom revisor leverer en 

professionel ydelse. Derfor er det vigtigt for revisoren at indgå i en dialog med væsentlige interessenter som 

pressen, kreditgivere, aktionærer og det offentlige for at danne forståelse for, hvad revisor står for, og hvad 

revisor ikke står for.
105

 

Ud over ovenstående kan forventningskløften være medvirekende til, at skabe en større risiko for 

skatteunddragelse. Dette skyldes, at virksomhederne ikke altid er indforstået med, hvilken ydelse de egentlig 

køber ved revisoren. Forventer det enkelte selskab, at revisor udfører mere arbejde, end hvad der egentlig er 

tilfældet, kan det komme til at koste dyrt, idet selskabet i god tro kan indberette tal til SKAT, som de 

forventer revisor har udført en fuld revision af, til trods for at der kun er foretaget regnskabsassistance. 
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Derfor kan der opstå en manglende forståelse fra selskabernes side om, at revisorer ikke kun tilbyder en 

enkelt ydelse men flere. Den slags forventningskløft, mellem selskabet og revisors fuldførte arbejde kan 

være med til at danne en større utryghed for skatteunddragelse og kan komme til at koste meget for 

selskabet. 

7.5 Delkonklusion 

Virksomheder, som har fået mulighed for at fravælge revision, kan resultere i en øget risiko for 

skatteunddragelse, idet den enkelte virksomhed, igennem lempelserne af revisionspligten, såvel bevidst som 

ubevidst, kan indberette deres selvangivelse til SKAT med mangler eller skattemæssige fejl. Dette kan være 

med til at skabe et endnu større skattemæssigt gab i fremtiden, såfremt der ikke gøres noget ved problemet. 

Skatteunddragelse, som fx fejl i selvangivelsen, kan lede til, at virksomhederne efter straffelovens og 

skattekontrolloven straffes med fængsel eller med bøde i de situationer, hvor der konstateres, at der er begået 

skatteunddragelse. Skatteunddragelse kan være svært at opdage og dette er derfor et af de vigtigste grunde 

til, at risikoen for yderligere skatteunddragelse kan opstå. 

Den øgede risiko for skatteunddragelse er ikke den eneste konsekvens af lempelserne af revisionspligten.  

Dette er fordi, at der også er flere virksomheder, som fravælger revision for at spare den udgift, som er 

forbundet med revisors arbejde. Dertil skal det understreges, at virksomheder tit ikke er klar over, hvilke 

andre udgifter dette fravalg fører til. Dette omhandler bl.a. udgifter i form af faldende produktivitet, idet der 

skal benyttes flere ressourcer på udførelsen af et årsregnskab. Udover dette kan fravalget af revision blive en 

ulempe, for virksomhedens pålidelighed overfor leverandører og kreditorer kan blive svækket. 

Virksomhedernes fravalg af revision kan samtidig blive en ulempe for staten, idet at der opstår en mulighed 

for virksomhederne kan foretage en ulovlige kapitalejerlån, som ikke kan opdages.  

Skulle der opstå tilfælde, hvor revisor konstaterer under sit arbejde for virksomheden, at medlemmer af 

ledelsen har begået økonomisk forbrydelse, er han forpligtet som revisor at rapportere problemet. Til at starte 

med skal hvert enkelt ledelsesmedlem underrettes, derefter har ledelsesmedlemmerne 14 dage til at 

bevisliggøre, at forbrydelsen er standset og evt. rette op på de skader, som er blevet påført til virksomheden. 

Yderligere skal den økonomiske forbrydelse bringes i revisionsprotokollen. Overholder ledelsen ikke fristen 

på 14 dage, er revisor forpligtet til at underrette følgende til SØIK. Siden 2006 har lempelserne af 

revisionspligten været med til at skabe en større forventningskløft, idet der er opstået flere situationer, hvor 

SKATs forventninger til regnskabstallene i virksomhederne, ikke altid stemmer overens med revisors udførte 

arbejde og pligter. Derfor opstår der tit den forståelse, at der er mangel på revisors arbejde, som skaber 

forventningskløft mellem SKAT og revisor.    
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8. Demonstrering af interviews 

For at demonstrere de forskellige aspekter af specialets problemformulering vil afsnit 8 om ”lempelserne af 

revisionspligten samt betydningen af denne for de berørte instansers professioner” blive opstillet på 

baggrund af interviews med fagpersoner. Årsagen til valget af denne kvalitative metode beror på, at der 

ønskes svar fra professioner, der må formodes at have et vist kendskab til dette emne. Ved hjælp af disse 

interviews, kan der demonstreres forskellige aspekter samt muligheder, som lovgivningen om fravalg og 

tilvalg af revision, de senere år har givet anledning til. For at opnå den bedst mulige forståelse samt give den 

bedste tilgang til afsnit 8 om ”lempelserne af revisionspligten samt betydningen af denne for de berørte 

instansers professioner” vil det efterfølgende delafsnit uddybe, hvilken indfaldsvinkel, der er taget i 

betragtning i forbindelse med brugen af interview i specialet.  

8.1 Opstilling af interviews 

I specialet vil der gøres brug af forskellige interviews, da det må anskues, at andre metoder som f.eks. 

spørgeskemaer ikke ville medføre et lignende resultat. Begrundelsen for dette er, at spørgeskemaer ikke vil 

være dybdegående nok, og de ville egne sig bedre til at blive sendt ud til virksomheder, som har fravalgt 

revisionsarbejdet. I denne sammenhæng må det endvidere antages, at de fleste virksomheder ikke ville have 

det påkrævede kendskab til emnet, og at de, der bevidst foretager en skatteunddragelse, ikke vil udtale sig 

om dette. Af denne grund forudsættes det, at spørgeskemaer ikke ville være retvisende nok og i stor grad 

ikke vil være fyldestgørende nok til at demonstrere specialets problemformulering.  

Ved hjælp af interviews kan der i højere grad opnås fyldestgørende svar, samt der vil kunne åbnes op for en 

yderligere diskussion af problemformuleringen, ved hjælp af de forskellige respondenter.  

De forskellige interviews er udført som kvalitative forskningsinterviews, som foretages for at indhente og 

yderligere dybdegående viden om de skattemæssige konsekvenser ved fravalg af revisionsarbejdet.  

De kvalitative interviews er en del af den hermeneutiske metode, der anvendes til at indsamle empirisk data, 

da der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer særlig meget væsentligt materiale i form af undersøgelser, 

statistikker samt litteratur omhandlende emnet
106

. 

De valgte respondenter fra de forskellige organisationer er nøje udvalgt, da specialet gør brug af inferens, 

dvs. at der på baggrund af studiet af en lille population af fagpersoner vil blive fremstillet konklusioner, som 

kan have betydning for en større population inden for dette emnefelt
107

. Anvendelsen af interviews er en 

formålstjenlig proces, der skal identificere viden om den udvalgte populations holdninger og oplevelser i 
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forhold til den danske lovgivning samt de lempeligere krav til revisionspligten. Derfor er det her vigtigt at 

betone, at det i den anledning er forskellige holdninger og oplevelser fra individer. Inferens kommer af denne 

grund til udtryk ved at disse holdninger kommer til, at have en betydning for, hvordan det anskues, at 

individerne ser på emnet sammenholdt med holdninger bag specialet, samt hvordan tilgangen til den 

endegyldige konklusion vil være.  

De interviews, der er foretaget med de forskellige respondenter, er semistrukturerede interviews. Denne form 

er foretrukket, da der på forhånd er tilregnet en vis teoretisk og praktisk viden inden for emnet, men med 

specialets analysedel ønskes en demonstrering af nye holdninger og viden, som respondenterne kan være 

medvirkende til at producere. I anledning til anvendelsen af den semistrukturerede interviewform vil der på 

forhånd være fastlag et emne samt spørgsmål for det enkelte interview. Den semistrukturerede interviews er 

endvidere valgt med henblik på, at det giver muligheden for opfølgning af det, som den interviewede 

fortæller, hvilket også giver respondenten muligheden for at selv at fremføre relaterede emner. Fleksibiliteten 

under semistrukturerede interviews medfører, at spørgsmålene kan tilknyttes respondentens antagelser og det 

faglige område, individet repræsenterer. Det er endvidere vigtigt at have for øje at få mest muligt ud af den 

tid, hver respondent har til rådighed til besvarelsen af spørgsmålene.  

Opstillingen af spørgsmålene vil være således, at der startes med simple spørgsmål, hvorefter man ender med 

de dybdegående spørgsmål inden for emnefeltet. Begrundelsen hertil er, at det er gunstigt at starte med 

simple spørgsmål, både for at kende mere til respondenten, men også for at respondenten kan føle dig godt 

tilpas. Der afsluttes derefter med de mere dybdegående spørgsmål, idet der etableres en balance og tiltro 

imellem intervieweren og den interviewede, og det må af denne grund formodes, at den interviewede opnår 

en større interesse og vilje til besvarelsen af spørgsmålene
108

. I og med at der er gjort brug af 

semistrukturerede interviews, kan det antages, at spørgsmålene ikke absolut besvares efter den opstillede 

rækkefølge.  

Udførelsen af de enkelte interviews vil foregå således, at der undervejs vil være mulighed for at tage stikord 

samt noter i form af korte sætninger. Disse vil umiddelbart efter afslutningen af de enkelte interviews 

gennemgås, således at det efterfølgende kan danne afsæt – sammen med andre essentielle artikler – for 

specialets analysedel.  

Anvendelsen af de forskellige interviews bliver behandlet igennem analysedelen, hvor de vil blive 

sammenlignet med andre holdninger og udsagn på feltet, b.la. igennem anvendelsen af udarbejdede artikler 

inden for emnefeltet.  
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Selvom disse interview udelukkende udgør en meget lille totalpopulation, og kun vil medføre indsigt i meget 

få respondenters holdninger og erfaringer til emnet, anses disse alligevel til at kunne benyttes mere generelt, 

da respondenterne, som interviewes, er erfarne personer inden for emnefeltet. Af denne grund kan det 

antages, at den enkelte respondent i visse tilfælde forstår og giver derfor udtryk for de almene antagelser for 

den offentlige institution, som vedkommende repræsenterer. Dette skyldes, at det formodes, at de 

medvirkende respondenters svar beror på undersøgelser, tal samt erfaringer, de førhen har opnået, da den 

enkelte organisation selv agerer inden for emnefeltet. De medvirkende respondenter bør af denne grund være 

ajourført med, hvordan udviklingen på netop deres område og holdninger til lovændringerne anses at være 

påvirket. Det må endvidere antages, at de medvirkende respondenter kan have personlige holdninger eller 

oplevelser, der kan have en effekt for de hørte svar.  

8.2 Respondent refleksioner i relation til gennemførelsen af de forskellige interviews 

I anledning af bearbejdelsen af specialets primære kilde er der medtaget en del overvejelser omkring 

udvælgelsen af respondenter i forbindelse med udførslen af de forskellige interviews. 

Som det også er givet til udtryk ovenfor, er der primært valgt respondenter, der til daglig arbejder med 

lovgivningen samt beskæftiger sig med bekæmpelsen af skatteunddragelse. Der er af denne grund ikke valgt 

virksomheder hørende under regnskabsklasse B med mulighed for fravalg af revision, da denne udvælgelse 

anses for at være medvirkende til et mere retvisende billede af specialets problemstillinger. Der er 

henholdsvis valgt respondenter, der til daglig arbejder hos FSR danske revisorer, Erhvervsstyrelsen og 

SKAT/Skatteministeriet.  

I forbindelse med opbygningen af interviews samt vores overvejelser om respondenter er det specialets 

opfattelse, at det er betydningsfuldt at have FSR repræsenteret, da de som brancheorganisation for revisorer 

må antages at have mere direkte holdninger til indholdet af lempelserne og virksomheders til- og fravalg af 

revisionsarbejdet. 

For at opnå det bedst mulige udfald, har det været muligt at få en fysisk aftale med Tom Vile Jensen, der til 

dagligt er ansat som erhvervspolitisk direktør i FSR. Interviewet har i den grad været medvirkende til at give 

FSRs syn på, hvad deres holdning og syn er på problemstillingen. Det foretagne interview med Tom Vile 

Jensen vil sammen med anvendelsen af udtalelser til pressen, artikler samt lignende danne fundament for at 

repræsentere FSR i specialets videre analyse af specialets problemformulering. 

Grunden til, at Skatteministeriet er udvalgt, er fordi, at de til daglig arbejder med udarbejdelsen af 

lovgivningen inden for skatteområdet og derfor også med ændringerne af disse. Det antages derfor, at 

Skatteministeriets primære område ikke er lovgivningen om til- og fravalg af revision, da denne reguleret i 

årsregnskabsloven. Alligevel forudsættes det, at selvom de muligvis ikke kan give yderligere informationer 
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om årsagen til indførelsen af disse lempelser, vil der kunnet bringes et fyldestgørende svar om udarbejdelsen 

af en tænkelig ny såvel som eksisterende skattelovgivning; en skattelovgivning, som der skal understreges i 

forbindelse med til- og fravalg af revisionsarbejdet. 

Da SKAT er en styrelse under Skatteministeriet, er SKAT udvalgt, da de til daglig beskæftiger sig med 

overholdelse af den gældende skattelovgivningen i betragtning til det indhold, som modtages fra enkelte 

virksomheder i Danmark. SKAT har til opgave at sørge for at den lovgivning, der vedtages af politikkerne, 

bliver overholdt, og den enkelte virksomhed betaler den korrekte skatteandel. Det forudsættes derfor, at 

SKAT kan bidrage med konkrete og statistiske svar på, hvordan de enkelte virksomheder efterfølger 

lovgivningen, og om der er med ændringerne af revisionspligten ses en udvikling, som både kan være i 

forholdsvis den positive eller negative retning. 

Vi har haft muligheden for at foretage et fysisk interview med Anders B. Christiansen, som til daglig er ansat 

som chefkonsulent i SKAT. Det skal hertil siges, at Anders tidligere har været ansat under Skatteministeriet i 

en længere periode, og han har af denne grund også kendskab til, hvilken holdning Skatteministeriets har, i 

forhold til lempelserne i revisionspligten.  

I forhold til Erhvervsstyrelsen er de udvalgt, fordi at de gør en indsats for skabe de bedste rammer for 

virksomhedernes vækst samt udvikling i hele Danmark. Erhvervsstyrelsen er derfor udvalgt, med henblik på 

at undersøge, hvad deres holdninger til lempelserne i revisionspligten er. Vi har haft muligheden for at 

interviewe Susanne Thorhauge, der til daglig er ansat som kontorchef i Erhvervsstyrelsen og Carina Gaarde 

Sørensen, der er ansat som specialkonsulent inden for Regnskab- og Revisorregulering.  

Endvidere har Erhvervsstyrelsen også udgivet nogle evalueringer, som kunne være meget interessante at 

høre mere om i forbindelse med interviewet. Hertil vil det især være relevant at betone kvaliteten af 

årsregnskaber, så som om de rent faktisk lever op til kravene på nuværende tidspunkt, og om de har en 

tilbøjelighed til berigtigelser i forbindelse med lempelserne i revisionspligten. 

SØIK – Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og International Kriminalitet er udvalgt, idet de 

til dagligt beskæftiger sig med at bekæmpe økonomisk kriminalitet, heriblandt skatteunddragelse. Det har 

ikke været muligt for os, at få foretaget et fysisk interview med SØIK, på grund af deres travhed. Vi har dog 

haft et telefonisk samtale med specialkonsulent fra specialenheden, som har henvist os til nogle artikler og 

publikationer, som vi haft mulighed for at gøre brug af. SØIK er en organisation, hvor det må antages, at de 

ikke har direkte kendskab til lovgivningen om til- og fravalg af revision, da de via deres arbejde ser på flere 

aspekter for økonomisk kriminalitet og ikke kun arbejder for at afværge skatteunddragelse.  

Disse er de overvejelser, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af de forskellige interviews. Det 

antages, at den ideale udvælgelse er opnået, da der er udvalgt respondenter fra organisationer, som har stort 
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kendskab til og ekspertise inden for emnefeltet. Det forudsættes yderligere, at respondenterne vil kunne give 

fyldestgørende og anvendelige udtalelser i forhold til problemstillingen. Disse udtalelser vil danne baggrund 

for analysen i det kommende afsnit. 

9. Lempelsen af revisionspligten og konsekvenserne for de berørte arbejdsområder 

Lempelserne af revisionspligten har de seneste år været med til at rykke arbejdsbyrden fra revisionsbranchen 

til de offentlige kontroller i form af fx erhvervsstyrelsen og SKAT. Dette har ført til, at henholdsvis de 

fagfolk og respondenter, der tidligere er benævnt i afhandlingen, har skabt hver af deres synspunkter på 

lempelserne og muligheden for den stigende risiko for skatteunddragelse. Disse egenskaber er, som tidligere 

nævnt, den individuelle respondents egne, men det kan ikke afvises, at disse kan være anlagt igennem et 

større arbejde, og den indsats den individuelle instans iværksatte i forbindelse med selskabernes fravalg af 

revision. I det kommende afsnit vil respondenters synspunkter på problemstillingen blive fortolket for at 

bedømme, hvorvidt der er en tilknytning mellem disse, og hvilken betydning det har på lempelserne af 

revisionspligten.  

9.1 Foreningen for Statsautoriserede Revisorer – FSR 

Med hensyn til ændringerne i årsregnskabsloven, hvor der forekom lempelser af revisionspligten ses det 

anskueligt, at FSR – danske revisorer som brancheorganisation for revisorerne har udført et stort politisk 

arbejde for at pointere de centrale effekter af revisionsarbejdet. Det vides på forhånd, at FSR er og vil være 

modstandere af lempelserne af revisionspligten, hvilket af denne grund formodes at være forårsaget af, at 

FSR er brancheorganisation for de danske revisorer og dermed støtter dem i det arbejde, som de tilbyder 

deres klienter. De aktuelle lempelser til revisionspligten kan af denne grund være med til at true revisorernes 

arbejde, set fra FSRs synsvinkel.  

Som respondent fra FSR, er Tom Vile Jensen blevet interviewet, og han udtrykker igennem hans besvarelse 

af specialets hovedfokus, at de som FSR er modstandere af lempelserne af revisionspligten. Begrundelsen 

hertil skyldes, at FSR som brancheorganisation ser nogle ulemper ved lempelserne. Ulemper som ses ved, at 

revisor har til opgave at sikre den offentlige tillid til, at virksomhedernes regnskaber er retvisende samt 

kvalitetssikrede i forhold til de gældende regler. Dette er en tillid, som med de ændringer, der er foretaget 

omkring til- og fravalg af revision i regnskabsklasse B, kan risikere at blive forringet. Årsagen til dette er, at 

revisor ved hjælp af revision kan give bemærkninger samt tydeliggøre væsentlige fejl i virksomhedens 

oplysninger og mulige mangler i overholdelse af gældende lovgivning. Disse fejl og mangler kan medføre 

forkerte indberetninger til SKAT, som enten kan være en bevidst eller ubevidst handling, og dermed bevirke 

til mindre tillid til virksomhederne. Dette understøttes af FSRs surveyundersøgelse som er udgivet juli 2016, 
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hvor 52% af revisorerne giver udtryk for, at revision i meget høj grad eller i høj grad har frembragt 

korrektioner i indberetninger til SKAT. Årsagen til fejl i indberetningerne skyldes6, ifølge undersøgelsen, 

ofte bogføringsfejl samt misforståelser af, hvad der skal beskattes
109

. 

Der gives af denne grund udtryk for, at lempelserne af revisionspligten i FSRs opfattelse vil medbringe flere 

fejl i årsregnskaberne, forringe tilliden til virksomhederne, forhøje forekomsten af manglende finansiering i 

forlængelse af dette, og konkret på skatteområdet, medføre en lavere regeloverholdelse, der kan medvirke til 

tab på skatteprovenu og dermed mindre vejledning til virksomhederne. Disse er alle de forhold, som kan 

medvirke til øget skatteunddragelse, flere fejl og manglende indberetninger af oplysninger fra de danske 

virksomheder. FSR tilkendegiver dog, at den eneste aflastning eller fordel de aktuelle lempelser er, at 

lempelserne har forårsaget en umiddelbar lettelse af byrden for de mindre virksomheder, som indbefattes af 

de nuværende regler. Med denne lettelse, vil der kortsigtet skabes en aflastning i omkostninger for de 

virksomheder, som er indbefattet af gældende regler efter årsregnskabslovens § 135. Ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv kan det tydeligvis ses, at der klart gives udtryk for, at lettelsen af byrder for 

virksomhederne i betydelig grad opvejer for de negative effekter af lempelserne.  

Ses det ud fra et helhedsperspektiv giver FSR udtryk for, at de anser, at revisionspligten er et 

samfundsmæssigt påkrævet redskab for opnåelse af tillid blandt virksomhederne. Tillidshensigten er betonet 

i flere rapporter samt undersøgelser, som FSR har udgivet. Begrundelsen for at FSR ser revisionspligten som 

et samfundsmæssigt påkrævet redskab skyldes naturligvis, at FSR netop er en brancheorganisation for 

danske revisorer. Det skal derfor vides, at FSR støtter revisorerne, og med lovkravet om til- og fravalg af 

revisionsarbejdet, kan der risikere at opstå mindre arbejde inden for revisionsbranchen. FSR står derfor fast 

på deres holdning omkring området, at de anser lempelserne som en trussel for de danske revisorer, samt at 

lempelserne også er uhensigtsmæssige i forhold til resten af samfundet.  

Igennem interviewet med Tom Vile Jensen fra FSR, udtaler han, at de har udgivet flere rapporter samt 

undersøgelser, hvor de har prøvet at tydeliggøre de positive effekter, som de anser, der er forbundet med at 

virksomhederne i regnskabsklasse B foretager revisionsarbejdet. Disse positive effekter pointeres ved, at 

staten vil tabe skatteprovenu, hvis virksomhederne ikke foretager revision og kontrol. Endvidere har FSR en 

klar tendens til, at der er visse specifikke områder, der er de områder, hvor der oftest foretages korrektioner 

ved revision. Disse er især områder omhandlende beskatning af aktionærlån, fejl ved repræsentationsudgifter 

samt beskatning af fri bil og bolig. Dette giver en indikation af, at typisk er disse, som fejler i forhold til 

indberetningerne fra de virksomheder i regnskabsklasse B, der fravælger revisionsarbejdet. Over 55% af 

revisorerne oplever, at de ofte korrigerer for aktionærlån, mens knap en tredjedel (32%) oplever, at de 
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korrigerer repræsentationsudgifter
110

. Dette er relativt en stor andel, som af denne grund, med anvendelse af 

muligheden for fravalg af revision, risikerer ikke at blive opdaget. Når disse fejl ikke opdages, kan dette 

være medvirkende til at formindske tilliden til virksomhederne, da det giver betydning for virksomhedens 

indberetninger, såfremt der er fejl på dette område. Grunden til at revisorer foretager korrektioner inden for 

lige netop dette område, kan skyldes en forveksling af reglerne, bogføringsfejl eller ubevidste fejl. Det skal 

dog her også understreges, at visse virksomheder bevidst ønsker at snyde, selvom det er en meget lille andel. 

Det fremgår ydereligere, at 8 % af revisorerne giver udtryk for, at det er et bevidst valg fra virksomhedens 

side at undgå at betale skatteydelsen
111

. 

I forhold til det ovenstående berører Tom Vile Jensen blandt andet, at skatteprovenuet er større fra 

virksomheder, der gør brug af revision, som følge af større regeloverholdelse, hvilket kan være årsagen til, at 

virksomhedernes regnskaber efterses, inden de indsendes til SKAT, og virksomhederne kan hermed 

imødekomme risikoen for, at SKAT retter krav med bagudrettet virkning for en årrække, såfremt der 

kontrolleres. Ikke nok med, at virksomhederne hørende under regnskabsklasse B kan have skattemæssige 

positive effekter af at foretage revision, kan revisor endvidere give virksomhederne rådgivning med 

anledning til virksomhedernes arbejdsgange og dokumentationen heraf. Ved hjælp af dette, sikres der 

allerede på forhånd et større indblik i virksomheden fra en uafhængig part, der kan medvirke til, at 

virksomheden anskaffer fornøden rådgivning og bibeholder hensigtsmæssigt adfærd. Derfor er revision samt 

de andre revisionsydelser medvirkende til at give virksomheden en positiv effekt. Denne effekt, kan på 

længere sigt bevirke til flere fordele end dem, som er forbundet med fravalg af revision. FSR fastholder 

derfor deres holdning til, at de er tilhængere af, at de danske virksomheder foretager revisionsarbejdet og 

dermed lade deres regnskab revideres, både for virksomhedens eget bedste men også for at bibeholde en 

hensigtsmæssig adfærd ren samfundsmæssigt. En uhensigtsmæssig adfærd, ulovlige kapitalejerlån samt fejl 

og mangler i regnskaber er derfor nogle af de konsekvenser, som FSR tilknytter med virksomhedernes 

muligheder for til- og fravalg af revisionsarbejdet.  

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt lempelserne af revisionspligten skaber øget risiko for 

skatteunddragelse, udtrykkes det fra FSRs side, at denne risiko forøges, idet flere og flere regnskaber ikke 

revideres. I dag kan ca. 7 ud af 10 danske virksomheder fravælge revision, hvilket kan øge muligheden for, 

at der kan opstå større skatteunddragelse i det danske samfund. I anledning til dette, er flere og flere 

virksomheder begyndt at gøre brug af revisors andre ydelser, heriblandt udvidet gennemgang, review, 

assistance og aftalte arbejdshandlinger. Det er FSRs helt klare holdning, at de virksomheder som gør brug af 

fravalg af revision, har bedre muligheder for at undgå at overholde gældende regler inden for blandt andet 
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skatteområdet. Denne antagelse kan understøttes af, at godt 52 % af revisorerne i survey-undersøgelsen 

svarer, at deres revision/udvidede gennemgang af 2015-årsregnskaberne i høj eller meget høj grad har 

medført en del korrektioner af virksomhedernes indberetninger til SKAT, mens godt 4 ud af 10 (41%) svarer, 

at deres revision kun i lav eller meget lav grad fører til korrektioner
112

. De områder, hvor der ofte 

forekommer korrektioner, er f.eks. beskatning af hovedaktionærlån, repræsentationsudgifter samt manglende 

beskatning af fri bil og bolig. Grunden til at der forekommer disse korrektioner, skyldes forvekslinger samt 

manglende viden om det, en viden, som bliver svær at indhente, såfremt der ikke hyres en revisor til 

opgaven. 

Under interviewet henviser Tom Vile Jensen endvidere til SKATs seneste rapport om regelefterlevelse for 

indkomståret 2012, hvor det viste sig at et stort antal af virksomheder har fejl i skatteindberetningerne, og at 

ca. 10 % bevidst snyder
113

. For at undgå disse fejl samt imødekomme disse virksomheder, der bevidst 

snyder, tilkendegiver Tom Vile Jensen, at kontrol ville være den mest effektive løsning, en kontrol, som er 

blevet reduceret med indførslen af, at virksomhederne har fået mulighed for at fravælge revision. Tom Vile 

Jensen ser derfor revisionspligten, som en reel faktor til at imødekomme disse fejlindberetninger og af denne 

grund udtaler, at lempelige krav til revisionen har en negativ virkning inden for området. Revisionspligten 

kan direkte bistå til at mindske fejlindberetningerne, hvilket kan skyldes, at SKATs kontrolindsatsgruppe 

udelukkende tager et begrænset antal af stikprøver af virksomheder hvert år, og derfor er det FSRs holdning, 

at revisor først senere bliver opmærksom på de ulovlige hændelser. Med selve analysen af regelefterlevelsen 

hos borgere og virksomheder, også kaldt compliance-analysen uddybes der visse risikooplysninger, som er 

værd at se nærmere på. Risikooplysninger demonstrerer blandt andet, at der blandt de ca. 139.363 selskaber, 

som senest har lavet revision eller udvidet gennemgang af deres regnskab (2015), ser fordelingen af 

risikooplysninger således ud: 

 Ca. 19.371 af selskaberne fik mindst én anmærkning fra revisor i form af supplerende oplysning eller 

et forbehold om b.la. skat eller konkursrisiko. 

 Ca. 7.377 reviderede selskaber havde anmærkninger om ulovlige lån i revisionspåtegningen.
 114

  

 

Ud fra det ovenstående ses det, at risikooplysninger ikke ville være kommet til offentlighedens kendskab, 

såfremt der ikke var foretaget revision eller udvidet gennemgang. Disse ville være risikooplysninger, der 

med de lempeligere krav til revisionspligten ikke ville være kommet til kendskab, og som ville risikere at 

have en effekt for den øgede risiko for skatteunddragelse. I forhold til dette, gives det tilkende, at der blandt 
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de 93.456 selskaber, hvor der hverken er foretaget revision eller udvidet gennem i seneste regnskab anslås, at 

12.152 selskaber ville have fået mindst en anmærkning, hvis deres regnskab var blevet revideret, havde 

foretaget revision, udvidet gennemgang eller et review. De aktuelle lempelser af revisionspligten medfører 

derfor bekymringer hos FSR, da det blev identificeret, at en stor del af de virksomheder, der fravælger 

revionsarbejdet burde have minimum en anmærkning i deres regnskab.  

Med hensyn til økonomisk kriminalitet, kan det efter Tom Vile Jensen ikke forhindres rent 

lovgivningsmæssigt, til trods for udformningen af loven, herunder lempelserne af revisionspligten, da FSR 

har den opfattelse, at de kriminelle i forvejen ville have muligheden for at fravælge revision med de aktuelle 

regler. De lempelige krav til revisionspligten har bevirket til, at revisor i mindre grad er involveret i 

virksomheders regnskaber, som øger muligheden for at begå økonomisk kriminalitet, hvilket også ses eller 

høres ret ofte i medierne.  

I forhold til revisors daglige arbejde, udtrykkes det fra FSR, at revisor ikke kan undgå at være påvirket af 

lempelserne i revisionspligten. En af forskellene ligger i det arbejde, revisor foretager sig, da flere og flere 

virksomheder med mulighed for fravalg af revision, stadig anvender en revisor til andre ydelser. Af denne 

grund, skabes der en forventning om, at der forekommer en større efterspørgsel inden for 

rådgivningsområdet samt på de andre ydelser, revisor kan være medvirkende til. Begrundelsen hertil kan 

ligge i, at regnskab er en kompliceret størrelse, og det er derfor svært for virksomhederne at bearbejde disse, 

uden assistance fra en revisor. Dette kan have en tilknytning i forhold til, at virksomhederne i Danmark 

bliver større og større. FSR anser af denne grund en voksende konsolidering i branchen grundet 

efterspørgslen på de forskellige ydelser, og en voksende kompleksitet på b.la. områder som skat. Ved hjælp 

af disse ydelser, risikerer revisorer ikke at blive helt arbejdsløse, som følge af de lempeligere krav til 

revisionspligten. Det kan dog diskuteres, hvorvidt de andre ydelser har samme grad af sikkerhed som 

revision, da der kan forekomme holdninger om, at den samme andel af fejl ikke bliver konstateret, som 

tilfældet er ved den lovpligtige revision, da der ikke foretages samme antal af kontroller.  

Med hensyn til mulighederne for en fremtidig yderligere lempelse af revisionspligten, samt hvilke 

økonomiske effekter dette kan have, har FSR den holdning om, at revision altid gør nytte ved at pointere de 

forskellige risici i virksomhedens regnskaber for investorer, kreditorer, leverandører samt de offentlige 

myndigheder. Hermed kan det siges, at der ved hjælp af revision formindskes samhandels- og 

transaktionsomkostningerne.  

FSR mener, at revision er en betydelig faktor i forhold til pålideligheden og opretholdelsen af de danske 

virksomheder, som forbilleder i det danske samfund. Med dette sagt, så hjælper revision til værdiskabelsen i 

erhvervslivet og selve samfundet, en værdiskabelse, som med en fremtidig yderligere lempelse af 

revisionspligten kan være udsat og bibringe enorme konsekvenser for det danske samfund. Det vil af denne 
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grund betragtes som en ulempe, at revisionspligten i fremtiden lempes yderligere. Dette er en ulempe, som 

ikke udelukkende får konsekvenser for virksomhederne, da det må antages, at virksomhederne vil forøge 

omkostninger til at undersøge aftaleparters økonomiske situation. Endvidere vil virksomheder risikere at 

opleve mindre villighed til udlån fra investorer, finansielle institutioner samt andre långivere. Ulempen ved 

en ydereligere lempelse af revisionspligten, vil derfor have konsekvenser for hele det danske samfund på 

længere sigt.  

Revisorer er også truet på det punkt, da de trods alt ikke kommer til at revidere flere og flere regnskaber. 

Stigende antal af virksomheder vælger rådgivning og revisionsydelser hos revisorerne, selvom de har 

muligheden for at fravælge dette. Dette bevirker til, at revisorerne har og vil kunne udvikle nye 

erstatningsprodukter for at indhente mulige økonomiske tab på faldet i antal kunder ved en eventuel 

fremtidig yderligere lempelse af revisionspligten.  

FSR mener helt klart og tydeligt, at en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten vil medvirke til en 

øget risiko for skatteunddragelse. Tom Vile Jensen giver her eksemplet om, når en revisor anmelder ulovlige 

hovedaktionærlån. En anmeldelse som denne vil ikke kunne effektiviseres ved en eventuel yderlig lempelse 

af revisionspligten. Begrundelsen hertil skyldes, at revisorerne har tilkendegivet oplysninger om, i hvilket 

omfang deres revision eller udvidet gennemgang af årsregnskaberne har bevirket til korrektioner i forhold til 

virksomhedens indberetninger til SKAT (for årsregnskabet 2015)
115

. I survey-undersøgelsen er der spurgt ind 

til, hvilket beløb revisorerne anser, at korrektionerne i forbindelse med deres revision eller udvidet 

gennemgang af 2015-årsregnskaberne ændrer virksomhedernes skatteindbetaling med. En tredjedel (34%) af 

revisorerne anser, at ændringen i skattebetalingen ligger mellem 5.000 – 25.000 kr. i merbetaling til SKAT, 

hvorimod 13% anser, at den ligger mellem 25.000 – 50.000 kr. i merbetaling og til sidst 3% anser, at 

ændringen resulterer i en på mere end 100.000 kr.
116

 Med dette sagt, så forekommer der flere indbetalinger til 

SKAT i de tilfælde, hvor virksomhedernes regnskabsafdeling foretager revisionsarbejdet. Denne effekt, der 

med yderligere lempelse af revisionspligten, risikerer at stige yderligere, hvilket endvidere kan bevirke til, at 

SKAT ikke modtager de korrekte indberetninger, som virksomhederne rent faktisk er berettigede til at 

indbetale. Det må derfor antages, at såfremt der sker en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten i 

fremtiden, kan dette bevirke til øget risiko for skatteunddragelse. Med en eventuel yderligere lempelse af 

revisionspligten vil der ikke blot være tale om en øget risiko for skatteunddragelse, men også manglende 

regelefterlevelse. Der vil et etableres et større luftrum for de danske virksomheder, hvis en eventuel 

yderligere lempelse af revisionspligten i fremtiden indføres, da dette kan medføre, at virksomheder med en 
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økonomi støre end 8 millioner kr. i netteomsætning, kan opnå valgfrihed, om de ønsker at foretage en 

revision eller fravælge denne.  

Det pointeres yderligere af FSR, at ud fra det ovenstående, er det vigtigt at have fokus på, at mange danske 

virksomheder, allerede på nuværende tidspunkt, ønsker at være regelefterlevende, men at skatteområdet er så 

kompliceret, at det er en selvfølge for virksomheder at indhente hjælp fra rådgivere. Mange virksomheder 

begår ubevidst fejl på dette område, grundet kompleksiteten samt manglende rådgivning. I og med 

revisionspligten lempes og den kontrol, som revisor foretager, overgår fra pligt til frivillighed øges risikoen 

for, at virksomheder med fravalg bedrager med skatteindberetninger og overholder derfor ikke de gældende 

regelsæt. Risikoen, der er forbundet med den eventuelle yderligere lempelse, er at det kan indbefatte mange 

virksomheder. Den nuværende gældende lempelse samt eventuelle fremtidige yderligere lempelser må af 

denne grund kontrolleres fra det offentlige myndigheder, heriblandt SKAT og Skatteministeriet.  

Under interviewet giver Tom Vil Jensen udtryk for, at FSR som brancheorganisation har et tilpasseligt 

indblik i virksomhedernes hverdag og derfor proaktivt kan assistere de danske virksomheder og samfundet i 

større grad, end hvis kontrol foretages med tilbagevirkende kræft, i forhold til den kontrol SKAT foretager. 

Yderligere er det vigtigt at pointere, at FSR støtter op om de danske revisorer og ved hjælp af dette kan se en 

fordel i, at revisorer bruges til at foretage den proaktive kontrol af de danske virksomheder. SKAT har 

igennem de seneste år foretaget kontrol med tilbagevirkende kraft, og her mener FSR, at dette ikke har den 

samme nyttige effekt, som hvis kontrollerne blev foretaget, allerede inden regnskaberne blev indsendt. Der er 

derfor en uenighed omkring, hvordan de enkelte instanser forholder dig til øgede kontrol, samt hvorledes 

dette skal opfattes. Den øgede kontrol vil ved en eventuel fremtidig lempelse af revisionspligten få mere 

betydning i forhold til risikoen for øget skatteunddragelse. Risikoen kan bevirke til betydelige konsekvenser 

for alle i det danske samfund.  

I forhold til lempelserne af revisionspligten, udtaler Tom Vile Jensen, at de kunne være relevant at indføre en 

gunstig fordelsordning, en form for belønning til de virksomheder, der frivilligt har foretaget revision
117

. 

Denne fordelsordning skal bevirke til en anseelig rabat til de virksomheder, som frivilligt foretager 

revidering af deres årsregnskab, selvom de har mulighed for at vælge det fra. Med udgangspunkt i at bevirke 

til en større sammenhæng mellem revisionen og skattekontrollen, afgiver FSR to bud på, hvorledes denne 

fordelsordning kan iværksættes. Det første bud indebærer et forslag om, at de virksomheder, som frivilligt 

foretager revidering af deres regnskaber med blanke revisionspåtegninger bør være fri for skattekontrollen. 

Det andet bud indebærer, at der afgives en større rabat i skattekontrollen, såfremt virksomhederne er bistået 

af revisor ved indberetning af selvangivelse til SKAT. Denne fordelsordning kan være et godt alternativt 
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eller mulighed til at formindske risikoen for skatteunddragelse. Fordelsordningen kan medføre nytte i forhold 

til, hvad der kan anskaffes i tilfælde af yderligere kontrol af virksomhederne.  

Set som helhed, har FSR den klare overbevisning om, at de er imod en eventuel yderligere lempelse af 

revisionspligten. Årsagen til dette er, at de i forvejen ser ulemper nok ved de aktuelle lempelser. Disse 

lempelser har ifølge FSR bevirket til større fejl og mangler, stigende skatteprovenu og forringet tillid til de 

danske virksomheder, da FSR mener, at virksomhederne ved tilvalg af revision eller udvidet gennemgang 

bibeholder kontrollen og dermed også tilliden. Såfremt det ikke formodes at fastholde kontrollen, kan dette 

bevirke til større usikkerhed blandt virksomhederne samt deres årsregnskaber, hvilket vil være med til at 

formindske tilliden til dem.  

9.2 SKAT 

I relation til lempelserne af revisionspligten og udtagelserne fra respondenten fra SKAT fremhæves det, at 

SKAT ikke har en separat holdning til, hvorvidt lempelserne af revisionspligten kan have indflydelse på 

risikoen for skatteunddragelse. Dette kan skyldes, at SKATs opgave er at sørge for, at den aktuelle 

lovgivning overholdes. Dermed er der ikke direkte usikkerhed ved, om de informationer, der frembringes til 

SKAT, er formelle, men samtidig er der ikke tvivl om, at SKAT er klar over, at der med lempelserne kan 

opstå fejl og mangler, som bl.a. bekræftes af compliance-analyserne som er foretaget af SKAT. 

SKATs compliance-analyser er dannet på baggrund af udvalgte virksomheder viser, at langt størstedelen af 

virksomhederne ønsker at følge skattelovgivningen, men at mange har fejl i deres skatteindberetninger. Det 

skyldes, at virksomhederne i højere grad end borgerne selv skal indberette deres oplysninger, og at de er 

udfordret af mange forskellige skatte- og afgiftslove.
118

 

Respondenten fra SKAT giver i forbindelse med interviewet udtryk for, at hans udtalelser alene er hans egen 

holdning, hvilket kan skyldes, at SKAT fremstår med en ukontroversiel holdning til lempelserne af 

revisionspligten. Dermed fremhæver respondenten, at han ikke ser nogen fordele ved implementering af 

lempelserne. Dette kan skyldes, at SKAT ikke ser nogle fordele, som lempelserne af revisionspligten har 

medført i forbindelse med deres arbejde.  

Ved nærmere omtanke fremhæver respondenten, at der kan være få fordele ved lempelserne, og dette kan 

sammenlignes med de fordele, som respondenten også gav udtryk for ved Skatteministeriet, heriblandt de 

besparelser, som virksomhederne opnår ved at spare revisor væk. Denne besparelse kan være årsag til, at 

revisor kan komme uden om kvalitetskontrollen, når regnskabet ikke revideres, og dermed kan der spares på 

udgifterne, som kan betyde, at virksomheden kan yde en billigere service til kunderne, nemlig fordi der 
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spares et andet sted på de diverse udgifter, som er forbundet med revision. Dette skal ses i tilknytning til 

disse besparelser, hvor der findes en rationel tilgang til at undgå skatteunddragelse, idet en besparelse, kan 

føre til en masse ukorrekte oplysninger og fejl. Besparelsen er ikke altid en fordel, idet en besparelse kan gå 

ud over kvaliteten og kan komme til at koste langt mere end, hvad virksomheden havde til hensigt at spare. 

Dette kan skyldes indberetning af fejlagtige informationer til SKAT, som kan lede til, at den enkelte 

virksomhed ender i en retsforfølgelse. Forekommer dette kan omkostningerne hertil risikere at overgå det 

honorar, som revisor skulle have haft, i forbindelse med fortaget revision af virksomhedens årsregnskab. Ud 

fra respondentens synsvinkel kan det derfor antages, at der ikke er nogen fordele af lempelserne af 

revisionspligten.  

I relation til det arbejde, der gennemføres af SKAT, gives der fra respondentens synspunkt udtryk for, at der 

er fremkommet en masse ulemper. Disse ulemper opstod allerede med de første lempelser, hvor SKAT 

havde svært ved at behandle alle de selvangivelser, hvor der ikke har været en revisor til at revidere 

regnskabet. Dette betegner ligervis, at jo flere virksomheder, som beslutter sig hvert år for at fravælge 

revision, jo flere ressourcer skal SKAT benytte for at kunne efterse alle de modtagende selvangivelser. Det 

vil sige ressourcer, som SKAT på nuværende tidspunkt ikke har. Dette er bl.a. årsagen til, at 

skattemedarbejderne ikke længere har muligheden for at udtage alle virksomheder til kontrol, som ikke får 

reviderede deres regnskab af en revisor, hvilket kan lede til faldende kvalitet i de oplysninger, der ingives og 

en øget risiko for, at virksomhederne kan begå skatteunddragelse, uden at blive fanget i det. 

Hensigten med at SKAT udtager virksomheder til kontrol, skyldes at virksomheder sender mistænkelige 

signaler. Såfremt SKAT udtager virksomheder til kontrol, er dette baseret på særlige udsøgninger eller 

risikoindikatorer. Dette skyldes, at SKAT ikke har de tilstrækkelige ressourcer til at udsøge alle de 

potentielle fejl og mangler, der kan være i selvangivelserne. Så snart SKAT støder på en selvangivelse med 

en bemærkning om, at der ikke har været en revisor over regnskabet, er SKAT ekstra agtpågivende.  

Respondenten er helt klart overbevist om, at lempelserne af revisionspligten har givet grund til en større 

mængde af skatteunddragelse. Dette kan ligestilles med oplysninger fra compliance-analysen fra 2012, idet 

den fremhæver en anseelig stigning af fejl eller ukorrekte oplysninger.
119

 Desuden fremhæves det, at den 

seneste lempelse i 2013 har gjort det nemmere at foretage skattesvig. Samtidig har SKAT ikke fået de 

nødvendige ressourcer til at kontrollere alle de danske virksomheder, som har fravalgt revision. Derfor er det 

ikke muligt for SKAT at konstatere alle fejl, der udføres i forbindelse med den skattemæssige selvangivelse. 

Udover et antal af selskaber, som har fravalgt revision og manglen på ressourcer i relation til kontrollen, 

giver SKAT udtryk for, at de ikke har bemærket ekstra ændringer i deres arbejdsgange med lempelserne af 
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revisionspligten. Lempelserne af revisionspligten har ikke ført til større ændringer i SKATs arbejdsgange, på 

grund af mangel på ressourcer til at foretage kontroller. Til gengæld har lempelserne bevirket til en mindre 

ændring for virksomhederne, eftersom at indberetningsperioden for selvangivelsen er blevet forlænget, 

hvilket vil sige, at man prøver at gøre byrderne på de skattemæssige arbejdsområder lettere, eftersom at flere 

virksomheder fravælger revision, og dermed selv tager ansvaret for indberetning af den skattemæssige del.  

Dog kan der opstå tilfælde, hvor få virksomheder beslutter sig for at søge hjælp hos revisor til at sørge for at 

indberetningerne af selvangivelserne indsendes så fejlfrie som det nu kan blive. Dette vil desuden betyde, at 

der kan opstå en risiko for revisor, idet det er betydeligt, at indberetning af selvangivelse er korrekt, hvilket 

revisor ikke har dokumentation for, så længe revision og den udvidet gennemgang er fravalgt. 

Erhvervsstyrelsen og SKAT havde et tidligere samarbejde i forbindelse med sager om fejlagtig indberetning 

af skat på selvangivelsen. Samarbejdet gik ud på, at SKAT skulle meddele Erhvervsstyrelsen, såfremt der var 

lukket en straffesag mod en virksomked. Yderligere var hensigten med samvirket, at Erhvervsstyrelsen 

kunne tage stilling til om SKATs oplysninger skulle føre til, at virksomhederne ikke længere opfyldte 

kravene til regnskabskravene og derfor kunne påkræve, at virksomhedernes årsregnskaber skulle revideres 

for de sidste tre år. Denne bekendtgørelse blev implementeret i 2007. 

De sidste par år har der været usikkerhed om, hvilke virksomheder SKAT skulle angive til 

Erhvervsstyrelsen. Dette kan have tilknytning til, at de personer, som arbejdede med straffesagerne hos 

SKAT, ikke altid har undersøgt selskabernes revisionspligt, eftersom at informationen om lempelserne af 

revisionspligten ikke har nogen relevant betydning for strafferammerne. 

Endvidere har SKAT talt nærmere om, at udvekslingen af oplysningerne med Erhvervsstyrelsen var i strid 

med SKATs tavshedspligt. Disse forhold har gjort, at SKATs aftale med Erhvervsstyrelsen ikke længere er 

gældende. Alligevel skal det understreges, at der stadig undersøges, om en tilsvarende aftale igen kan 

etableres. 

Den stigende risiko for skattesvig samt de sager, der forekommer om moms- og skatteområdet, ender ikke 

altid med at være sager mod det enkelte selskab, eftersom revisor ligervis kan straffes i forhold til, hvis 

revisor bevidst har overset sager, hvor der burde reageres. Det skal dog påpeges, at revisor kun kan straffes i 

sager, hvor den enkelte virksomhed ikke har fravalgt revision og revisors ydelser fra. Disse typer af sager 

drejer sig om revisors pligt til at se, at den gældende moms og skat er betalt og overholdt, idet revisor skal 

anmærke dette i sin revision. Såfremt den gældende lovgivning ikke er efterlevet, har revisor ansvar til at 

indberette dette i de supplerende oplysninger. I tilfælde af, at revisor ikke angiver disse oplysninger, kan 

revisor straffes af SKAT, hvilket som regel sker med bøde. 
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Som følge revisorlovens § 16 fremstår revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant
120

. Respondenten 

påpeger, at dette betyder, at revisor repræsenterer SKAT og sørger for at prioritere SKATs interesser først. 

Selvom revisor ikke altid anbefaler sine kunder at gøre, hvad der er i SKATs interesse, giver respondenten 

udtryk for, at revision er et betydeligt redskab til det enkelte regnskab, samt et vigtigt kontrolelement for at 

undgå skatteunddragelse.  

De lempeligere krav til revisionspligten har bevirket til et mere ressourcetungt arbejde for SKAT for at 

identificere de selskaber, der begår skatteunddragelse. Dette ses tit i sager inden for skatteområdet, hvor det 

konstateres, at ansvaret tit ender hos revisor, idet selskaberne i al almindelighed er i god tro om, hvilket 

arbejde revisor udfører. Såfremt selskaberne ikke er i god tro, er der stor chance for, at selskaberne ligervis 

vil blive ansvarlige i sagen. Det er respondentens klare mening, at det er yderst vigtigt, at rette op på fejlene i 

regnskaberne, idet det er regnskabernes hensigt at give et retvisende billede af selskabernes nuværende 

situation. De fleste af fejlene bliver som regel rettet ved, at selskaberne får en revisor til at se på det fejl, som 

der er identificeret. 

Udover dette udviser Respondenten en kritik til, at det ikke altid er tilstrækkeligt muligt for revisor at 

konstatere og rette alle fejl i regnskabet, hvis der er tale om større og mere indviklede regnskaber. Årsgagen 

til dette er, at der i større regnskabssager ikke direkte er tale om fejl i regnskaberne, idet disse ofte er 

udarbejdet efter bogen. Dog kan der til gengæld være tale om fejl i bilagene, der er utilstrækkelige, og det 

kan ofte være svært for revisor at konstatere fejl, idet det ikke direkte er revisors arbejde at kontrollere, 

hvorvidt bilagene er korrekte eller ej.     

I relation til den sidst udgivne compliance-analyse, giver SKAT udtryk for, at det øgede antal selskaber, der 

fravælger revision betegner, at fejlene ikke altid bliver rettet i regnskaberne. SKAT prøver i analysen at 

fremhæve de fejltyper, der ofte forekommer. Dette sker bl.a. ved at anmærke, hvilken regel i lovgivningen, 

de konstaterede fejl har tilknytning til, for på den måde at skabe overblik over, hvilke love i forbindelse med 

lempelserne, der giver årsagssammenhæng til fejl og mangler.
121

  

Respondenten understreger, at en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten, ikke vil gavne de danske 

selskaber. Dette begrundes på, at de selskaber, som på aktuelt tidspunkt er underlagt lovpligtig revision, er 

selskaber, som har nogle store økonomier i forhold til den aktuelle grænse på otte millioner kroner i 

nettoomsætning. Det må ud fra SKATs holdning antages, at en eventuel yderligere lempelse vil være med til 

at give muligheden for yderligere mangler og dermed øget risiko for skatteunddragelse. Det er respondentens 

klare mening, at det aldrig kan være skadeligt, at have en revisor tilknyttet til selskabet. Det skal opfattes 

således, at både SKAT og respondenten anser, at det alene giver en sikkerhed og værdi at tilknytte en revisor 
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til selskabet, og dermed også en troværdighed for selskabets omverden. Dette kan skyldes, at det er 

respondentens anskuelse, at mange af de selskaber, der i dag ikke får revideret deres regnskaber, ville kunne 

drage fordel af dette, idet regnskaberne ville kunne benyttes med større pålidelighed af selskabets kreditor, 

men ligervis SKAT også. Samtidig vil SKATs arbejde blive nemmere at planlægge, når der foreligger et 

revideret regnskab af revisor. Det må derfor antages, at SKAT ser en klar tilbøjelighed til, at de regnskaber, 

der har været igennem kontrol af revisor, giver en større sikkerhed af selskabet ud fra de bearbejdede data. 

Det retvisende billede af selskabets data kan bl.a. opstå gennem revisors anmærkning og tal, hvilket kan være 

til, at gøre processen af kontrollen nemmere for skattepersonale, da SKAT kan få tegn på, hvad der evt. 

burde undersøges. 

I relation til interviewet med SKAT fremhæver respondenten, at lempelserne af revisionspligten ikke har 

givet nogen fordel i forhold til risikoen for øget skatteunddragelse. Respondenten ser en stor del fejl og 

ukorrekte oplysninger i de regnskaber, hvor der ikke er tilknyttet en revisor. Med lempelserne af 

revisionspligten har SKAT erfaret, at der mangler ressourcer til at gennemføre deres kvalitetskontrol på de 

selskaber, som har fravalgt revision. Samtidigt udtrykker skat deres klare mening om, at en evt. fremtidig 

yderligere lempelse af revisionspligten må antages at skabe en større risiko for skatteunddragelse.  

Ud fra det ovenstående, vil der i det efterfølgende underafsnit, illustrerer nogle eksempler på nogle domme, 

for at se nærmere på, de forskellige skatteunddragelser eller skattesvig, der er forekommet i det danske 

samfund.  

9.2.1 Eksempler på domme/retssager 

Domspraksis er yderligere en væsentlig retskilde på området for skatteretten, og afgørelser i domme inden 

for skattesvig og virksomheder, som har begået moms og told unddragelse. Årsagen til dette, er en stigning i 

domsafgørelser i de seneste år, som berører moms, told og indkomstopgørelse problemstillinger. Domstolen 

har til opgave at sikre, at lovene fastlåses i forhold til den retstilstand, der er. Endvidere er domstolens 

praksis bindende for skattemyndighederne, og ligeledes kan domstolene tilsidesætte forvaltningsmæssig 

praksis. 

Tilbage i januar 2017 var der en sag, som er blevet udvalgt i retten i Næstved om en 45 årig mand fra 

Slagelse der blev tiltalt for at have snydt statskanssen for 36 millioner kroner i moms og slik afgift. Manden 

er indehaver af firmet slikparadiset i Slagelse, hvor slik i tonsvis er blevet leveret til, selvom andre 

virksomheder stod på fakturaerne. Ifølge specialanklager Søren Martin Jensen blev der i 2012 leveret hele 
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196 ton slik til Slikparadiset, som var købt af Bertrams Express & Montage. Bertrams Express & Montage 

har ikke betalt en krone i afgift
122

. 

Anklagemyndigheden vurderer, at fem selskaber har deltaget i bedraget. Ejernes eget selskab, slikparadiset, 

er ikke et af dem. Men anklagemyndigheden mener, at den 45-årige reelt har været leder af de fem selskaber.   

I perioden mellem 1. januar til 31.december 2012, har han fungeret som leder i fem forskellige 

virksomheder, og det er gennem disse virksomheders regnskaber, at manden har begået svigagtig handlinger 

med momsen. Han har gang på gang snydt sig, til ikke at betale moms af virksomhedernes salg samt, er der 

ikke betalt slikafgifter på de varer som virksomhederne har købt.  

Retten i Næstved dømt sagen til at manden skal fem år i fængsel og betale en bøde på 25 millioner kroner for 

sin svindel.  

Ved at kigge på virksomheden årsrapport fra 2013, 2014, 2015 fremhæves der at direktion har behandlet og 

godkendt, årsrapporten for regnskabsårene, dog understreges der at årsrapporterne, der ikke er revideret, er 

aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision 

for opfyldt. 

I tilfælde af at, der havde været en revisor inde over de årsrapporter, som ikke var revideret, kunne det 

eventuelt formindske muligheden for, at firmaet kunne unddrage staten for så mange millioner kroner.  

Dette kunne ske ved, at en revisor kan benytte sig af to former for erklæringer med sikkerhed på 

årsregnskaberne. Disse erklæringstyper er revision og udvidet gennemgang. De to erklæringstyper måler 

sikkerheden, og er med til at sikre årsrapporterne er blevet revideret og regnskaberne giver et retvisende 

billede. Det skal dog påpeges i forbindelse med dommen af slikparadiset, at revisors erklæringer evt. kunne 

bidrage til at identificere, at virksomheden gang på gang havde snydt sig til ikke at betale moms af 

virksomhedernes salg, samt er der ikke betalt slikafgift på de varer som virksomhederne har købt.  

En anden sag BS 10C-652/2016, som vedrører fradrag- udgifter til underleverandører og fakturaer uden 

reelt indhold. Sagen omhandler distributionsvirksomhed, fakturaer, uregelmæssigheder, manglende, 

regnskabsmateriale samt bevisbyrder.  

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, en distributionsvirksomhed, var berettiget til skatte- og 

momsmæssigt fradrag på grundlag af en række fremlagte fakturaer udstedt af tre forskellige 

underleverandører. Skatteministeriet bestred under sagen, at der var realitet bag de udgifter, som sagsøgeren 

påstod at have afholdt til underleverandørerne. 
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Retten fandt derfor indledningsvist, at de fremlagte fakturaer ikke overholdt kravene i 

momsbekendtgørelsens § 40. Under hensyn hertil samt til ekstra uregelmæssigheder ved både fakturaerne og 

underleverandørernes virksomheders forhold samt sagsøgerens manglende regnskabsmateriale, fandt retten, 

at der påhvilede sagsøgeren en meget tung bevisbyrde med hensyn til at bevise, at de fremlagte fakturaer 

berettigede til skatte- og momsmæssigt fradrag. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde forpligtelsen i denne 

bevisbyrde, og retten mente derfor at der ligger til grund, at fakturaerne havde noget reelt indhold.
123

 

Retten har bestemt at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, dermed skal de 

være ført og afstemt kasseregnskab. 

Landsskatterettens afgørelse var, at de skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. 

Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i 

overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3. 

Kravene til regnskabet fremstår af mindstkravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder. Hvis regnskabet 

ikke opfylder kravene
124

. 

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt 

kasseregnskab. Firmaet regnskabsmateriale, dermed klassekladderne, var ikke tilsendt til SKAT. Firmaet kan 

derfor ikke dokumentere eller tilstrækkelig belyse, at der er foretaget daglige kasseafstemninger.  

Eftersom at kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan firmaet regnskabsmateriale ikke 

dokumentere den præcise opgørelse af indkomsten. Derfor er der forudsætning for, at tilsidesætte regnskabet 

of fastsætte indkomsten skønsmæssigt.
125

    

I forbindelse med dommen i forhold til fradrag- udgifter til underleverandører og fakturaer uden reelt 

indhold, kunne dommen havde set anderledes ud, såfremt revisor havde foretaget gennemgang af selskabets 

årsregnskab. Ved at der foretages revisionsarbejde efter ISA standarterne, øges dermed kontrollen af 

selskabets regnskab, således at der opnås en høj grad af sikkerhed for at regnskabet ikke indebærer 

væsentlige fejl og mangler.  Dermed skal regnskabet udarbejdes på grundlag af en løbende bogføring, da det 

skal afstemmes efter kasseregnskabet. Dette er for at bl.a. undgå faktura uden reelt indhold.  

En tredje sag der belyser virksomhederne unddragelse, og metoden som benyttes til at unddrage den danske 

stat, er den velkendte lækagen sagen    

Revisionsvirksomheden PwC afslørede i 2014 en lækagesag, hvori Luxembourg, ved hjælp af skjulte 

skatteaftaler, har hjulpet adskillige multinationale virksomheder med at undlade at betale skat af deres indtæg

                                                           
123

 Dom ”Ej skatte- og momsmæssigt fradrag – udgifter til underleverandør – fakturaer uden reelt indhold” 
124

 Dom ”Ej skatte- og momsmæssigt fradrag – udgifter til underleverandør – fakturaer uden reelt indhold” 
125

 Dom ”Ej skatte- og momsmæssigt fradrag – udgifter til underleverandør – fakturaer uden reelt indhold” 



Kandidatspeciale: Lempelserne i revisionspligten – med henblik på skattemæssige konsekvenser 
    

 
  

Copenhagen Business School Side 83 af 132 

 
 

t i andre EU-lande. 548 aftaledokumenter fra årene 2003-2014 viser, hvordan revisionsfirmaer efter aftale 

med skattemyndighederne i Luxembourg henlagde selskabskonstruktioner, som involverede multinationale 

virksomheder som Itunes, Amazone, Heinz, Ikea og Volkswagen, til Luxembourg, hvormed profit fra EU-

lande med høj skat blev ført til et land med lav skat. Danmarks forrige skatteminister Benny Engelbrecht gav 

på daværende tidspunkt et udtryk, der lød således; 

``Hvis det her passer, så er det min vurdering, at det åbenlyst må være et brud på 

statsstøttereglerne, og at skattebetalingen er nede i nogle promiller, som er så vanvittige, at man 

nærmest ikke med ord kan beskrive den udfordring, som det giver andre lande.” 
126

 

Dette har presset bl.a. EU’s skattemyndigheder til at komme med en handlingsplan som kan modarbejde 

disse problematikker. EU`s skattemyndigheder har arbejdet mod, at sætte en stopper for skattely ved at 

foreslå en fælles lovgivning og regler. D. 18. december 2014 påpegede det Europæiske Råd, at  

“Pakken til modarbejdelse af skatteundragelsese følger efter en række EU-initiativer i 2015. Disse initiativer 

omfatter et direktiv om grænseoverskridende skatteafgørelser, der blev vedtaget i december 2015. Der er et 

akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at modarbejde skatteundragelse og aggressiv 

skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på EU-plan” (Det Europæiske råd). 

Ud fra de tre forskellige domme, som der er blevet belyst, kan det siges, at de har væsentlig betydningen for 

hele samfundet. Det kan dog hertil diskuteres, om hvorvidt disse sager havde fundet sted, såfremt en revisor 

var inde over sagen.  

Overordnet set kan det siges, at uanset hvad, kan visse sager som regel forhindres, såfremt der er en revisor 

inde over sagen. For revisor er det vigtigt, at opnå følgende før der startes på et givet stykke arbejde: 

1. Forståelse af virksomheden 

2. Vurdering af risici 

3. Planlægning af revisionsarbejdet 

4. Handlinger der skal foretages 

Efter de fire punkter er vurderet, kan revisor herefter vurdere, hvilken erklæringstype der kan afgives på 

opgaven. Som det er førhen også er nævnt i gennem specialet adskillige gange, så er det altid anbefalet af 

anvende erklæringstypen revision, da der her opnår høj grad af sikkerhed ved regnskabet. Af denne grund må 

det anskues og konkluderes, at så længe en revisor bidrager til virksomheden, enten i form eller revision eller 

en anden ydelse, har det positiv virkning på virksomhedens regnskab og dermed årsrapport. 

9.3 Skatteministeriet 
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Lempelserne af revisionspligten tyder på, at Skatteministeriet gør et stort stykke arbejde for at bevare 

kontrollen med de danske selskaber. Allerede i 2006 var skatteministeriet et betydeligt kernepunkt i 

forbindelse med den første lempelse af revisionspligten og de ændringer, der er blevet indført. Det må 

antages, at skatteministeriet har haft en mere betydningsfuld rolle i forbindelse med de yderligere lempelser, 

hvilket skyldes, at det er ministeriet, der aktivt er med til at forme lovgivningen. Samtidig fører de et tæt 

samarbejde med Erhvervsstyrelsen, et samarbejde som er meget relevant, hvilket kan være årsag til, at det er 

Erhvervsstyrelsen, der i realiteten har været med til at udføre lempelserne, som har gjort, at det 

administrative arbejde er blevet nemmere for de danske selskaber.
127

        

I forbindelse med lempelserne af revisionspligten anskueliggøres der under interviewet med 

Skatteministeriet en belysning af fordelene ved lempelserne. Skatteministeriet har selv haft en aktiv rolle i 

forbindelse med ændringerne og er dermed blevet påført yderligere arbejde, hvilket blev fremhævet af 

respondenten, idet samfundet ikke længere befaler det enkelte selskab unødvendige byrder. Det må antages, 

at denne fordel må ses ud fra et perspektiv, hvor virksomheder i regnskabsklasse B har mulighed for at 

fravælge revision og er dermed ikke påkrævet en revisor til at udføre virksomhedens revision. Der skal blot 

understreges, at der kan opstå tilfælde ved fravalgsmuligheden, hvor en twist kan forekomme, idet mange 

virksomheder tilsyneladende ønsker at bespare udgifterne, som er forbundet i forbindelse med 

erklæringstypen revision. Set ud fra Skatteministeriets perspektiv anses det at have væsentlighed, at der 

dannes ens holdninger for, hvornår den enkelte mener, at en virksomhed ikke har behov for revision, således 

at der i fremtiden kan dannes en balance i forhold til virksomhedernes fravalg. 

Virksomheder, hvor revision ikke er direkte påkrævet, har en stor rolle i forhold til risikoen for øget 

skatteunddragelse. Flere af disse virksomheder ville få større fordel af revision, i forhold til fravalget af det. 

Dette skaber en væsentlig øget risiko for skatteunddragelse, som må formodes at være opstået i det danske 

samfund de seneste år. Den helt heftige tilgang i mængden af virksomheder, der fravælger revision opstod i 

2013 i forbindelse med den seneste lempelse af revisionspligten, idet der som følge af denne lempelse blev 

åbnet op for, at holdingselskaber og deres datterselskaber også fik muligheden for at fravælge af revision. 

Tidligere var holdingselskaberne forpligtet til revision, hvilket kan bevirke til, at flere virksomheder blev 

revideret af en revisor. I forbindelse med ændringen af revisionspligten i 2013, har flere holdingselskaber 

opnået muligheden for at fravælge revision, hvilket har forårsaget, at der er sket en voldsom stigning i 

antallet af virksomheder, der har fravalgt erklæringstypen revision. 

I tilknytning til det arbejde, der udføres i Skatteministeriet, gives der fra respondentens side af udtryk for, at 

Skatteministeriet fra begyndelsen har været opmærksom på, at lempelserne af revisionspligten kunne skabe 

yderligere arbejde og især et øget fokus på kvaliteten af det materiale, de enkelte selskaber indsender. I 
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tilknytning til dette, kan der drages sammenligning til en svensk undersøgelse om undtagelsen af 

revisionspligten.
128

    

”En ny rapport fra det svenske bagmandspoliti viser, at virksomheder uden revisor er overrepræsenteret i 

kriminalstatistikken over økonomisk kriminalitet. Fraværet af åbenhed og kontrol bliver udnyttet af 

kriminelle. Samtidig er det bagmandspolitiets opfattelse, at en yderligere lempelse af revisionspligten i 

Sverige sandsynligvis vil medføre endnu mere kriminalitet”.
129

  

 Næsten halvdelen (45%) af de anmeldte virksomheder vurderes til at have været brugt til 

kriminalitet. 

 Ca. en tredjedel af de anmeldte virksomheder er stiftet, efter at revisionspligten blev afskaffet, og 

anses for at være stiftet alene med det formål at begå kriminalitet. For virksomheder stiftet før var 

andelen en fjerdedel blandt de politianmeldte. 

 Af de virksomheder, som er blevet stiftet, efter revisionspligten blev lempet, har 80% fravalgt 

revision. 

 Andelen af selskaber blandt de anmeldte, som blev stiftet alene med henblik på at begå forbrydelser, 

er næsten dobbelt så høj blandt virksomheder, der ikke har revision, i forhold til de virksomheder, 

der har revision. 

 Ophævelsen af kravet om revision er en risikofaktor i forhold til, om selskaber bruges til 

kriminalitet.
130

” 

Der gives fra Skatteministeriet anledning til, at denne undersøgelse overordnet følges ad med de danske 

erfaringer, idet kvalitetsforskellen i skatteafregning ikke er af betydning, såfremt virksomheden bibeholder 

den påkrævede bistand fra en revisor. Denne bistand behøver ikke nødvendigvis at være i form af 

fuldstændig revision. Udfordringen opstår, når den enkelte virksomhed vælger at benytte revisor som en 

slags ’bevogter’. Dette betyder, at den enkelte selskab vælger revisor fra, herunder ikke kun revision men 

tilsvarende revisors yderligere bistand. Det er i den forstand hensigtsmæssigt, at se nærmere på, om de 

enkelte selskaber har den nødvendige revisorhjælp til rådighed. Dette er bl.a. for at undgå fejl og mangler i 

selskabet, i forbindelse med selskabets regnskab og for at undgå skattesnyd. 

Det må derfor antages, at den stigende kontrol af selskaber skyldes, at Skatteministeriet i samarbejde med 

SKAT ønsker at forhindre den stingede økonomiske kriminalitet herunder skattesunddragelse, som er 

eftervirkningerne af lempelserne af revisionspligten. SKAT har bl.a. i 2016 sat ekstra fokus på 
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kontrolaktiviteten, især på begrebet ”sort økonomi”, hvilket omfatter selskaber, som handler imod loven på 

skatteområdet.
131

 Årsagen til denne kontrol skyldes, at økonomisk kriminalitet tit er svær at opdage, idet det 

er kendetegnet ved, at det foregår i det skjulte, og er i strid mod skatteloven og dermed kun er målrettet efter 

egen interesse i forhold til at skabe økonomiske fordel. Skatteministeriet kan i fremtiden anvende diverse 

undersøgelser, som foretages af FSR og SKAT til at styrke deres indsatsplaner, hvilket kan være med til, at 

Skatteministeriet i samarbejde med SKAT kan være på forkant med de opståede problemer, og på den måde 

være forberedte til at styrke kontrollen.  

Det må antages, at denne strategi, hvor der føres hårdere kontrol, kan bevirke til at der benyttes flere midler 

end tidligere til at forhindre økonomiske kriminalitet. Endvidere kan dette betyde, at der løsgives de 

påkrævede kontrolressourcer, hvor der sættes fokus på skatteunddragelse. Derudover har SKAT foretaget 

nogle compliance analyser, som fremhæver virksomhedernes regelefterlevelsesanalyse. I denne analyse giver 

Skatteministeriet udtryk for, at de er opmærksomme på de fejl, som selskaberne udøver. På baggrund af 

denne analyse, er der foretaget kontrol af 4000 selskaber fra hele landet. 
132

   

Compliance-analyser har siden 2006 givet Skatteministeriet et retvisende billede af mangler og snyd i 

skattesystemet. Disse analyser understøtter diskussionen om øget risiko for skatteunddragelse. 

Skatteministeriet anskueliggør samtidig, at størstedelen af de danske selskaber fortsat menes som afgørende 

medspillere i forhold til skattereglerne. Derudover findes en masse danske selskaber, som må betegnes som 

modspillere. Med modspillere menes, de selskaber som er bevidst prøver at foretage skattesvig. Disse 

modspillere skydes til at udgøre 20 % af selskaberne og betegnes som de selskaber, hvor der er tale om reelt 

bedrageri i form af sammensætning af selskabets udgifter og private udgifter, eller skattepligtige indtægter, 

der ikke er oplyst. Respondenten fremhæver under interviewet, at disse modspillere vil betyde, at selskaber 

med en manglende overholdelse af reglerne, tit er blandt de selskaber, der ikke får foretaget revision. Dette 

kan lede til store konsekvenser, idet der kan åbnes op for et ulovligt kapitalejerlån i disse selskaber. Eftersom 

revisor ikke foretager kontrol med selskaber, kan det derfor være lettere at optage direkte lån af selskabet. 

Compliance-analyserne kan være med til at dokumentere, at det forsat er nødvendigt med øget kontrol og 

forbedringer på skatteområdet. Kontrol kan være med til at nedbringe selskabernes skatteunddragelse, og 

dette kræver blot de nødvendige ressourcer for at effektivisere disse kontroller. Dermed giver respondenten 

udtryk for, at fra SKATs perspektiv vil det være muligt at fange selskaber, der har til hensigt at snyde, idet 

Skatteministeriet og SKAT ligger inde med mange informationer omkring selskaberne. Der skal dog 

understreges, at der er mangel på de nødvendige ressourcer hertil, hvilket gør, at det ikke er alle selskaber, 

der på nuværende tidspunkt undersøges, idet der må prioriteres ressourcer. SKATs interesse er først og 
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fremmest, at det er de rigtige opkrævninger, der finder sted, idet det vægtes højest, at der kommer penge i 

statskassen. Med alle de selskaber, som fravælger revision, forlanges der en mere stram og omfattende 

kontrol fra Skatteministeriets perspektiv. Dette vil sige, at fravalg af revision kan risikere at blive meget 

ressourcetungt fremadrettet, idet der skal føres mere omfattende kontroller inden for området, så længe der 

skal gøres et forsøg på at have kontrol med den øgede skatteunddragelse. Det må antages, at arbejdsbyrden er 

rykket fra revisor til SKAT og herunder Skatteministeriet. 

I tilknytning til, hvorvidt disse lempelser kan være med til at gøre det lettere for selskaberne at begå 

skatteunddragelse, giver respondenten udtryk for at lempelsen i 2013, har udvidet mulighederne for, at 

selskaber kan begå skatteunddragelse. De to førhen foretagne lempelser inden 2013, har ifølge respondenten 

ikke givet de samme muligheder for skatteunddragelse og snyd som den seneste lempelse i 2013. Dette har 

bevirket til, at de store selskaber er kommet under opsyn og er dermed konstant under kontrol. Desuden er 

det lettere for Skatteministeriet at kontrollere de selskaber, hvor revisor har fortaget supplerede oplysninger, 

beretninger og protokol. Ved benyttelse af denne metode, gives der udtryk for, at det er en fordel, at have 

kravet om revisionsprotokollen, eftersom at det er et stærkt værktøj, som gør det lettere for SKAT at 

kontrollere de store selskaber. Ud fra Skatteministeriets sysvinkel vil en fjernelse af revisionsprotokollen 

være en ulempe, eftersom det giver et retvisende billede af, hvad revisor har konstateret i forbindelse med sit 

arbejde og revisionsprotokollen kan derfor være med til at gøre arbejdsbyrden lettere. 

I relation til lempelserne af revisionspligten, påpeger respondenten, at en yderligere lempelse vil betyde 

større økonomiske udfordringer, og samtidig vil der åbnes op for endnu større risiko for skatteunddragelse. 

Der må antages, at såfremt der indføres en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten i fremtiden, kan 

der blive indført yderligere stramme kontroller, så selskaberne dermed kan tvinges til at foretage revision, 

såfremt der findes fejl i regnskabet, i henhold til årsregnskabslovens § 135.
133

 I forbindelse med interviewet 

med respondenten gives der udtryk for, at fremadrettet vil det med flere bestemmelser i årsregnskabsloven 

være muligt at indføre fordelsordninger for selskaber, der anvender erklæringstypen revision. Disse 

fordelsordninger, vil kunne tiltrække selskaberne til at foretage revision, idet at de muligvis ville kunne se 

fordelen ved det. 

Endvidere gives der udtryk for, at der forventes en stigning i skatteunddragelse i fremtiden, idet der findes 

mennesker, som lever af at snyde og bedrage samfundet. Hvis den stigning skal undgås, må det antages, at 

der skal sættes flere ressourcer ind til at foretage mere kontrol med selskaberne. Denne forudsætning 

fremkommer på baggrund af lempelsen i 2013, som har givet selskaberne yderligere muligheder for at begå 

skatteunddragelse. Det skal desuden understreges, at disse kontroller, der iværksættes mod selskaber, som 
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fravælger revision, er meget ressourcekrævende, og der kan med fordel drages paralleller fra de 

undersøgelser, som er blevet fortaget i udlandet, og bl.a. af de implementeringer af lovgivningsmæssige, som 

allerede er indført i EU-lande. 

9.4 Erhvervsstyrelsen 

Siden de første lempeligere krav til revisionspligten blev aktuelle, har denne været underkastet overvågning, 

således at det har været vigtigt at følge med i, hvorledes lempelserne i revisionspligten har haft indflydelse 

på erhvervslivet. Derfor findes det interessant, at undersøge, hvad Erhvervsstyrelsen har af holdninger til 

disse lempelser. Ud over det foretagne interview med en respondenterne fra Erhvervsstyrelsen, bliver der her 

også taget udgangspunkt i forskellige evalueringer, som også er foretaget af Erhvervsstyrelsen. På grund af 

den tid, det tager Erhvervsstyrelsen at indhente og bearbejde evalueringerne, er der udelukkende blevet 

offentliggjort evalueringer fra 2006 til og med 2011
134

. Det efterfølgende afsnit vil derfor blive baseret på det 

interview, der er foretaget med respondenterne fra Erhvervsstyrelsen samt de evalueringer, der er foretaget i 

perioden 2006-2011. 

Ud fra interviewet med respondenterne fra Erhvervsstyrelsen, udtrykkes det, at der for hvert år er flere og 

flere virksomheder, som har muligheden for at benytte sig af de lempeligere krav til revisionspligten. Som 

det anskueliggøres af statistikker fra b.la. FSR samt Erhvervsstyrelsen, benytter mange virksomheder sig i 

dag af denne mulighed, hvortil det formodes, at denne fravælgelse vil blive ved med at stige. Med dette sagt, 

så opstår muligheden for, at virksomheder kan begå skatteunddragelse, da regnskaber ikke længere revideres, 

og sikkerheden hertil bortkommer. I og med revision fravælges, er det ikke ensbetydende med, at man slet 

ikke har en revisor, som man gør brug af. Som det førhen også er givet til udtryk, så har det med lempelserne 

være muligt for revisor at tilbyde andre ydelser såsom udvidet gennemgang, review, assistance og aftalte 

arbejdshandlinger.  

Ud fra de forskellige evalueringer, som er offentliggjort fra Erhvervsstyrelsen, ses der også nærmere på, 

hvordan virksomhederne bruger revisor til andre formål. Tendensen til, at virksomhederne bruger revisor til 

andre ydelser eller formål, er stigende. Det kan af denne grund formodes, at der stadig er behov for revisors 

hjælp, bare til en af de andre ydelser, der ofte er en billigere løsning, men stadigvæk giver regnskabet en 

begrænset grad af sikkerhed. Dette er medvirkende til, at regnskaberne stadig efterses til en vis grad af 

revisor, hvortil det kan formodes, at risikoen for skatteunddragelse alligevel begrænses.  

Respondenterne fra Erhvervsstyrelsen udtrykker endvidere, at der hvert år bliver evalueret på kvaliteten af 

årsregnskaberne, for at se om det har nogen effekt, såfremt revisor er involveret eller ej.  
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Som det første er der set nærmere på forskellen i fejlprocenten imellem de virksomheder, der har muligheden 

at fravælge revision, men valgfrit lader årsregnskabet revidere, og de virksomheder, der benytter sig af 

muligheden for at fravælge revision. Der kan i denne sammenhæng ses en tilbøjelighed til, at 

årsregnskaberne for de virksomheder, der ikke har foretaget revision, rummer flere fejl og mangler end 

årsregnskaberne for de virksomheder, der valgfrit får revideret deres årsregnskaber.  

Som det andet er der blevet set nærmere på, om det har nogen betydning for årsrapporten om revisor 

foretager revision, en alternativ ydelse eller om virksomheden selv står for bearbejdningen af årsrapporten. 

Her ses der en tendens til, at der er flere fejl og mangler i de ikke reviderede årsrapporter, uanset om de 

rummer en erklæring, eller om virksomheden selv har bearbejdet det hele med egne ressourcer.  

Yderligere udtrykkes det igennem evalueringerne, at der er væsentlige forskelle i fejlprocenterne for de 

forskellige årsrapporter, hvilket er aktuelt for begge undersøgelser. Undersøgelserne har belyst, at de fleste 

fejl, der udføres af de virksomheder, som fravælger revision er generelle oplysningskrav om fravalget af 

revision. I evalueringerne er der af denne grund blevet berigtiget for disse fejl, hvilket har betydning for den 

samlede fejlprocent.  Herefter anskueliggør tallene, at der stadig er en tilbøjelighed til flere fejl i de 

ureviderede regnskaber, selvom det er med en erklæring eller uden. Differencen mellem de valgfrit 

reviderede regnskaber og regnskaber med en erklæring er efter berigtigelsen ikke så iøjefaldende, hvorfor det 

derfor ikke anses for at være essentielt. Af denne grund formodes det ud fra et kvalitetsgrundlag, at revisors 

andre ydelser giver samme virkning som revision. Dette er dog anderledes, såfremt det kommer til 

differencen mellem reviderede regnskaber og ureviderede regnskaber. Hertil er differencen på 

fejlprocenterne efter berigtigelse stadig den størrelse, hvor det ud fra et kvalitetsgrundlag ikke er 

forsømmeligt, om der gøres brug af en revisor, eller om der ikke gør.  

I forbindelse med interviewet med respondenterne fra Erhvervsstyrelsen, blev der også stillet spørgsmålet 

om, hvorvidt der eventuelt kunne forekomme en yderligere lempelse i revisionspligten. Her udtryktes det, at 

de udgivne evalueringer, i forhold til revisionspligten, ud over virkningerne af denne, skal efterse, om det er 

rimeligt at lempe revisionspligten yderligere. I forhold til dette ses der nærmere på frekvensen af fejl og 

berigtigelser af alle skatte- og afgiftssatser for virksomheder med forskellig medvirken fra revisor side af. 

For at illustrere dette er der foretaget compliance-analyser af SKAT, som har til hensigt i at undersøge 

regelefterlevelsen, ved bistand af tilsyn og gennemgang af vilkårligt selekterede virksomheders 

skatteregnskaber. Compliance-analyserne er ikke lavet hvert år, men set i forhold til den periode 

evalueringerne fra Erhvervsstyrelsen er foretaget, er der blevet lavet tre compliance-analyser.  

Ses der nærmere på compliance-analyserne, er der intet, der tyder på, at selvangivelserne fra 

virksomhederne, som har fravalgt revision af årsrapporten, indebærer flere fejl og mangler end 

selvangivelserne fra virksomheder, der foretager revision. Endvidere anskueliggør compliance-analyserne, at 



Kandidatspeciale: Lempelserne i revisionspligten – med henblik på skattemæssige konsekvenser 
    

 
  

Copenhagen Business School Side 90 af 132 

 
 

indkomstreguleringerne er større for de virksomheder, der har fravalgt revision. Iblandt de virksomheder, der 

har fravalgt revision, er der flest modspillere, dvs. virksomheder, som ikke tilstræber opfyldelse skatte-og 

afgiftsreglerne. Det skal dog her bemærkes, at der ikke er foretaget en analyse på baggrund af revisors andre 

ydelser, da analyserne udelukkende fokuserer på, om årsrapporten er revideret eller ej. 

I forhold til analyserne er det igen vigtigt at pointere, at bestanddelen af virksomheder uden revision er 

forholdsvis lille, hvilket er medvirkende til større statisktik tvivlsomhed blandt tallene. Alligevel må det 

formodes, at tallene i analysen er betydelige og brugbare i forhold til at kunne vurdere, hvordan det står til 

med de virksomheder, der benytter sig at de lempelige krav. 

I forhold til spørgsmålet om økonomisk kriminalitet, udtryktes det på vegne af respondenterne, at 

Erhvervsstyrelsen har haft tæt kontakt til SØIK, for at kunne imødekomme disse. Hertil har SØIK efterset 

visse bemærkelsesværdige straffesager, som er blevet behandlet, eftersom de er kommet ind. Det kan ved 

hjælp af analyser anskueliggøres, at der ikke er forekommet en stigning i forhold til sager vedrørende 

økonomisk kriminalitet, der er havnet hos SØIK, som eftervirkning af lempelserne i revisionspligten. Dette 

kan skyldes, at SKAT har etableret en solid administrativ bødeforlag, og at SØIKs straffesager ofte 

omhandler virksomheder, der ikke har muligheden for at fravælge revision.  

På baggrund af de udtalelser fra respondenterne samt de foretagne evalueringer, må det siges, at der med 

lempelserne i revisionspligten er flere og flere virksomheder, der har opnået muligheden for at fravælge 

revision. Selvom revisionsydelsen fravælges i mange virksomhederne, er der alligevel en del virksomheder, 

der benytter sig af revisors andre ydelser, såsom udevidet gennemgang, review, assistance samt aftalte 

arbejdshandlinger. Disse ydelser giver dog bare mindre grad eller ingen former for sikkerhed i regnskaberne.  

Trods ovenstående, anskueliggør evalueringerne fra Erhvervsstyrelsen, at beskaffenheden på årsregnskabet 

ikke bærer præg af, om der foretages revision eller en anden ydelse fra revisor. Tværtimod bliver 

beskaffenheden forringet, såfremt revisor slet ikke tages i brug, og virksomhederne selv skal sørge for 

bearbejdningen af årsregnskabet. Det, der er bemærkelsesværdigt, er, at skatteregnskabet bærer præg af, om 

der er en revisor inde over årsregnskabet eller ej, fordi virksomheder uden revision har større 

indkomstregulering end virksomheder med revision. Alligevel mener respondenterne- og dermed 

Erhvervsstyrelsen ikke, at der er nogen tegn på, at lempelserne i revisionspligten ikke har været medvirkende 

til, at virksomhederne begår mere økonomisk kriminalitet, end de førhen har gjort.  

9.5 Økonomisk Kriminalitet – herunder SØIK 

SØIK er en anklagemyndighed, som er blevet etableret for at efterleve de gældende love samt skabe 

retfærdighed i de sager, som de tager sig af. Med dette sagt, så har efterfølgende analyse, foretaget på 



Kandidatspeciale: Lempelserne i revisionspligten – med henblik på skattemæssige konsekvenser 
    

 
  

Copenhagen Business School Side 91 af 132 

 
 

baggrund af forskellige publikationer og artikler vedrørende økonomisk kriminalitet, vist hvordan analysen 

bliver påvirket af forskellige personers holdninger til problemfeltet.  

Ændringerne i revisionspligten anses for at være en mulighed for danskerne til lettere at etablere samt drive 

virksomhed i Danmark. Årsagen til dette er, at de mindre virksomheder undgår visse omkostninger i form af 

revisorydelser samt de interne omkostninger, som anvendes til at aflaste revisor. Det kan endvidere være 

gunstigt at etablere virksomhed i Danmark, da der ikke er særlige mange forhold samt 

kontrolforanstaltninger til den enkelte virksomhed. Dette er en gunstighed, som ikke altid afstedkommer et 

positivt resultat, dvs. at visse iværksætter virksomheder kun etableres for at begå økonomisk svindel eller 

kriminalitet. 

Der findes forskellige holdninger til, at lempelserne i revisionspligten ikke kun medfører positive fordele, 

men ligeledes negative aspekter. Virksomhederne kan skade deres omdømme ved at fravælge revision, da 

regnskabstallene vil have begrænset grad af sikkerhed eller slet ingen pålidelighed. Dette kan bevirke til at 

kreditorer, leverandører og kunder forlanger andre og højere krav til virksomheden. Disse krav, kan i sidste 

ende resultere i, at der ikke opnås en besvarelse for den pågældende virksomhed, ved at fravælge 

revisionsarbejdet. 

Ulemperne, som lempelserne i revisionspligten har bevirket til, er generelt anset for at være problematiske, 

og der er af denne grund allerede på nuværende tidspunkt iværksat visse tiltag, der skal begrænse de 

smutveje, som etableres ved, at virksomhederne fratager sig revisionsydelsen.  

SKAT har rettigheden til at gennemgå virksomhedernes selvangivelser, hvor det kan identificeres, om 

revisor har været involveret i regnskabet eller ej, og dermed kontrollere, om disse selvangivelser indebærer 

fejl og mangler. SKAT er derfor pålagt en større arbejdsbyrde, som kan være med at avle tvivl om, hvorvidt 

alle anfald af fejl og mangler observeres samt hvorvidt, der opstår flere og flere sager og dermed større 

arbejdsbyrde til SØIK. 

I forbindelse med de lempeligere krav til revisionspligten, har dette bevirket til en større forventningskløft 

mellem revisors arbejde og omverdenen. Denne forventningskløft er igennem de senest år steget enormt, 

hvilket kan skyldes, at mange danske virksomheder med ændringerne af lempelserne i 2013 greb muligheden 

for at fravælge revisionsarbejdet. Såfremt der benyttes revisorydelser uanset hvilken form, kan der 

forekomme forvekslinger i forhold til forventningerne om, hvilke opgaver, revisor skal foretage sig. Disse 

forvekslinger kan forekomme, da det med lempelserne i revisionspligten er blevet muligt at tilkøbe andre 

ydelser fra revisor end bare erklæringstypen revision. På baggrund af ovenstående fakta, kan visse 

virksomheder indimellem ikke være opmærksom på, hvilken ydelse de helt eksakt har tilkøbt fra revisor. Det 

er derfor vigtigt her at understrege, at revisors arbejde skal defineres helt præcist, og at revisor med tiden har 
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måtte revidere direkte mod besvigelser. Derfor kan forventningskløften være en af grundende til, at 

revisorernes arbejde er mere betydningsfuldt samt vigtigere nu til dags.  

I forhold til, at risikoen for skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet er blevet større i forbindelse med 

lempelserne i revisionspligten, antages det, at det ikke kan bemærkes i SØIKs daglige arbejde. Det kan dog 

her ved hjælp af en statistik, foretaget af politistatistik.dk, ses, at der er en gevaldig stigning i forhold til antal 

anmeldelser af økonomisk kriminalitet i hele landet. Statistikken ser således ud: 

 

Kilde: www.politistatistik.dk 

Ud fra den ovenstående statistik illustreres det, at der på fem år er der sket en tredobling af antallet af 

anmeldelser sager om økonomisk kriminalitet. Dette må anses for at værende en betydelig stigning, mener 

juraprofessor Lars Bo Langsted. Endvidere udtrykker Langsted, at stigningen kan risikere at fortsætte, da 

flere og flere vil mene, at der her kan gøres en god forretning. Det er derfor vigtigt, at politiet og SØIK har 

og får de ressourcer, der skal til for at forhindre disse hændelser
135

. 

Det kan endvidere formodes, at SØIK har fået en større arbejdsbyrde på baggrund af de lempeligere krav til 

revisionspligten. Dog skal det her gøres opmærksom på, at SKAT erhverver en administrativ 

bødekompetence i forhold til skatteunddragelse, hvor SKAT i sidste ende kan afgøre bestemte sager med en 

bøde
136

. SØIK varetager ofte større og indviklede sager, hvilket indebærer, at de virksomheder, som er 

involveret i sager, der typisk ender ved SØIK, ofte er virksomheder, der ikke har muligheden for at fravælge 

revisionsarbejdet. Så det kan her siges, at selvom anmeldelser af økonomisk kriminalitet er steget, er det ikke 

ensbetydende med, at SØIK har fået mere at se til af denne grund.  

                                                           
135

 Krogh, Benjamin ”Ekspert i økonomisk kriminalitet: Udviklingen er eksploderet i mellem hænderne på os” Ekstra 

Bladet 2016 
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 ”Nye administrative bøder på vej til virksomhederne” FSR 2012 
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I forhold til en vurdering af de fremtidige arbejder i SØIK, kan det formodes, at der er en mulig risiko for, at 

de i fremtiden i deres arbejde kommer til at kunne mærke konsekvenserne af ændringerne i revisionspligten. 

Begrundelsen hertil beror på, at foretagne analyser samt statistikker illustrerer, at den økonomiske 

kriminalitet er en stigende adfærd, og derfor er der mere fokus på dette område. Endvidere er der en eventuel 

mulighed for, at der i fremtiden kan forekomme en yderligere lempelse af revisionspligten, der kan bevirke 

til, at økonomisk kriminalitet kan være lettere at foretage. 

Netop i ovenstående sammenhæng, har SØIK i 2015 oprettet en ny specialenhed med økonomiske 

specialister og indhentet chefen udefra hos SKAT
137

. Denne specialenhed består af skattefolk, revisorer samt 

andre specialister med stort økonomisk kendskab til blandt andet bogføring, analyse, regnskab og 

dokumentation. Bemandingen til denne enhed er designet til at assistere, styrke og sætte retning for en 

forstærket indsats i vigtige straffesager om grov økonomisk kriminalitet. Med specialeheden vil der opnås en 

mere dyberegående gennemgang af økonomiske bilag i endnu højere grad, så man kan få slået hul på sagerne 

hurtigere og dermed mere effektivt. Dette vil også resultere i, at SØIK i endnu større omfang vil være 

opmærksom på, at de fra sagernes begyndelse får tilført alle relevante kompetencer og specialviden. 

Hensigten er navnlig at øge effektiviteten og nedsætte sagsbehandlingstiden til glæde for retssamfundet, de 

tiltalte og ofrene for de ofte omfattende forbrydelser. Det kan ud fra ovenstående formodes, at SØIK er 

blevet mere opmærksomme på forholdene om økonomisk kriminalitet, og i den forstand indfører nye 

initiativer for at løse problemstillingerne.  

På baggrund af ovenstående kan det forstås, at SØIK har den holdning, at der både er ulemper og fordele 

tilknyttet de lempeligere krav til revisionspligten. På nuværende tidspunkt ses der ikke nogle tendenser til, at 

muligheden for at fravælge revision har medvirket til mere skatteunddragelse og dermed haft indflydelse på 

deres arbejde. Lempelserne i revisionspligten har dog haft indflydelse på den forventningskløft, som allerede 

var til stede mellem revisors arbejde og omverdenen, hvilket derfor er blevet større igennem de seneste år. 

Selvom det ikke har haft betydning for arbejdstilgangen hos SØIK, kan det antages, at chancen for at der 

begås skatteunddragelse eller økonomisk kriminalitet er blevet større med de nugældende lempelser i 

revisionspligten. En eventuel yderligere lempelse i revisionspligten, anses som et forhold, der kan være 

medvirkende til øge risikoen ydereligere, hvilket kan resultere i, at det på et senere tidspunkt kan påvirke 

SØIKs daglige arbejde. Såfremt en yderligere lempelse af revisionspligten bliver aktuelt, kan flere 

virksomheder gøre brug af muligheden om at fravælge revisionen. Arbejdsstyrken er formet til at 

understøtte, styrke og sætte retning for en forstærket indsats i alvorlige straffesager omkring grov økonomisk 

kriminalitet.  

                                                           
137
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9.6 Delkonklusion 

På baggrund af de forskellige interviews, som er foretaget med respondenter fra henholdsvis FSR, 

SKAT/Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen kan det konkluderes, at alle har hver deres holdning til 

lempelserne af revisionspligten samt muligheden for den forstørrede risiko for skatteunddragelse. Selvom 

aspekterne primært er respondenternes egne, kan det i visse tilfælde konkluderes, at den respektive 

organisation har enslydende synvinkler. 

FSR – Foreningen for Danske Revisorer udfører et politisk stykke arbejde for at betone de gode, 

bemærkelsesværdige sider af revision. FSR er af denne grund imod lempelserne af revisionspligten, da de 

mener, at disse frembringer visse brister, som har konsekvenser for revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant og nedsætter tilliden til de virksomheder, der har muligheden for at fravælge revision. Der 

kan af denne grund forekomme visse fejl og mangler, som kan risikere at ramme indberetningerne til SKAT. 

De lempelige krav til revisionspligten vil, ifølge FSR, bevirke til en lavere regelefterlevelse og forstørret 

risiko for en udbredt grad af økonomisk kriminalitet heriblandt skatteunddragelse. FSR mener, at 

revisionspligten er et samfundsmæssigt påkrævet redskab til at bevare tilliden til virksomhederne. Det er et 

redskab, som virksomhederne kan have gavn af, da virksomhederne hertil anskaffer den nødvendige 

rådgivning og dermed bevarer en formålstjenlig adfærd.  

FSR er imod en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten i fremtiden, da de har en formodning om, at 

aktuelle brister forstørres, og der forekommer en yderligere stigning i fejl og mangler i forhold til det 

stigende skatteprovenu samt den nedsatte tillid til virksomhederne. FSR udtrykker klart og tydeligt, at 

virksomhederne ved tilvalg af revision eller udvidet gennemgang påtager sig en kontrol, som bevarer tilliden, 

minimerer diverse fejl og mangler samt regulerer skatteprovenuet. Denne kontrol vil ikke være eksisterende, 

såfremt virksomheder fravælger revision eller udvidet gennemgang, og der vil hermed være usikkerhed om 

virksomhederne årsregnskaber.  

I forhold til Skatteministeriet, mener de, at der udelukkende kan findes enkelte og sparsomme fordele om 

lempelserne af revisionspligten, hvor den mest betydelige fordel er, at samfundet ikke længere befaler de 

mindre virksomheder unødige byrder. I forbindelse med lempelserne i revisionspligten udtrykker 

Skatteministeriet, at forholdene har forhøjet mulighederne for, at virksomhederne kan begå 

skatteunddragelse. Skatteministeriet har fra begyndelsen været vagtsom med, at lempeligere krav kunne 

frembringe yderligere arbejde for dem, da de har været nødt til at have ekstra fokus på kvaliteten af det stof, 

de enkelte virksomheder videregiver. Skatteministeriet har af denne grund været i tæt samarbejde med 

SKATs kontrolinstans, da de har foranstaltet en ny indsatsplan for året 2016, der skal være medvirkende til at 

neddæmpe økonomisk kriminalitet, heriblandt skatteunddragelse. I forhold til en eventuel yderligere 

lempelse i revisionspligten, formodes det, at dette kan bevirke til en forøgelse af skatteunddragelse blandt 
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virksomhederne. Denne formodning er baseret på de nuværende erfaringer fra de undersøgelser, analyser, 

instrukser og tiltag, som andre lande har medvirket til. 

I forhold til interviewet med SKAT har de en relativ fordomsfri holdning til specialets problemfelt. Det 

udtryktes af respondenten, at de lempeligere krav til revisionspligten ikke har bevirket til nytte i forbindelse 

med den forstørrede risiko for skatteunddragelse. Det udtryktes endvidere, at revision bør udføres, da 

revision er medvirkende til at imødekomme de fejl og mangler, som kan påpeges i de årsregnskaber, der ikke 

bliver revideret. I forbindelse med de lempeligere krav til revisionspligten, har SKAT erfaret mangel på 

ressourcer til, at kunne foretage kvalitetskontrol eller stikprøver på ikke reviderede årsregnskaber. I forhold 

til en eventuel yderligere lempelse til revisionspligten, har SKAT den attitude, at det ikke bør iværksættes, da 

det kan forværre forekomster af skatteunddragelse. 

I forhold til Erhvervsstyrelsen, udtryktes det, at indførslen af den første lempelse har det haft enormt stor 

betydning for hele samfundet. Erhvervsstyrelsen har hertil udarbejdet nogle evalueringer, i forbindelse med 

ændringer i revisionspligten. Der ses en generel tilbøjelighed til, at der hvert år forekommer en stigning i 

antallet af virksomheder, som vælger revisionen fra. Dette kan føre til en forstørret risiko for 

skatteunddragelse, da det ikke længere alle regnskaber, der revideres og graden af sikkerheden på 

regnskaberne hermed formindskes. Ud fra evalueringerne ses der en tilbøjelighed til, at kvaliteten på 

regnskaberne bliver forringet. Dvs. de indebærer flere fejl og mangler, idet revision eller udvidet 

gennemgang bortvælges. I forhold til en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten, kan det evalueres 

ud fra compliance-analyserne, at der ikke ses en tilbøjelighed til, at der sker flere berigtigelser af 

virksomheder, som ikke foretager revision. Der ses ikke flere fordele ved, at der eventuelt forekommer en 

yderligere lempelse i revisionspligten.  

I forhold til SØIK kan det konkluderes, at de lempeligere krav har skabt muligheden for, at det nu er lettere 

at stifte samt drive virksomheder i Danmark. Det kan hertil understreges, at visse virksomheder udelukkende 

stifter en virksomhed, for at kunne benytte sig af chancen til at bedrive økonomisk kriminalitet. Akkurat i 

forbindelse kan det siges, at SØIK allerede på nuværende tidspunkt er iværksat visse tiltag, som bekæmper 

de svagheder, der opstår ved, at virksomhederne kan bortvælge revision heriblandt, at SKAT har rettighed til 

udvælge sådanne virksomheder.  

Det kan endvidere konkluderes, at SØIK ikke har fået mere at se til, i forbindelse med de lempeligere krav til 

revisionspligten, og der derfor ikke ses en tilbøjelighed til, at der sker mere skatteunddragelse af denne 

grund. I forbindelse med en eventuel yderligere fremtidig lempelse i revisionspligten, kan der være 

hændelser, som forstørrer risikoen for skatteunddragelse, da analyser anskueliggør, at økonomisk 

kriminalitet har en voksende tendens.  
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Det konkluderes yderligere, at de lempeligere krav har bevirket til en større forventningskløft imellem 

revisors arbejde og omgivelserne. Det er derfor vigtigt at præcisere samt definere, hvad revisors daglige 

arbejde indbefatter.  

10. Den udvidede risiko for skatteunddragelse og muligheden for en effektiv begrænsning af 

denne  

Det kommende afsnit vil være præget af den diskussion af, om fravalg af revision medfører en forhøjet risiko 

for skatteunddragelse samt hvilke muligheder, der på sigt vil være en virkningsfuld begrænsning af denne i 

Danmark. Diskussionen vil som udgangspunkt bære præg af de forudgående afsnit samt drøfte 

problemformuleringen, og hertil give en forklaring på, hvilke mulige tiltag, der kan foranstaltes for at 

begrænse sådan en udvidet risiko i Danmark på sigt. 

10.1 Den udvidede risiko for skatteunddragelse 

På baggrund af det redegørende og analyserende afsnit kan det siges, at flere virksomheder hørende under 

regnskabsklasse B har benyttet sig af muligheden om at fravælge revision, jævnfør årsregnskabslovens § 

135. Denne første ændring i årsregnskabsloven i forhold til revisionspligten forekom i 2006 er efterfølgende 

blevet ændret to gange mere, henholdsvis i 2010 og 2013. Ud fra årsregnskabslovens § 135 kan det drøftes, 

om lempelserne i revisionspligten indebærer visse fordele og ulemper. Disse fordele eller ulemper kan have 

en effekt på virksomhederne samt revisorerne, men samtidig også selve samfundet. Det er derfor vigtigt, at 

se nærmere på, hvilken et af forholdene, der vægter mest, samt om det kan være medvirkende til en forstørret 

risiko for skatteunddragelse. 

I forhold til de fordele, der er forbundet hertil, er den primære og den største fordel formentlig, at ved 

muligheden fravalg af revision bevirker til en besparelse for virksomhederne, da udgifter i forbindelse med 

revisionshonoraret bortfalder. Sådan en besvarelse kan gøre en betydelig forskel, specielt for de mindre 

virksomheder, da der er mange penge, der kan spares og bruges på noget andet relevant. Det kan dog hertil 

drøftes, om virksomhederne rent faktisk på langt sigt sparer penge på at fravælge revision, da 

virksomhederne alligevel selv skal sørge for at få opstillet og udarbejdet årsregnskabet. Dette er en 

forpligtelse, som nødvendiggør, at hver enkelt virksomhed allokerer ressourcer til at lære dette, medmindre 

virksomheden får en revisor til at foretage en af de andre erklæringstyper, heriblandt review, assistance og 

aftalte arbejdshandlinger. Anvendelse af en anden form for erklæringstype udover revision og udvidet 

gennemgang kan være omkostningsfuldt for virksomhederne, da erklæringstyper som review, assistance 

samt aftalte arbejdshandlinger ikke er forbundet med samme grad af sikkerhed, i forhold til revision eller 

udvidet gennemgang. Virksomhederne er derfor nødt til at tænke mere langsigtet og vurdere de forskellige 
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konsekvenser af fravalg af revision, da det på sigt kan komme til at være en dyrere løsning, end hvad man 

havde regnet med.  

De lempeligere krav til revisionspligten samt de besparelser, der opnås i forbindelse med revisionshonoraret 

for de mindre virksomheder, som kan benytte af sig lovgivningen, medfører endvidere, at det bliver lettere 

for iværksættere at starte og drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Ændringerne i årsregnskabsloven er 

derfor også medvirkende til at etablere bedre muligheder for virksomhedsdrift i Danmark. Etableringen af en 

bedre virksomhedsdrift kan resultere i at der skabes nye arbejdspladser, hvilket må formodes at være en 

fordel. Med dette sagt, vurderes det, at besparelsen, som de lempeligere krav bibringer, samt de 

forvaltningsmæssige byrder som virksomheder slipper fra, kan bevirke til at danne et bedre grundlag for at 

drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Der kan hertil skabes flere jobmuligheder samt arbejdspladser, der 

begge vil påvirke det danske samfund i den positive retning. 

Med henblik i specialets analysedel ses der endvidere ulemper i forbindelse med de fordele, som lempelserne 

af revisionspligten har medbragt. Disse ulemper, kan forøge muligheden for økonomisk kriminalitet 

heriblandt skatteunddragelse i det danske samfund, da de virksomheder, som stiftes med lempelserne af 

revisionspligten, kan opnå mulighed for at fortsætte i en længere periode end førhen, uden at der foretages en 

kontrol af disse. Denne bristende kontrol kan bevirke til, at virksomhedere opnår større muligheder for at 

slippe for at blive observeret, såfremt der indsendes forkerte oplysninger til f.eks. SKAT, og ved hjælp af 

disse grundlag kan virksomhederne have en chance for at foretage en øget mængde skatteunddragelse, end 

de førhen har kunnet. Den angivne fordel virksomhederne opnår med fravalg af revision, må derfor iagttages, 

som en ulempe for samfundet, da det vil påvirke skatteprovenuet i den negative retning. 

En anden betydelig ulempe, som er vigtig at understrege, er at der med fravalg af revision opnås en mindre 

grad af sikkerhed i årsregnskabet. Dette er tilfældet, såfremt at de enkelte virksomheder fravælger revision, 

eller hvis der i stedet anvendes en af de andre erklæringstyper som review, assistance eller aftalte 

arbejdshandlinger, da disse ikke afgiver samme grad af sikkerhed som revision eller udvidet gennemgang. 

Dette kan resultere i, at man som virksomhed kan få besværeligheder ved at tildrage nye investorer, indgå 

eller lave nye lånaftaler med banker, kreditinstitutter eller leverandører, og at nuværende samarbejdspartnere 

kan stille større krav til virksomheden, som f.eks. kunne være kortere betalingsfrister eller lavere 

kreditgrundlag. Ses dette i forhold til investorernes ønsker, kan dette være et fornuftbetonet initiativ, da 

investorerne ikke længere har revisors sikkerhed i forbindelse med regnskaberne. Set fra virksomhedens side, 

er dette en forhindring samt ulempe, da de som virksomhed bliver begrænset i forhold til likvide midler samt 

udvidelse af virksomheden, idet det må antages, at hver investor kan risikere at forholde sig kritisk ved 

virksomhedens regnskab. Det kan derfor siges, at virksomheder før et muligt fravalg af revisionspligten, skal 
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undersøge nærmere, om sådan en ulempe kan foreligge. Denne ulempe, kan have nogle skjulte 

konsekvenser, som kan resultere i yderligere omkostninger for den enkelte virksomhed.  

Det antages det derfor, at positive fordele, som de lempeligere krav til revisionspligten har medbragt, 

beklageligvis på længere sigt kan være forbundet med visse ulemper, der endnu ikke er skabt et fuldt 

overblik over. Det anses, at den enkelte virksomhed bør være ekstra omhyggelig med, hvilke sideløbende 

konsekvenser et fravalg af revisionspligten kan have for virksomheden. Dette gælder både for de kortsigtede 

og langsigtede konsekvenser, da begge kan være betydelige for virksomheden, således at det i sidste ende 

kan resultere i, at der forekommer store besværligheder i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.  

Med hensyn til indgivelserne samt indberetninger af oplysninger til SKAT, kan der ligeledes være nogle 

ulemper forbundet hertil. Såfremt en virksomhed skulle være indblandet i en retssag pga. manglende eller 

ukorrekte oplysninger i selvangivelsen, der indberettes til SKAT, kan dette i sidste ende bevirke til store 

omkostninger for virksomheden, og hermed vil denne omkostning udligne den besparelse, virksomheden 

havde i forbindelse med revisionshonoraret. Dette kunne have været en situation, virksomheden ville have 

kunnet undgået, såfremt virksomheden havde haft en revisor ind over regnskabet. Ikke nok med en ekstra 

omkostning, vil sådan en situation også kunne have en negativ effekt på virksomhedens omdømme og 

varemærke, hvilket kan resultere i tab af kunder og hermed også indtægter.  

Virksomhederne er derfor nødsaget til at gøre sig visse overvejelser, inden de træffer en beslutning, da der 

typisk kan forekomme yderligere konsekvenser ved et fravalg af revision. Et fravalg i virksomhedens 

regnskabsmæssige del, heriblandt revision eller udvidet gennemgang, kan af denne grund skabe 

konsekvenser for virksomhedens andre områder. Det er derfor vigtigt, at virksomheder vurderer fravalget ud 

fra et helhedsperspektiv, således at det i sidste ende ikke resulterer i en ekstra omkostning. Endvidere må det 

siges, at ud fra de forskellige undersøgelser og analyser foretaget af SKAT, at virksomhedernes fravalg af 

revision eller udvidet gennemgang medfører en forstørret risiko for skatteunddragelse, såfremt der 

indberettes oplysninger til SKAT af en virksomhed, som ikke har foretaget revision eller udvidet 

gennemgang. 

I forhold til de førhen beskrevne ulemper, så er disse mere af samfunds- og forretningsgrenmæssig karakter, 

idet revision fravælges. Begrundelsen hertil er, at et fravalg af revision kan ud fra vores sysnpunkt, være 

ensbetydende med, at visse virksomheder frasiger sig kontrollen af årsregnskabet. Indholdsmæssigt 

indbefatter årsregnskabet de informationer, som bliver indberettet til forskellige instanser, som f.eks. 

selvangivelserne til SKAT, hvorved det bristende tilsyn efter vores opfattelse kan bevirke til at forstørre 

risikoen for manglende eller ukorrekte indberetninger. I forbindelse med den stigende tendens til antal af 

virksomheder, som fravælger revision, er det vores holdning, at visse arbejdsbyrder ikke rykkes fra 

revisorernes arme til SKATs, idet det kan forudsættes at SKAT vil blive pålagt en større arbejdsbyrde, 
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såfremt der skal holdes tilsyn på at virksomheders indberetninger. I og med SKAT ikke magter at foretage en 

udvidet kontrol, hvilket vi formoder vil bevirke til en forstørret risiko for skatteunddragelse, da mange 

virksomheder vil blive undladt for SKATs tilsyn.  

En anden ulempe, som er værd at understrege i forbindelse med fravalg af revisionspligten og hermed 

begrænsningen af tilsynet til virksomhederne, er at der nu til dags er flere og flere virksomheder som bevidst 

går efter at foretage bedrageri. Dette blev især understreget med interviewet hos SKAT, da de mener at der 

opstår vanskeligheder med at få fat i bagmændene i rette tid. Selve problematikken indtræder, eftersom 

bagmændene typisk har lukket virksomheden ned, og er rejst bort fra landet. En af grundende hertil kan 

skyldes, at det er svært identificere de bevidste bedragere, da de typisk arbejder i det hemmelige og er 

forsvundet når de kommer ind på SKATs radar. Desuden har SKAT ikke ressourcerne til at efterse de 

enkelte selvangivelser, som er indberettet, hvilket kan bevirke til, at visse hændelser kan gå tabt og dermed 

ikke observeres. Set ud fra vores perspektiv, er sådan et forløb, forårsaget af lempelserne af revisionspligten, 

ærgerligt, da ændringerne i årsregnskabsloven er foretaget for at give de danske virksomheder visse 

lempeligere forhold, som har til hensigt for at etablere de allerbedste betingelser for, at hver virksomhed kan 

få det optimale ud af sin forretning. Vi antager derfor, at en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten i 

fremtiden, ikke vil være ideelt eller hensigtsmæssigt, såfremt denne udvikling fortsætter, da det ville skabe 

flere gunstige rammer for de virksomheder, der bevidst ønsker at udnytte reglerne. Denne overbevisning kan 

også understøttes af FSR, der anser, at de lempeligere krav til revisionspligten bør tages op til rebehandling, 

da FSR mener, at det må tiltrække landets politikeres opmærksomhed i og med der vil forekommer flere og 

flere bedragere til syne. De ovenstående formodninger, har frembragt et stor omtale om revisionspligten 

blandt de danske politikkere. I forbindelse med den aktuelle skattelysag, fra Panama Papers, udtrykker flere 

af de danske politikere, at det kan være fornuftigt at indføre bødestraf til dem, heriblandt både privatpersoner 

og virksomheder, der begår skattesvig
138

. Ydermere, hvis myndigheden skal til at rådgive andre, kunne de 

aktører, der bevidst rådgiver andre til at bedrive skattesvig, unddrages. Iblandt disse aktører kan der være 

jurister eller revisorer, som ubevidst ikke har stiftet kendskab til virksomhedens eventuelle skatteunddragelse 

i de eksempler, hvor der hverken er gjort brug af revision eller udvidet gennemgang. Eksempelvis vil 

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen bekrige brugen af skattely og skattesvig med 17 forslag 

fordelt på fem forskellige indsatsområder
139

. Ikke nok med hårdere straffe til bekrigelsen af skattely, har 

bankerne hertil pligt til at videregive oplysninger om samtlige transaktioner. Endvidere bør den påståede 

rådgiverforpligtelse, som hver jurist og revisor er indbefattet af, gøres skarpere, således at det via denne vej 

falder straffe for rådgiverne med evt. fængsel, såfremt de er involveret i sådan en skatteovertrædelse. Det er 
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derfor vores opfattelse, at dette tiltag kan bevirke til at minimere risikoen for øget skatteunddragelse i 

fremtiden, da det lægges til grund for, at der kan indføres hårdere konsekvenser på området. 

I forbindelse med analysen af de forskellige interviews med de forskellige respondenter, er der en klar 

tilbøjelighed til, at de lempeligere krav til revisionspligten har bevirket til ændrede arbejdsgange. I forhold til 

Skatteministeriets og SKATs daglige arbejde, anses og udtrykkes det, at til trods for de nødvendige 

adkomster og informationer for at kunne eligere virksomheder, som har fravalgt revision eller udvidet 

gennemgang, er til stede, er der ikke tilfredsstillende ressourcer eller tid til at kunne efterse enhver 

indberettet selvangivelse. Af denne grund foretages der nogle stikprøver til kontrol ud fra visse kriterier og 

risikoindikatorer, som f.eks. kan være, om der er fri bil til rådighed eller brug af virksomhedens aktiver til 

private formål. Dette kan resultere i, at visse fejl overses og virksomhederne kan hermed fritages for at blive 

beskattet, uanset om det så er foretaget bevidst eller ubevidst. Vi mener derfor, at den manglende bemanding 

og de begrænsede ressourcer hos SKAT er skyld i, at arbejdsgangene ikke er blevet ændret af lempelser af 

revisionspligten. Vi vurderer af denne grund, at visse virksomheder undgår kontrollen, forårsaget den 

manglende bemanding og ressource. Der kan derfor ud fra ovenstående ikke gives et præcist retvisende 

billede af, om de lempelige krav har bevirket til ændringer i arbejdsgangene i henholdsvis Skatteministeriet 

og SKAT, da det ikke kan forudses, hvordan det havde stået til, såfremt den nødvendige bemanding og de 

nødvendige ressourcer havde været til rådighed.  

Den samme tilbøjelighed til manglende forskel i arbejdsgangene er ikke aktuelt ved SØIK, hvilket kan være 

fordi, at de virksomheder, som på nuværende tidspunkt har muligheden for at fravælge revision eller udvidet 

gennemgang, rent beløbsmæssigt er for små til, at disse sager videregives til SØIK. En anden grund kan 

være, at SKAT har en forvaltningsmæssig bødekompetence til at afgøre sager, således at alle sager ikke 

videresendes til SØIK. Såfremt der skal benævnes et forhold, som kan have virkning på SØIKs 

arbejdsgange, er beløbsgrænserne ikke steget i forbindelse med lempelserne af revisionspligten, hvilket vil 

sige, at virksomheder med økonomier, som har relevans for SØIK, ikke har mulighed for at bruge de aktuelle 

regler for fravalg af revision.  

Vi vurderer derfor ud fra disse tilbøjeligheder, at det på sigt kan blive dyrere at indskyde flere ressourcer for 

at anrette mulighed for tilsyn af samtlige virksomheder end det er, at lade visse virksomheder gå fri. Dette 

kan begrundes med, at der ved en regulering af de aktuelle lempelser, hvorpå flere virksomheder i fremtiden 

vil opnå rettighed til at fravælge revision, hertil vil forekomme en eventuel berigtigelse i beløbsgrænserne. 

Denne berettigelse i beløbsgrænserne vil bevirke til, at de yderligere lempelige krav til revisionspligten kan 

komme til at indbefatte virksomheder med økonomier af en sådan størrelse, der kan få en væsentlig effekt for 

det danske samfund og derved den forstørrede risiko for skatteunddragelse. Denne eventuelle yderligere 

lempelse af revisionspligten, kan indbefatte virksomheder med betydeligt større økonomier, hvilket 
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fremadrettet kan påvirke SØIKs arbejdsforhold. Denne antagelse skyldes, at virksomheder, der overstiger 

beløbsgrænsen på otte millioner kroner i nettoomsætning, vil være virksomheder, der efter vores antagelse, 

kan være medvirkende til sådan en grad af skatteunddragelse, at sagen vil blive videregivet fra SKAT til 

SØIKs hænder.  

Ses ovenstående ud fra FSRs perspektiv, udtrykker de, at de som brancheorganisation for revisorer ser en 

tilbøjelighed til, at der er forekommet en stigning i antallet af fejl og mangler i forbindelse med 

selvangivelserne og disse ikke er foretaget som en bevidst handling. FSR anser, at fejlene skyldes manglende 

kendskab til et anseeligt, indviklet skatteområde, der indebærer mange retningslinjer, som kan være svært at 

sætte sig ind i for nogles vedkommende. Af denne grund kan et fravalg af revision eller revisors ydelser, 

efter vores opfattelse have betydelige konsekvenser og dermed være en dårlig forretning, da manglende 

kendskab og ressourcer hertil kan medvirke til fejl og mangler i sidste ende, hvorpå der lægges endnu større 

byrder på de enkelte virksomheders skuldre. Vi har derfor den holdning, at det er et samfundsmæssigt 

problem, at den professionelle skepsis kommer fra et så kompliceret område, hvilket skatteområdet anses for 

at være i Danmark. Det bevirker til, at virksomhederne ved fravalg af revision eller udvidet gennemgang selv 

skal sørge for indberetningerne til de offentlige instanser, hvilket kan være en udfordrende opgave, som de 

reelt set ikke egner sig til. Vores holdning hertil er, at det danske samfund som helhed på nuværende 

tidspunkt ikke parat til, at være pålagt yderligere lempelser, da den danske skattelovgivning er kompliceret 

felt, hvorfor der derfor er en stor risiko for, at virksomhederne uanset om det er bevidst eller ubevidst kan 

foretage skatteunddragelse. Med en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten fremafrettet, kan det 

lægges op til diskussion, om den nuværende skattelovgivning bør efterses og gennemgås med henblik på en 

eventuel revurdering. 

I og med at en virksomhed fravælger revision eller udvidet gennemgang, er det ikke ensbetydende med at der 

bevidst at foretage bedrageri, eller at det gøres for at slippe fra skatteindbetalingerne og i den sammenhæng 

snyde sig selv. Som vi også før har nævnt, har mange små virksomheder i Danmark ikke den fornødne 

kompetence til at arbejde inden for skatteområdet, og selvom der er manglende forståelse hertil, ses det 

undtagelsesvis, at virksomhederne eller indehaverne bliver snydt, såfremt der er manglende eller ukorrekte 

oplysninger i selvangivelsen. Tilbøjeligheden hertil kan skyldes, at virksomhederne selv skal sørge for, at 

den i sammenhæng med skatten ikke snyder sig selv. På grund af denne udvikling, ses det, at SKAT 

foretager flere og flere skattemæssige berigtigelser. Disse berigtigelser resulterer typisk i en merbetaling for 

SKAT. I og med at SKAT foretager flere og flere berigtigelser i indberetningerne til SKAT i forbindelse med 

fravalg af revision eller udvidet gennemgang, ses dette som en negativ virkning efter vores mening, da det 

bare illustrerer, at der mange virksomheder som undgår SKATs tilsyn og hermed går fri af berigtigelserne. 
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Det er derfor vores klare overbevisning, at det med de lempeligere krav til revisionspligten samt SKATs 

manglende ressourcer hertil, har bevirket til en forhøjet risiko for at foretage skatteunddragelse.  

Som det også kommer til udtryk i analysen, er der generelt tilbøjelighed til, at respondenterne mener, at der 

med lempelserne af revisionspligten er frembrudt en større forventningskløft imellem revisors arbejde og 

omgivelserne. Med dette menes, at der rent faktisk er flere virksomheder, som ikke er klar over, om de reelt 

set får udført et revisionsarbejde eller ej.  

En af årsagerne hertil kan b.la. være, at virksomheden ikke har stiftet kendskab til arbejdet med regnskaberne 

samt aftalen med revisor og har derfor ikke en indsigt i, hvad aftalen reelt set indebærer og ligeledes hvilket 

arbejde, som kan forventes foretaget af revisor.  

En anden årsag hertil kan være, mange virksomheder ikke har kendskab til, hvad det egentlig er de 

forskellige revisorydelser og erklæringstyper indebærer. Mange virksomheder formoder af denne grund, at så 

længe de har en revisor inde over regnskabet, er det ensbetydende med, at en revision af regnskabet udføres. 

Disse uoverensstemmelser kan skyldes, at revisor ikke får defineret arbejdsopgaven gennemgribende nok, 

heriblandt hvad den anskaffede ydelse rent faktisk involverer, hvorfor det er vigtigt at understrege, hvilke 

handlinger revisor foretager sig, og hvilke handlinger revisor ikke foretager sig. Vi anser derfor, at 

lempelserne af revisionspligten har bevirket til, at forventningskløften er steget eksponentielt igennem de 

seneste år.  

I anledning til den sidste lempelse af revisionspligten i 2013 blev erklæringsstandarderne om udvidet 

gennemgang indskrevet i den danske lovgivning. I forbindelse med udvidet gennemgang kan denne ydelse 

bevirke til, at de danske virksomheder ikke er helt overbevist om, hvilken ydelse der rent faktisk ydes, da den 

lovgivningsmæssigt ligestilles med revision. Vi har hertil holdningen, at erklæringsstandarderne om udvidet 

gennemgang ikke umiddelbart kan ligestilles med den stigende forventningskløft, men at denne kan have 

betydning for virksomhedernes forvirring over, hvilken ydelse revisor rent faktisk foretager for dem. Vi 

anser derfor, at dette kan have en betydning, idet det yderligere tydeliggøres fra revisors side, hvilke ydelser, 

som tilbydes og hermed, hvilken ydelse virksomheden ønsker at få foretaget, heriblandt hvilke ydelser 

revisor er inde over og ikke ind over.  

I forhold til, at erklæringsstandarderne om udvidet gennemgang lovmæssigt ligestilles med revision, anser vi 

dette som værende en fordel for de danske virksomheder, da dette er en indikation på, at der stadig bliver ført 

tilsyn og foretaget et stykke arbejde af en revisor, hvilket giver en begrænset sikkerhed, med muligheden for 

yderligere sikkerhed, idet der foretages yderligere særlige handlinger. Endvidere har ovenstående bevirket til, 

at mange virksomheder kan spare penge ved at gøre brug af udvidet gennemgang og samtidig anskaffe sig en 

høj grad af sikkerhed for deres årsregnskab. Denne sikkerhed vil være medvirkende til at give et retvisende 
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billede af en virksomheds aktuelle ”standpunkt”. Vi mener derfor, at indførslen af udvidet gennemgang har 

bibragt de danske virksomheder en ydelse fra revisor, der giver dem mulighed for at slippe fra de unødige 

byrder ved den normale revisionsydelse og samtidig anskaffe sig af høj grad sikkerhed for deres regnskab. 

Denne sikkerhed kan være en betydelig faktor for, at der i fremtiden vil forekomme færre skattemæssige 

berigtigelser.  

I Danmark findes der ca. 160.000 CVR-registreringer, hvorpå det må formodes, at de fleste har en revisor 

eller rådgiver tilknyttet
140

. Adskillige revisorer vejleder i dag deres kunder til at fravælge revision, hvilket 

kan begrundes med, at revisor undgår kvalitetskontrol af sit arbejde og hermed kan ydelsen tilbydes til lavere 

pris. Den lave pris kan endvidere bevirke til, at der indhentes nye potentielle kunder fra de små 

virksomheder, som på nuværende tidspunkt har muligheden for at fravælge revision og ikke har så mange 

kompetencer og ressourcer til rådighed at gøre godt med. De små virksomheder kan derfor spare det 

udvidede revisorhonorar, og bruge disse penge til andre formål. Vi anser derfor, at det kan antages, at de 

virksomheder, der bliver vejledt omkring fravalg af revision, ikke stifter bekendtskab med de konsekvenser, 

det senere hen kan bevirke til.  

I forbindelse med den manglende kvalitetskontrol formoder vi, at det kan risikere at påvirke 

virksomhedernes omdømme og image over for deres interessenter. Begrundelsen hertil vil være, at revisor 

kan tage arbejdet for givet, idet der ikke udføres nogen kontrol eller tilsyn på det foretagne arbejde, hvilket i 

sidste ende kan resultere i, at det går ud over regnskabet og dermed virksomheden. Den manglende 

kvalitetskontrol vil ikke kunne volde konsekvenser for virksomheden lige med det samme, men 

konsekvenserne vil først kunne ses på længere sigt. Det skal i dette sammenhæng understreges, at i og med 

en revisor er inde over regnskabet, uanset om det er revision, udvidet gennemgang, review, assistance eller 

aftalte arbejdshandlinger, er det ofte revisor, der komme til at stå til ansvar for de manglende eller ukorrekte 

oplysninger i årsregnskabet. Som regel skyldes dette, at virksomheden handler i god tro vedrørende det 

arbejde, de får foretaget af revisor, og det er af denne grund kun i de tilfælde, hvor det, aftalen imellem 

revisor og virksomheden indeholder, kan dokumenteres, at revisor kan komme udenom ansvaret. Den 

minimerede kvalitetskontrol kommer af denne grund til at spille en betydelig rolle i forbindelse med revisors 

arbejde, da der uden kvalitetskontrol ikke føres noget tilsyn af deres arbejde. Der kan på denne måde ikke 

sættes direkte paralleller til virksomhedens regnskaber, men alligevel kan det antages, at det har en 

påvirkning på længere sigt.  

Vi formoder, at kvalitetskontrollen er en implicerende faktor til, at mange virksomheder, ud over 

principperne om lempelse af revisionspligten, bliver vejledt til at fravælge revision. Hertil kan der skabes en 

diskussion om denne kvalitetskontrol kan være bevirkende til den forstørrede risiko for skatteunddragelse, 
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som vi mener, er tilstedeværende i det danske samfund. Det ovenstående kan baseres på det, at de forskellige 

respondenter har en antagelse om, at størrelsen af skatteunddragelse og andre former for fejl har været 

forøget i forbindelse med muligheden for fravalg af revision. Da dette er en antagelse, er der selvfølgelig 

ikke noget belæg hertil, men alligevel må det siges, at det er lettere for virksomhederne at begå fejl og 

indsende ukorrekte oplysninger, idet den udvide tilsyn ikke er eksisterende. Vi anser derfor, at denne 

antagelse i fremtiden kan blive til en kendsgerning, idet der forekommer en eventuel yderligere lempelse af 

revisionspligten, da kontrollen eller tilsynet vil blive forringet yderligere med indgåelse af sådan et regelsæt. 

Dette vil endvidere medføre, at forhøjet risiko for skatteunddragelse kan forøges yderligere, da det kan blive 

en realitet for de virksomheder, som har flere millioner i omsætning end de bestående otte millioner kroner i 

nettoomsætning. Denne antagelse kan igen jævnføres til den kendsgerning, at der endvidere ikke er 

ressourcer nok hos de forskellige kontrolinstanser, for at afholde tilsyn for de modtagne indberetninger fra de 

enkelte virksomheder for fejl eller ukorrekte oplysninger. Dette vil også få betydning får fremtiden, da det på 

længere sigt vil påvirke de forskellige kontrolinstansers arbejdsgange, såfremt der forekommer en eventuel 

yderligere lempelse. Det vil bevirke til en større arbejdsbyrde for de anførte styrelser eller instanser. 

Diskussionen om, om virksomhederne reelt set har brug hjælp for at kunne bearbejde et regnskab, kan 

illustreres ved hjælp af indholdet samt kvaliteten af årsrapporterne. Det udtrykkes hertil af 

Erhvervsstyrelsens evalueringer på lempelserne i revisionspligten, at det har en væsentlig betydning for 

regnskabet, om virksomheden har haft en revisor inde over regnskabet. Evalueringer samt respondenter 

understreger endvidere, at det ikke er afgørende, hvilken ydelse revisor aflaster med; dvs. om det er revision, 

udvidet gennemgang, review, assistance eller aftalte arbejdshandlinger. Det, der har betydning herfor, er, om 

virksomheden i en eller anden grad har gjort benyttet sig af revisors kompetencer eller om de selv har skullet 

sørge for udarbejdelsen af årsregnskabet.  

Ud fra det ovenstående antager vi, at så længe der er en revisor ind over regnskabet, så er sandsynligheden 

for fejl og ukorrekte oplysninger relativ lav. Ren sikkerhedsmæssigt er man også bedre stillet, når en revisor 

er inde over regnskabet. Vi har dog den holdning, at virksomhederne bør som minimum få lavet en review-

erklæring på årsregnskabet, for at bibeholde en vis form for kvalitet i regnskabet. Begrundelsen hertil er, at 

revisor hverken ved assistance eller aftalte arbejdshandlinger ikke kontrollerer nogen af oplysningerne, da 

begge nærmest er en ydelse i forhold til opstilling af de finansielle oplysninger. Uanset hvad, mener vi, at 

man børe gøre brug af en af de ydelser revisor tilbyder, da revisor kan bevirke til at finde fejl og ukorrekte 

oplysninger i rette tid. Virksomhederne kan hermed imødekomme visse negative konsekvenser, og der opnås 

dermed mere sikkerhed på regnskabet. 

I forlængelse af revisors erklæringstyper og muligheden for fravalg af revision, har bevirket til at give os den 

holdning, at revisors supplerende oplysninger kan være en betydelig faktor for den forstørrede risiko for 
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skatteunddragelse. Begrundelsen for dette er, at de supplerende oplysninger omhandlende andre forhold, 

heriblandt ledelsesansvar, ikke afgives, hvis erklæringsstandarderne revision eller udvidet gennemgang 

bortvælges. Revisor har under afsnittet ’supplerende oplysninger’ mulighed for at kommentere på, at 

skattelovgivningen ikke er overholdt, såfremt dette er konstateret. Af denne grund, kan de supplerende 

oplysninger ses som et redskab, til at imødekomme den øgede risiko for skatteunddragelse. Årsagen til at 

graden af sikkerhed er faldende på de forskellige revisorydelser er, at der ved review, assistance eller aftalte 

arbejdshandlinger ikke afgives supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. Vi anser derfor, at det er 

vigtigt, at revisor sondrer mellem dette, i forhold til det foretagne arbejde. Samtidig kan de virksomheder, 

som målrettet går efter skattesvig, have mulighed for at slippe fra revisors angivelser og hermed fortsætte 

med deres svighandlinger. Derfor har de supplerende oplysninger en essentiel betydning såfremt revision 

eller udvidet gennemgang bortvælges, da vi anser det for at være problematisk, idet de supplerende 

oplysninger vedrørende andre forhold frafalder, da der uden revisors supplerende oplysninger skabes et åbent 

rum for, at virksomhederne kan få det lettere ved at bedrive skattesvig fremadrettet. Vi har af ovenstående 

grunde fået den holdning, at det rent lovgivningsmæssigt bør efterses, om kravene for de supplerende 

oplysninger skal gentænkes, således at de supplerende oplysninger bør være inkluderet i revisors andre 

erklæringer. Dette har selvfølgelig ingen betydning for de virksomheder, der stadig vælger revisors ydelser 

helt fra. 

Ud fra de ovenstående forhold har vi fået den opfattelse, at de lempeligere krav til revisionspligten siden 

2006 har bevirket til en forstørret risiko for skatteunddragelse blandt de danske virksomheder, idet mange 

regnskaber ikke kontrolleres eller revideres. Denne risiko, kan efter vores mening resultere i en negativ 

påvirkning af det danske samfunds, og det kan hermed lede til en forhøjet risiko for, at der forekommer 

større mængde af fejl og ukorrekte oplysninger. Grundlæggende kan dette også skyldes, at 

skattelovgivningen er et kompliceret område, idet det må antages, at mange virksomheder har behov for 

rådgivning hertil. Vi mener, at denne rådgivning er vigtig for at udrette de fejl og ukorrekte oplysninger, der 

forekommer i indberetningerne. Analyser og statistikker foretaget på vegne af SØIK, illustrerer, at der er en 

tilbøjelighed til, at økonomisk kriminalitet er stigende. Den største grund hertil, må formodes at være, at 

virksomhederne fravælger revisors ydelser, hvilket bevirker til, at der ikke opnås en væsentlig grad af 

sikkerhed. Vi anser ikke af afgørende betydning, om det så er revision, udvidet gennemgang, review, 

assistance eller aftalte arbejdshandlinger, den enkelte virksomhed vælger at gøre brug af, såfremt der ses på, 

at de tre erklæringsstandarder har forskellig grad af sikkerhed. Som helhed mener vi, at der er en tydelig 

tilbøjelighed til, at de lempeligere krav til revisionspligten har bevirket til en forøget risiko for skattesvig, og 

denne risiko kan reelt set blive større, såfremt der indføres en eventuel yderligere lempelse i revisionspligten.  

10.2 En effektiv begrænsning af risikoen for skatteunddragelse 
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Efter forrige afsnit er det nu åbenlyst, at de seneste års lempelser af revisionspligten i Danmark har ført til en 

øget risiko for skatteunddragelse. Samtidig må det forventes, at den risiko vil stige, såfremt der i fremtiden 

opstår en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten. Derfor vil dette afsnit fokusere på mulighederne 

for at begrænse risikoen, da dette er en relevant problematik, der kan komme til at koste staten mange penge. 

Den letteste metode til at begrænse risikoen, er den oplagte mulighed, at forstærke SKAT med yderligere 

ressourcer til at gennemgå selskabernes selvangivelser. Denne mulighed er oplagt, idet SKAT selv 

fremhæver, at de på aktuelt tidspunkt har alle de informationer, som er nødvendige for at kunne føre kontrol 

med samtlige selskaber samt det, at der er mulighed for at udsøge de selskaber, der har fravalg af revision. 

Det er en dagsaktuel problemstilling hos SKAT, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at kontrollere alle 

selvangivelserne. Såfremt de påkrævede ressourcer bliver tildelt SKAT, må det forventes, at risikoen for 

skatteunddragelse nedsættes en del. Derfor kan dette være en mulighed at tildele SKAT de nødvendige 

ressourcer for at afhjælpe den stigende risiko for skatteunddragelse. Det skal i relation til tildeling af 

ressourcer holdes for øje, om det bliver for omkostningstungt for SKAT. En tildeling af flere ressourcer bør 

derfor holdes op imod de øgede omkostninger, da det må antages, at staten kan opnå gunstige fordele ved 

tildeling af ressourcerne. En fordeling af arbejdsbyrden fra den forhenværende revisionspligt og til SKAT 

kan medføre både positive og negative effekter, idet det kan antages, at der nogle situationer vil komme til at 

koste mange arbejdstimer og dermed en omkostning for f.eks. at finde frem til alle fejl i selskabernes 

selvangivelse. Sættes de positive og negative fordele op mod hinanden, må det i sidste ende forudsættes, at 

det vil komme til at koste for mange ressourcer at finde frem til de små fejl i selvangivelserne, idet det kan 

koste mange timer at konstatere disse fejl. SKAT understreger bl.a. at de aktuelt er mest agtpågivende om, 

om der kommer penge ind i den danske statskasse. 

På baggrund af det ovenstående ville den mest optimale løsning være, at systematisere SKATs ressourcer i 

forhold til de henståede indtægter. Vi mener derfor, at en mulig begrænsning af den stigende risiko for 

skatteunddragelse kunne ske ved, at SKAT får flere ressourcer og dermed får muligheden for at konstatere 

flere fejl i selskabernes selvangivelser. Der skal derfor findes en balance, som vil muliggøre indførelsen af 

kontrol for at finde relevante fejl, der har betydning for skatteunddragelse. 

En anden mulighed for at formindske risikoen for skatteunddragelse kunne være, at indføre en 

fordelsordning for de selskaber, der til vælger revision, som b.la. Holland har indført. Denne fordelsordning 

støttes af FSR. Danske revisorer i FSR giver udtryk for, at dette kunne være en løsning, idet det kan bevirke 

til en mulighed, hvor flere selskaber, såfremt de kan opnå fordele ved det, vil udføre revision til deres selskab 

såvel som en udvidet gennemgang fremfor at fravælge disse. En fordelsordning kan efter vores 

overbevisning være en god ide, idet en sådan fordelingsordning vil kunne bidrage til, at selskaberne vælger 
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revision, og dermed give større gavn i forhold til at formindske risikoen for skatteunddragelse frem for at 

foretage yderlige kontrol. 

En fordelsordning skal give en form for rabat til de selskaber, der frivilligt vælger revision til, når de, som 

tidligere nævnt, har muligheden for at fravælge revision af årsregnskabet. Det er efter vores mening, at en 

sådan ordning kan assistere til med at nedsætte det øgede skatteunddragelse, og at FSR giver et reelt bud på 

indførelsen af ordningen, når de giver udtryk for, at dette kan gøres ved, at revisionen og skattekontrollen 

gives i en større udstrækning. Dette kan evt. gøres ved at frivilligt reviderede regnskaber, med blanke 

revisionspåtegninger undslipper skattekontrollen eller, at det enkelte selskab får en større fordelsrabat i 

skattekontrollen, hvilket vil betyde, at selskaberne undlader den ellers stærke skattekontrol, når selskaberne 

har søgt hjælp fra revisor ved indberetning af deres selvangivelse til SKAT. 

Implementering af en fordelsordning kan være med til at nedsætte risikoen for skatteunddragelse, hvilket ud 

fra vores anskuelser er til gavn for selskaberne men også for staten, idet det kan danne en vellykket 

begrænsning i Danmark. Dette skyldes, at selskaberne indirekte vil blive motiveret til vælge revision, og 

samtidig afgrænser det ikke potentialet for at lette selskabsdrift, som har været lempelsernes hensigt. En 

fordelsordning, der indirekte kan være med til at splitte modspillerne fra medspillerne, når det kommer til 

iagttagelse af fx skattelovgivning og dermed nedsættelse af risikoen for skatteunddragelse. 

Denne anskuelse anlægges på vores viden fra Holland, som har implementeret en lignende ordning 

vedrørende en rabatordning for selskaber, der får foretaget revision. Den fordel kan Danmark også benytte 

sig af, idet de danske politikere kan drage på erfaringer fra den nuværende indførte ordning. I relation til 

dette er det vores opfattelse, at denne fremgangsmåde ville kunne være til fordel i forhold til den stigende 

risiko for skatteunddragelse i Danmark. Denne vurdering anlægges samtidig på den realitet, at mange af de 

korrektioner, der sker i forbindelse med selskabernes selvangiverler, sker i forbindelse med skattemæssige 

fordele.    

Et tredje forslag til en virkningsfuld begrænsning af den stigende risiko for skatteunddragelse i Danmark 

kunne være, at man sætter fokus på kvalitetskontrollen, som revisor er underlagt. Kvalitetskontrollen er tit 

årsagen til, at revisorerne rådgiver deres kunder til at fravælge revision, idet de på den måde vil fritages for 

kvalitetskontrollen af deres arbejde. På baggrund af det interview, der er foretaget med respondenten fra 

SKAT vores indtryk, at revisorerne ved hjælp af denne kvalitetskontrol er underlagt nogle stramme krav, 

som de forventer at overholde, og at revisorerne kan gennemføre et fornuftigt stykke arbejde og endda med 

et retvisende regnskab uden at kunne leve op til kvalitetskontrollen. Det er samtidig tvivlsomt, hvorvidt en 

bortskaffelse af kvalitetskontrollen kan få revisorer til at sjuske med deres arbejde, og på den måde vil en 

sådan indførelse i stedet få en negativ effekt. 
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Vi vurderer derfor, at det kunne være en mulighed at se på de faktuelle kvalitetskontroller, og om der evt. er 

for høje fordringer til revisorerne. Dette indebærer fordringer, der kan i sidste ende kan være unødvendige 

for, at opnå et acceptabelt arbejde. Dannes der en ligevægt i forhold til kvalitetskontrollen, vurderer vi, at det 

kan være med til, at langt færre revisorer rådgiver deres kunder til at fravælge revision, samtidig kommer 

revisorerne ikke til at gennemføre et arbejde, som for dem er mindre værd. Det kan ud fra vores anskuelse 

derfor være en mulighed, at en ændring af kvalitetskontrollen kan få flere af de danske selskaber til at 

fortsætte med at få deres regnskaber revideret. Derfor må det antages, at der såfremt flere selskaber fortsætter 

med at få deres regnskaber revideret, vil ske et fald i korrektionerne af fejl og dermed et fald i den stigende 

skatteunddragelse. 

Et fjerde forslag til en virkningsfuld afgrænsning af den stigende risiko for skatteunddragelse i Danmark kan 

være, at man kan indføre højere bøder til de selskaber, som bevidst begår skatteunddragelse. Dette kan 

muligvis være en metode til at skabe en vellykket afgrænsning af den stigende risiko, derfor kan dette ses 

som en fordel, at med højere bødestraffe i fremtinden, kan selskaberne straffes, såfremt de bevidst begår 

skattesvig. En af de muligheder, vi ser som den mest hensigtsmæssige, er at fuldføre revisionspligt for de 

danske virksomheder i regnskabsklasse B. Eftersom dette er et urealistisk forslag, ønsker vi, at koncentrere 

os om, hvad der kan gøres på aktuelle tidspunkt, hvor lempelserne af revisionspligten er implementeret. 

Samtidig ser vi ikke en fremtid, der medfører en genimplementering af revisionspligten, hvilket skyldes, at 

der siden den første lempelse i 2006 er foretaget en del lempelser af revisionspligten i Danmark. Disse 

lempelser har skridt for skridt givet flere selskaber muligheder for at fravælge revision. Det, at det er aktuelt 

at kigge på en effektiv begrænsning af risikoren for skatteunddragelse i Danmark skyldes, at vi antager, at 

der i fremtiden på baggrund af gældende EU-direktiver er potentiale for at lempe revisionspligten yderligere, 

og at den danske stat på aktuelle tidspunkt fører en politik om minimumsindføring af EU-direktiver. Dette 

betyder, at der fra statens side er et ønske om implementering af alle de mulige lempelser, der er inden for 

EU-direktiverne.  

”Et direktiv gælder ikke direkte, først skal Folketinget vedtage en lov, eller ministeren skal udstede en 

bekendtgørelse.”
141

 

Når EU har vedtaget et direktiv, skal det tit omsættes til national lovgivning før det gælder i 

medlemsstaterne.  

De to mest almindelige typer af EU-regler er direktiver og forordninger. Når EU vedtager en forordning 

gælder den direkte i medlemslandenem. Det vil jo sige, at en forordning kan benyttes af andre myndigheder 

og af danske domstole. Til gengæld er det ikke det samme med direktiver. Direktiver er en form for 

                                                           
141

 ”Fra fælles direktiver til dansk lov” Folketinget, 2017 
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skabelon-lov, som fastsætter et fælles mål, der skal opnås i alle EU's medlemslande, men det er overladt til 

medlemslandene at afgøre, hvordan målet skal opnås og direktivet udføres.
142

 

Reglementerne i direktiver gælder først, når medlemslandende har indført dem i deres nationale lovgivning. 

Det er ikke selve direktiverne, som gælder for borgerne i medlemslandene, men de nationale love, som 

udføres indbefatter af direktiverne. Direktiver bliver behandlet i løbet af 18-24 måneder, hvor de så omsættes 

til dansk lov, og de er først gældende, når de er blevet omsat.
143

 

På baggrund af ovenstående kan dermed siges, at vi anser, at der er fire muligheder for at afgrænse den 

stigende risiko for skattesvig i Danmark. De fire muligheder giver efter vores anskuelser ikke udtryk for den 

samme grad af medgang, idet de hver især er forbundet med fordele og ulemper. De fire forslag skal, ved en 

evt. indførsel, sættes op imod den aktuelle danske lovgivning og muligheden for en evt. yderligere lempelse 

af revisionspligten. Derfor mener vi, at det vil mest gavnligt, for det den danske stat at se nærmere på 

afgrænsningsmulighederne. Disse går på implementering af en fordelsordning for de selskaber, der frivilligt 

ønsker regnskaberne revideret, selvom de har mulighed for at fravælge revision,  og samtidig en højere 

bødestraf til selskaberne såvel som rådgiverne samt fratagelse af retten til at rådgive, i fald den enkelte 

rådgiver opfordrer til at snyde i skat til egen interesse.  

Disse muligheder for en virkningsfuld afgrænsning af risikoen for skatteunddragelse i Danmark er begge 

tilknyttet både fordele og ulemper. Idet der ses på muligheden for indførsel af fordelsordninger, kan det 

motivere selskaberne til at vælge revision frem for at fravælge det. En fordelsordning skal sættes op imod 

den danske lovgivning, idet den har til hensigt, at skabe en tilbøjelighed, til at flere og flere selskaber fri

villigt vælger revision såvel som udvidet gennemgang, eftersom de kan opnå gavn andre steder ved dette. 

Denne gavn opstår, såfremt der findes den korrekte ligevægt, som kan være medvirkende, til at formindske 

risikoen for skatteunddragelse på trods af de aktuelle lempelser af revisionspligten såvel som en evt. 

ydereligere lempelse. En afgrænsningsmulighed som denne er imidlertid ligervis forbundet med ulemper, 

hvorfor det er fordelagtigt, at der kan drages paralleller til rabatordningen i Holland. En ulempe kan være, 

som tidligere nævnt, at fordelsordning skal sættes på det korrekte stadium, hvilket betyder, at der skal dannes 

en balance for at sikre at det rette pengesumsmæssige stadium opnås. Indtræffer dette ikke, kan der være en 

risiko for, at fordelsordningen enten ikke får den optimale virkning, idet de pengesumsmæssige fordele, det 

enkelte selskab kan opnå skattemæssigt ikke er tilsvarende den pengesumsmæssige besparelse, der kan opnås 

ved at fravælge revision. Udover dette kan en sådan fordelsordning risikere at komme til at koste staten 

yderligere, hvis fordelene og dermed besparelsen på det skattemæssige felt anbringes på et stadium, som gør, 
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 ”Fra fælles direktiver til dansk lov” Folketinget, 2017 
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at det kommer at koste staten flere penge, end dem der på aktuelle tidspunkt korrigeres for i 

skatteindberetningerne.  

For at opnå en effektiv afgrænsning, af den stigende risiko for skatteunddragelse ved at anvende overstående, 

antages dette som en klar fordel, at der kan tages udgangspunkt i Holland. Der skal tages forbehold for, at 

afgrænsningsmuligheden kan være forbundet med ulemper, hvorfor det er relevant at være opmærksom på, 

at denne mulighed skal være forfattet på en måde, at den løbende kan ændres, hvis der evt. opstår yderligere 

ændringer af revisionspligten i Danmark. 

Det er vores anskuelse, at det kan være til gavn, at se på det fjerde forslag, som tager udgangspunkt i 

bødestraf til selskaberne, og i at rådgiverne kan fratages rådgivningsret såfremt de hjælper til at snyde med 

skatten. Dette forslag er temmelig nyt, og der findes kun sparsomme informationer om, hvorledes de danske 

politikere håndterer et sådan forslag mod skatteunddragelse. Det er vores forventning, at forslaget kan være 

forbundet til fordele og ulemper. Det kan være til gavn, at forslaget understreger, at det skal være dyrere for 

de selskaber, der har til hensigt at begå skattesvig og snyde staten for skatter.     

Dette kan skabe opmærksomhed og kan have en positiv virkning på nogle af de danske selskaber. Ud fra 

vores anskuelse kan et sådan forslag også være forbundet med en masse ulemper, idet der igen skal dannes 

en balancegang for at sikre, at bødernes størrelse er på det korrekte stadium. Udover dette har lempelserne af 

revisionspligten givet mulighed for en lang række andre ydelser fra revisor, hvor der skal tages hensyn til, at 

selskaberne kan give revisor et fiktivt fundament i form af falske bilag at anlægge sit arbejde på. Revisor 

risikerer, ved et forslag som dette, at blive straffet på et falsk grundlag, såfremt det enkelte selskab forsøger 

at begå skattesvig. 

For at opnå en virkningsfuld afgrænsning af den stigende risiko for skatteunddragelse ved at anvende 

følgende forslag, som er blevet nævnt i afsnittet, skal der bestemt ses på fordele og ulemper. Dermed skal der 

gøres opmærksom på problemet og gives et klart udtryk for, at den danske stat arbejder og ønsker 

modarbejde den øgede risiko for skatteunddragelse, og samtidig kan det være med til at afskrække 

selskaberne.  

Derfor skal der findes den tilpasselige balance mellem den stigende risiko for skatteunddragelse, hvilket vil 

sige, at der skal skabes en fordelsordning i forbindelse til skattekontrollen, for de selskaber, der valgfrit får 

foretaget revision af deres regnskab, og samtidig kan bøder hæves for de selskaber, der fravælger revision, 

og hvor der konstateres skatteunddragelse. Den enkelte revisor bliver her sat op på det arbejde, der udføres 

på en anden fremgangsmåde end tidligere, idet der gives udtryk for, at revisorerne kan blive frataget deres ret 

til at rådgive, så længe de ikke har klare retningslinjer i forbindelse til lovgivningen i forhold til deres 

arbejde. I forhold til vedtagelsen af og forventningerne til en effektiv afgrænsning af den stigende risiko for 
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skatteunddragelse, skal der tages højde for, at en sådan begrænsning i fremtiden skal kunne ændres for at 

kunne tilpasses den danske lovgivning løbende.     

Vi har på baggrund af ovenstående den forestilling, at der er rig mulighed for at en effektiv begrænsning af 

den stigende risiko for skatteunddragelse i det danske samfund. Der skal skabes en kombination, der er 

underlagt den danske lovgivning og dermed de problematikker herunder skatteunddragelse, som skal 

modarbejdes for at formindske antallet af selskaber, der begår skatteunddragelse i forbindelse med 

lempelserne af revisionspligten.   
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11. Konklusion 

I forbindelse med indholdet af specialet kan det konkluderes, at der eksisterer en forhøjet risiko for 

skatteunddragelse blandt de virksomheder hørende under regnskabsklasse B, der har muligheden for at vælge 

revision fra af deres årsrapport. Denne forøgede risiko for at begå skatteunddragelse blandt de danske 

virksomheder beror på, at revisionspligten i den danske årsregnskabslov, har foretaget lempelige 

korrektioner tre gange siden 2006. Den mest virkningsfulde lempelse af revisionspligten forekom i 2013. 

Med indførslen af denne ændring i årsregnskabsloven, blev det aktuelt for flere virksomheder end førhen at 

fravælge revision, heriblandt holdingselskaber og disses datterselskaber. Det er således estimeret i dag, at ca. 

95 % af alle danske virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, fremtidigt vil være B-

virksomheder, hvilket lempelsen i 2013 vedrørte 7 ud af 10 danske virksomheder. I forbindelse med 

lempelsen i 2013, efterfulgte godtagelsen af erklæringsstandarderne om udvidet gennemgang. Med 

vedtagelsen af dette, blev det gjort aktuelt, således at flere danske virksomheder i stedet for revision, jævnfør 

årsregnskabslovens § 135, kan gøre brug af udvidet gennemgang. Denne forøgede frivillighed, der er skabt 

for de danske virksomheder om revision af årsrapporten, skal på baggrund af førnævnte ses i kontekst af de 

muligheder, som er skabt i det danske samfund for at bedrive skatteunddragelse. Disse ændringer er stigende 

i takt med nedadgående sikkerhed, der er tilknyttet til virksomhedernes muligheder for at anvende revisors 

andre erklæringstyper eller ydelser. Det skal i denne sammenhæng understreges, at sikkerheden ved revisors 

andre erklæringstyper eller ydelser er faldende, hvilket vil resultere i, at revisors arbejdsopgaver bliver 

formindsket i takt med, at sikkerheden ved erklæringstyperne eller ydelserne falder, hvortil den største risiko 

for, at virksomhederne foretager skatteunddragelse bemærkes, idet revisor bortvælges helt.  

Den stigende risiko for at foretage skatteunddragelse blandt virksomheder, såfremt regnskaberne ikke 

efterses, kan bevirke til skattemæssige eftervirkninger, idet hver virksomhed, med hjælp fra lempelserne af 

revisionspligten, enten uforsætligt eller forsætligt, kan indberette deres selvangivelser til SKAT med 

skattemæssige fejl eller ukorrekte oplysninger. Denne lejlighed kan bevirke til, at etablere et endnu større 

skattemæssigt frirum progressivt, såfremt der ikke iværksættes løsninger til problemet. Den forhøjede risiko 

for skatteunddragelse er ikke den eneste eftervirkning på de lempeligere krav til revisionspligten. Hertil kan 

det tilføjes, at virksomheder som regel ikke har kendskab til, hvilke andre bekostninger og bagsider fravalget 

af revision kan medfører. Muligheden for at fravælge revision kan ligeledes bevirke til problemer, som f.eks. 

at der udføres flere ulovlige kapitalejerlån i virksomheden, der ikke konstateres og bemærkes. Endvidere ses 

det, at der er en forøget forventningskløft imellem SKAT kontra virksomhederne, og virksomhederne kontra 

disses forventninger til revisors udførte arbejde.  

Ydermere kan det konkluderes, at der med de lempeligere krav til revisionspligten medfører en forhøjet 

risiko for skatteunddragelse i det danske samfund, hvilket også efterrationaliseres af de forskellige 
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respondenter fra henholdsvis FSR, SKAT/Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen. De interviewede 

respondenter udtrykker hver deres holdning til området og dermed den forøgede risiko for skatteunddragelse. 

Hertil har de alle sammen den holdning, at de ser en tilbøjelighed til en forhøjet risiko for at bedrive 

skatteunddragelse efter indførslen af de lempeligere krav til revisionspligten. Set ud fra SKATs perspektiv, 

udtrykkes dette ved hjælp af de foretagne kontrolaktiviteter i 2015, der illustrerer klart og tydeligt, at der er 

behov for mere tilsyn og kontrol på dette område. Endvidere kan det ud fra SKATs compliance-analyser 

illustreres, at SKAT som regel har en fornemmelse af de fejl og ukorrekte oplysninger, der bliver begået og 

oplyst af de forskellige virksomheder. Igennem compliance-analyserne fremhæves det, at der ca. er 10 % af 

virksomheder, der forsætligt og bevidst går efter at bedrage med skatteindberetningerne. FSR, som er 

brancheorganisation for de danske registrerede revisorer, tilstræber sig fornuftigvis efter, at revisorer 

anskaffer gode muligheder i relation til deres arbejde. Desuden fremhæves det fra SKATs side, at de reelt set 

er i besiddelse af de nødvendige data og informationer for kunne kontrollere de indberettede selvangivelser, 

idet revisor ikke er indblandet i regnskabet, men at de bare som instans ikke har de nødvendige ressourcer og 

midler hertil. SKAT tilkendegiver yderligere, at revisorerne er pålagt en skrap kvalitetskontrol, der bevirker 

til, at revisorerne anbefaler deres kunder at bortvælge revision, hvilket det kan være spændende at se 

nærmere omkring, så det fremadrettet kan reorganiseres indenfor dette område. Dette skal reguleres således, 

at revisorerne opnår lejlighed til, at foretage et målbestemt arbejde, der i sidste ende resulterer i en retvisende 

illustration af virksomhedens regnskab, uden der forekommer restriktioner i relation til kvalitetskontrollen.  

Det kan ud fra de interviewede instanser konkluderes, at de ser med bekymringer på, at der vil forelægge en 

væsentlig risiko for bedrive til skatteunddragelse, i og med at de aktuelle lempelser af revisionspligten 

korrigeres yderligere, for på den måde at komme til at indbefatte flere virksomheder, heriblandt 

virksomheder med en større økonomi end den eksisterende grænse på otte millioner kroner i nettoomsætning. 

Det blev estimeret, at lempelserne af revisionspligten i dag berører ca. 70 % af de danske virksomheder, hvor 

der med en eventuel yderligere lempelse kan dannes grundlag for, at denne kommer til at indbefatte næsten 

hele regnskabsklasse B, der repræsenterer 95 % af de danske virksomheder
144

.  

I relation til det førhen konkluderede, så er vi fået den formodning om, at der med fravalg af revisionspligten 

er skabt en forøget risiko for at bedrive skatteunddragelse. Dette vil bevirke til, at der fremadrettet, vil 

forekomme flere berigtigelser i virksomhedernes indberetninger til SKAT.  

I forhold til vurderingen om hvilke ulemper og fordele lempelserne af revisionspligten har frembragt, kan det 

konkluderes, at ulemperne kan indbefatte problemer i forhold til manglende tilsyn, der giver virksomhederne 

mulighed for at indberette fejl og ukorrekte oplysninger, og hermed gives der en lavere grad af sikkerhed ved 

virksomhedernes regnskaber. Disse ulemper kan endvidere føre til, at der rent samfundsmæssigt forekommer 
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en forhøjet risiko for skatteunddragelse og dette kan resultere i, at det i sidste ende kan blive dyrere at 

bortvælge revision eller udvidet gennemgang, end at opretholde den.  

Forårsaget af de forskellige ulemper skabes der en tilbøjelighed til en forhøjet risiko for skatteunddragelse 

efter lempelserne af revisionspligten. Denne risiko kan stige endnu mere fremadrettet, idet der foretages en 

eventuel yderligere lempelse af revisionspligten. Vi mener derfor, at det kan være essentielt at se nærmere på 

de muligheder, som findes, for at kontrahere en vellykket implementering af begrænsningen af risikoen for 

skatteunddragelse i Danmark. Vi anser derfor, at der lige pt. er følgende muligheder for at etablere en sådan 

begrænsning: 

 Tillægge flere ressourcer til SKAT, således de ikke er i ressourcenød. 

 Der implementeres en fordelsordning for de virksomheder, som med fri vilje lader deres regnskaber 

revidere. 

 Der foretages en reevaluering af revisors kvalitetskontrol således, at kravene hertil passer til revisors 

antagelser for sit arbejde. 

 Forslaget fra politikkerne om at øge straffen for, at foretage skatteunddragelse på baggrund af sagen 

omhandlende Panama Papers.  

 

De opstillede muligheder er tilknyttet fordele og ligeledes ulemper, da vi må konkludere, at muligheden 

vedrørende fordelsordningen, samt muligheden vedrørende øgede straffer for skatteunddragelse kan være de 

mest gunstige muligheder for det danske samfund på nuværende tidspunkt. Denne konklusion er baseret på, 

at de to gunstige muligheder er forbundet med initiativer, som direkte har til hensigt at modarbejde den 

forhøjede risiko for skatteunddragelse. Yderligere kan det siges, at fordelsordningen allerede er 

implementeret i Holland, hvorfor en sammenligning af denne grund kan være relevant i denne 

sammenhæng
145

. Muligheden omhandlende politikkernes forslag om at øge straffen for skatteunddragelse er 

et relativt nyt alternativ, idet der hidtil endnu ikke er iværksat en håndgribelig plan over, hvordan en sådan 

mulighed kan illustreres. Alligevel kan vi konkludere, at denne forøgelse af straffen ved begåelse af 

skatteunddragelse er den mest gunstige mulighed for det danske samfund. Det må dog hertil antages, at der 

iværksættes en række konkrete initiativer.  

Såfremt den ønskede succes ikke opnås ved at implementere en af de opstillede muligheder, kan der med 

fordel dannes en kombination af disse to, da denne kan komme til at inddrage flere muligheder for at være på 

forkant i forhold til virksomhedernes skatteunddragelse, og muligheden for at indskrænke risikoen, hvis en 

eventuel yderligere lempelse skulle blive iværksat i den danske lovgivning.  
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Af denne grund kan det konkluderes, at der med lempelserne af revisionspligten er skabt en forøget risiko for 

skatteunddragelse, samt at denne risiko medfører flere ulemper end fordele til virksomhederne og hermed 

hele det danske samfund. Vi mener, at denne risiko bør tages alvorligt, da vi anser det som en mulighed for 

at iværksætte en effektiv begrænsning af denne i Danmark. Denne effektive begrænsning kan iværksættes 

ved at etablere en kombination af mulighederne omhandlende fordelsordningen for de frivillige reviderede 

virksomheder, og omhandlende øgede straffer til de virksomheder, der begår skatteunddragelse. For at 

begrænsningsmuligheden kan blive effektiv og vellykket, anser vi, at det ydermere er vigtigt at understrege, 

at en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten kan risikere til at indbefatte ca. 95% af de danske 

virksomheder, hvorfor begrænsningen derfor skal kunne reorganiseres. Begrundelsen for at begrænsningen 

skal kunne reorganiseres er, fordi den skal kunne efterfølge udviklingen i den danske lovgivning, og bevirke 

til, at den forøgede risiko for skatteunddragelse i fremtiden bliver så lille som mulig.  

12. Perspektivering – en fremtidig eventuel yderligere lempelse af revisionspligten 

Som det også er illustreret i foreliggende speciale, så er revisionspligten blevet lempet flere gange siden 

1996, hvilket har bevirket til, at der på dagsaktuelle tidspunkt ca. er 70 % af virksomhederne, som kan 

benytte sig af muligheden for, at fravælge revision af årsregnskabet. Som led i ”Aftale om en vækstpakke 

juni 2014” effektueres en analyse af erfaringer med lempelsen af revisionspligten for mindre 

virksomheder
146

. I denne analyse gennemføres der også en undersøgelse af hvem, de fravælger revision og 

hvorfor, ligesom der formidles en undersøgelse af erfaringer med lempelse af revisionspligten i en række 

andre EU-lande. Endvidere formidles der en analyse af, hvilke muligheder og konsekvenser en lempelse af 

revisionspligten vil indebære. Analysen vil dække følgende: 

 Potentiale for et positivt vækstbidrag  

 Konsekvenser for kvaliteten af virksomhedernes årsrapporter 

 Skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser 

 Behov for tilpasning af myndighedernes tilsyn og kontrol 

Disse områder, er alle sammen forbundet med de nuværende såvel som en eventuel yderligere lempelse af 

revisionspligten.  

 

Der er på gældende tidpunkt ingen budskab om, hvad den eventuelle yderligere lempelse helt konkret kan 

involverer, og der er ingen offentliggørelser af analysen hertil. Det er på vegne af de knappe informationer 
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om et eventuelt lovforslag om en yderligere lempelse, stadig ubevidst, hvor mange virksomheder, som 

fremadrettet kan få muligheden for at bortvælge revision. Dog ligger Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/34/EU anledning til, at det er alle små virksomheder, der skal have rettigheden til at fravælge revision. 

Endvidere udtrykkes det af direktivets artikel 34, at medlemsstaterne skal sikre revision af mellemstore og 

store virksomheder, samt de virksomheder der har offentlig interesse. Med dette sagt, så er de små 

virksomheder ikke pålagt pligten til at få revideret årsregnskabet. De små virksomheder er defineres ifølge 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, artikel 3, stk. 2, som virksomheder, der ikke overgår to 

følgende grænser på balancetidspunktet: 

 En balancesum på 6 millioner euro. 

 En nettoomsætning 12 millioner euro. 

 Et gennemsnitlig antal af heltidsmedarbejdere i løbet af året på 50 ansatte. 

Disse grænser, er tilsvarende de danske grænser jævnfør årsregnskabslovens § 7 stk. 2, nr. 1, der udtrykkes 

som små virksomheder, som skal aflægge årsrapport efter reglerne til regnskabsklasse B, der fremhæves i af 

årsregnskabslovens afsnit tre, jævnfør årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 2. Her må virksomheder, som i to 

på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet, der ikke overgår to af følgende størrelser: 

 En balancesum på 44 millioner kroner. 

 En nettoomsætning på 89 millioner kroner. 

 Et gennemsnitligt antal heltidsmedarbejdere i løbet af året på 50 ansatte. 

Ved en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten, kan dette indbefatte alle virksomheder hørende 

under regnskabsklasse B. Det skal her understreges, at der nuværende tidspunkt anslås, at regnskabsklasse B 

indbefatter ca. 95 % af de danske virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport efter gældende 

regler jævnfør årsregnskabsloven. Yderligere kan det imidlertid blive mere end 95 %,, som kan erhverve 

muligheden til, at benytte en eventuel ny lempelse af revisionspligten. Det ligges til grund for, at der med 

den nye årsregnskabslov blev vedtaget en bestemmelse om, at dattervirksomheder, der hører til de 

mellemstore virksomheder, kan udarbejde årsrapport efter gældende regler for regnskabsklasse B 

virksomheder. I tilfælde af, at dattervirksomhederne kan gøre brug af gældende regler for regnskabsklasse B, 

skal disse efterleve de forskellige krav jævnfør årsregnskabslovens § 78a. Vi har derfor den holdning om, at 

der med en korrektion af årsregnskabsloven åbnes op for, at antallet af virksomhederne der vil fravælge 

revision vil stige.  

 

Selvom der stadig ikke vides noget om, hvad en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten vil 

indeholde, kan det helt klart forudses, at der i fremtiden vil ske en yderligere lempelse. Dette kan begrundes 
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ud fra de forskellige interviews, vi har foretages med de forskellige respondenter. Denne yderligere lempelse 

kan endvidere skyldes, at staten har dannet fem principper for realisering af erhvervsrettet EU-regulering i 

Danmark, med den hensigt at betrygge,  at der ikke forekommer en overrealisering af en ny EU-regulering
147

. 

De fem principper kan som regel ikke bortvælges, men forefalder der væsentlige hensyn herfor, kan det blive 

aktuelt.  

Det omhandlende vedtagelsen af en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten, vil det første princip 

vedrøre ”Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-

reguleringen”, komme til at blive aktuelt. Efter det første princip er det udgangspunktet, at Danmark, ved en 

realisering af en EU-regulering, ikke ilægger yderligere krav end de nødvendige for at efterleve 

forpligtelserne over for EU. Det gælder hertil, at der ved en realisering af EU-regulering i dansk regulering 

ikke bør stilles hårdere krav og dermed forstørre byrderne for erhvervsvirksomhederne. I og med det omtalte 

området i forvejen reguleres af den danske lovgivning, skal denne efterses, såfremt der etableres en ny EU-

retsakt på området for at betrygge, den aktuelle regulering ikke opretholder hårdere krav end nødvendigt i 

forhold til EU-reguleringen. Hermed bør årsregnskabslovens § 135 reorganiseres og en eventuel yderligere 

lempelse af revisionspligten bestemmes, såfremt der i den danske lovgivning fremadrettet indforskrives 

ovenstående EU-regulering
148

. 

 

På baggrund af den ovenstående perspektivering, kan det siges, at der er rige muligheder for, at der 

forekommer en yderligere lempelse af revisionspligten. Der kan med denne lempelse resulterer, at langt de 

fleste virksomheder i Danmark kan opnå muligheden for at bortvælge revision. Der vil dog med denne 

yderligere lempelse fremspires yderligere flere spørgsmålstegn omkring b.la: 

 Hvilke virksomheder bliver indbefattet af denne yderligere lempelse? 

 Hvornår vil den eventuelle yderlige lempelse blive aktuel og træde i kraft? 

 Hvilke holdninger vil der være til denne yderligere lempelse i det danske samfund? 

 Hvilke konsekvenser herunder fordele og ulemper vil den yderligere lempelse bibringe? 

 Med hensyn til forstørret skattesvig og økonomisk kriminalitet, hvordan vil de blive påvirket af den 

yderligere lempelse? 

 Hvordan vil det se ud for revisorbranchen, som i forvejen er presset grundet de aktuelle lempelser? 

Disse spørgsmål samt en masse andre, vil fremspires og vil endvidere være med til, at indvirke på en 

eventuel yderligere lempelse af revisionspligten såfremt, det kan få enorm betydning, idet mere end 95 % af 

                                                           
147
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de danske virksomheder, der har pligt til at bearbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, kan opnå 

muligheden for at fravælge revision. Indforskrives de førhen nævnte grænseværdier, kan en eventuel 

yderligere lempelse af revisionspligten komme til at indbefatte virksomheder med væsentlig større 

økonomier. Der er derfor stor spekulation og drøftelser omkring dette område, da en yderligere lempelse vil 

få stor betydning hele det danske samfund. Hvornår denne eventuelle yderligere lempelse af revisionspligten 

vil forekomme er svært at gennemskue og vides derfor ikke. 
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http://www.stoppiratkopiering.dk/hvem-udgoer-ministeriernes-netvaerk-mod-ipr-kriminalitet/statsadvokaten-for-saerlig-oekonomisk-og-international-kriminalitet.aspx
https://www.dr.dk/nyheder/penge/ny-kritik-konkurrencestyrelsen-anklager-bagmandspolitiet-ineffektivitet
https://www.dr.dk/nyheder/penge/72785-selskaber-dropper-revision-det-er-spild-af-penge
mailto:jmu@dr.dk
https://www.dr.dk/nyheder/penge/risiko-skattesnyd-i-smaa-firmaer
file:///C:/Users/m.m/Downloads/PÃ¥tegninger%20og%20erklÃ¦ringer.pdf
https://www.ageras.dk/blog/flere-virksomheder-fravaelger-revision-og-det-betyder-flere-fejl
https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/159
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http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/statsadvokaten-for-saerlig-oekonomisk-og-international-

kriminalitet.aspx 

FSR 

Spejl analyse, mistede oplysninger i forbindelse med fravalget af revision 2016 

file:///C:/Users/m.m/Downloads/Spejlanalyse%202016%20FINAL.pdf 

Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revision 2016 

file:///C:/Users/m.m/Downloads/FSR%20-%20Survey%20-%20korrektioner%20i%20skattebetaling%20-

%C3%A5rsregnskaberne%202016%20FINALE.pdf 

Nyheder, 2015, Revisionen ændrer virksomhedernes skatte betalinger 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2015-nyheder/Revisionen-aendrer-virksomhedernes-

skattebetalinger 

FSR, fra valg af revision kan blive en dyr løsning for samfundet. 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2015-Ugens-

kommentar/Ugens-kommentar-27-november 

FSR, fravalg af revision hovedårsag til fald i anmærkninger om ulovlige lån. 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2015-nyheder/Ulovlige%20laan 

FSR, i princippet kan man skrive hvad som helst 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2015-FSR-imedierne/I-princippet-kan-

man-skrive-hvad-som-helst 

FSR, revisionen skaber værdi, Charlotte Jepsen, 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Debat%20Revision%20skaber%20

vaerdi 

FSR, analyser 2015, selskabers afkast, likvidtet og solidtet 

file:///C:/Users/m.m/Downloads/Sundhedsnotat%202015%20-%20noegletal.pdf 

FSR, Svensk bagmandspoliti: Mere kriminalitet i virksomheder uden revision 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorism

e/Svensk%20bagmandspoliti_Mere%20kriminalitet%20i%20virksomh%20u%20revision_080816 

PWC: 

http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/statsadvokaten-for-saerlig-oekonomisk-og-international-kriminalitet.aspx
http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/statsadvokaten-for-saerlig-oekonomisk-og-international-kriminalitet.aspx
file:///C:/Users/m.m/Downloads/Spejlanalyse%202016%20FINAL.pdf
file:///C:/Users/m.m/Downloads/FSR%20-%20Survey%20-%20korrektioner%20i%20skattebetaling%20-Ã¥rsregnskaberne%202016%20FINALE.pdf
file:///C:/Users/m.m/Downloads/FSR%20-%20Survey%20-%20korrektioner%20i%20skattebetaling%20-Ã¥rsregnskaberne%202016%20FINALE.pdf
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2015-nyheder/Revisionen-aendrer-virksomhedernes-skattebetalinger
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2015-nyheder/Revisionen-aendrer-virksomhedernes-skattebetalinger
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2015-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-27-november
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2015-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-27-november
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2015-nyheder/Ulovlige%20laan
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2015-FSR-i-medierne/I-princippet-kan-man-skrive-hvad-som-helst
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/FSR%20i%20medierne/2015-FSR-i-medierne/I-princippet-kan-man-skrive-hvad-som-helst
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Debat%20Revision%20skaber%20vaerdi
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder%202010/Debat%20Revision%20skaber%20vaerdi
file:///C:/Users/m.m/Downloads/Sundhedsnotat%202015%20-%20noegletal.pdf
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Svensk%20bagmandspoliti_Mere%20kriminalitet%20i%20virksomh%20u%20revision_080816
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Om_revisor/Bekaempelse%20af%20hvidvask%20og%20terrorisme/Svensk%20bagmandspoliti_Mere%20kriminalitet%20i%20virksomh%20u%20revision_080816
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PWC, Regnskabshåndbogen 2017. 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/pwc-regnskabshaandbogen-2017.pdf 

Skattestraffesager 

Henrik Høpner, Skattestrafferet 

http://www.lundelmersandager.dk/skattestrafferet 

Tidsskrifter for skatter og afgifter/ kanov 

https://pro.karnovgroup.dk/journals/tfs 

Tilregnelse: forsæt og grov uagtsomhed 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1919808 

Krav til strafansvar 

https://www.tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_3.htm 

Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger,( SKL § 13) 

https://tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_1_2_1.htm 

Ansvarssubjekter 

https://www.tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_3.htm 

Straffeloven § 289  

https://tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_1_10.htm 

Copenhagen Economics FSR- danske revisorer, Effekt af ændret revisors pligt for mindre virksomheder  

https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/319/1440773953/effek

t-af-aendret-revisionspligt-for-mindre-virksomheder.pdf 

Mistanke om økonomisk kriminalitet for milliarder anmeldt til SØIK, 2015 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2178172 

 

SKAT, kontrolaktiviteten fra 2016 

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=130220 

 

SKAT, compliance analyser 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=2175326 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/pwc-regnskabshaandbogen-2017.pdf
http://www.lundelmersandager.dk/?show=cwi
http://www.lundelmersandager.dk/skattestrafferet
https://pro.karnovgroup.dk/journals/tfs
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1919808
https://www.tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_3.htm
https://tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_1_2_1.htm
https://www.tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_3.htm
https://tax.dk/jv/ac/A_C_3_2_1_10.htm
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/319/1440773953/effekt-af-aendret-revisionspligt-for-mindre-virksomheder.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/319/1440773953/effekt-af-aendret-revisionspligt-for-mindre-virksomheder.pdf
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2178172
http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=130220
http://skat.dk/skat.aspx?oId=2175326
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Compliance-analyser 2012 for virksomheder, SKAT, undersøgelse af regelefterlevelsen 

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=131565 

Domme der er anvendt: 

 ”Nu falder dommen: Slikparadisets ejer risikerer fængsel” TV2, 2017 

http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-01-17-nu-falder-dommen-slikparadisets-ejer-risikerer-faengsel 

 ”Ej skatte- og momsmæssige fradrag – udgifter til underleverandører – fakturaer uden reelt indhold” 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2246751&vid=0 

 

 ”Junker strakte sig langt for at få Amazone til Luxembourg” Politikken 2014 

http://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/art5556343/Juncker-strakte-sig-

langt-for-at-få-Amazon-til-Luxembourg 

Indsatsplaner: 

Erhvervs- og Vækstministeriet 2015 ”Handlinger for de kommende års indsats på regnskab- revision- og 

selskabsområdet” 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/handlingsplan_for_forbedret_kvalitet_0.pdf 

Direktiver: 

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2013/34/EU 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32013L0034 

Undersøgelser: 

 Erhvervsstyrelsens Evalueringer fra 2006-2011 

 SKAT compliance-analyse 2012 

 Svensk undersøgelse  

 FSRs undersøgelse vedrørende revisionspligten i Norge 

 

Standarderne: 

 ISA 240 

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber 

 ISA 315 

http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=131565
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-01-17-nu-falder-dommen-slikparadisets-ejer-risikerer-faengsel
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2246751&vid=0
http://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/art5556343/Juncker-strakte-sig-langt-for-at-få-Amazon-til-Luxembourg
http://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/art5556343/Juncker-strakte-sig-langt-for-at-få-Amazon-til-Luxembourg
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/handlingsplan_for_forbedret_kvalitet_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32013L0034
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Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser. 

 ISA 510 

Revisoransvar i forbindelse med primo balancen ved førstegangsrevisioner. 

 ISA 620 

Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde.  

 ISA 705 

Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 

 ISA 706 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af regnskabet og supplerende oplysninger 

vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring. 

 ISA 800 

Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer 

med særligt formål 

 ISA 805 

Særlige overvejelser – revision af regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i 

et regnskab 

 ISA 810 

Opgaver vedrørende afgivelser af erklæring om regnskabssammendrag 

 ISRE 2400 

Opgaver med review af historiske regnskaber 

 ISRE 2410 

Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning 

 ISRE 3000 

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle 

oplysninger 

 ISAE 3400  

Undersøgelse af fremadrettet finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere 

krav til ifølge dansk revisorlovgivning 

 ISRE 4400 

Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning 

 ISRE 4410 
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Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger (erklæringstypen assistance) 

Lovgivning/bekendtgørelser: 

 Bekendtgørelsen nr. 385 af 17. april 2013: Om godkendte revisors erklæringer  

 Bekendtgørelsen nr. 594 af 12. juni 2006: Om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre 

virksomheder 

 Bekendtgørelsen nr. 593 af 12. juni 2006: Om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større 

virksomheder 

 Lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. December 2015: bekendtgørelse af årsregnskabsloven 

 Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013: bekendtgørelse af årsregnskabsloven 

 Lovbekendtgørelse  nr. 1264 af 31 oktober 2013: Om skattekontrol. 

 Lov nr. 468 af 17. Juni 2008: Om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

 Lov  nr. 1232 af 18. december 2012: Om ændring af årsregnskabsloven 

 Lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015: bekendtgørelse af straffeloven 

 

Årsrapporter: 

 Slikparadiset årsrapporter fra 2012-2014 
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Bilag 1 – Årsregnskabslovens § 135 

Årsregnskabslovens §§ 135-135a 

§ 135. En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. dog 3. pkt. 

En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. dog stk. 2 og 3. En virksomhed, der er 

omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i 2 på 

hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf. dog stk. 2 

og 3: 

1) En balancesum på 4 mio. kr., 

2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for erhvervsdrivende 

fonde, jf. § 3, stk. 1, nr. 3. Tilsvarende gælder medarbejderinvesteringsselskaber, jf. § 3, stk. 1, nr. 6. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for virksomheder, der 

besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse 

virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den besidder 

kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende regnskabsår på 

balancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis § 7, stk. 2, nr. 1, og stk. 1, nr. 1-3. 

Beregningsreglerne i § 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 1. pkt. 

Stk. 4. Ved beregningen af størrelserne i stk. 1, 3. pkt., finder § 7, stk. 3 og 4, anvendelse. 

Stk. 5. Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsregnskabet eller 

koncernregnskabet, alternativt kan placeres i andre dokumenter m.v., hvortil der henvises i årsregnskabet 

eller koncernregnskabet, omfatter revisionspligten efter stk. 1, 1. pkt., de pågældende oplysninger i disse 

dokumenter m.v. Revisionspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende 

beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 2, stk. 1 og 2. Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 

koncernregnskab. 2. og 3. pkt. finder anvendelse på oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, og på 

oplysninger, der efter denne lov eller regler, som er udstedt efter denne lov, alternativt offentliggøres andre 

steder, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte krav om revision af 
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supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten for alle eller nogle af de virksomheder, som er omfattet af 

regnskabsklasse C og D. 

Stk. 6. Undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., kan ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden eller den, som 

har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag 

dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og 

afgiftslovgivningen. En virksomhed kan ikke anvende undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., når en tilknyttet 

virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af 

selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal 

virksomhedens årsregnskaber for de følgende 3 regnskabsår revideres. Erhvervsstyrelsen kan forlænge den 

periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med op til 2 regnskabsår. 

Stk. 7. Hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til § 159 konstaterer 

væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen 

beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 3. pkt. ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og de 2 følgende 

regnskabsår. Styrelsen kan dog altid beslutte, at undtagelsen ikke kan anvendes, hvis der er ydet lån, som er 

omfattet af selskabslovgivningens forbud om lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, og der er tale om lån af 

ikke ubetydelig størrelse eller gentagne overtrædelser af forbuddet i selskabslovgivningen. Styrelsen kan 

samtidig beslutte, at virksomheden ikke kan anvende bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt. Erhvervsstyrelsen kan i 

særlige tilfælde beslutte at forlænge perioden, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med 

yderligere 1 regnskabsår. 

§ 135 a. Kun revisorer, som er godkendt hertil i henhold til revisorloven, kan revidere årsregnskaber og 

koncernregnskaber, som er omfattet af revisionspligten i § 135, stk. 1, 1. pkt., og afgive en udtalelse om 

ledelsesberetningen m.v., jf. § 135, stk. 5, 3. og 4. pkt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, 

hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt efter § 135, stk. 1, 3. pkt., vælger at lade sit 

årsregnskab revidere eller vælger at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgivelse af en 

erklæring til årsrapporten. 

Stk. 2. Ved revision af årsrapporter, som skal udarbejdes efter reglerne for regnskabsklasse D, skal mindst 

én revisor være statsautoriseret revisor. 
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Bilag 2 – Spørgsmål til FSR 

Respondentens oplysninger: 

Tom Vile Jensen – Erhvervspolitisk direktør 

Mail: tvf@fsr.dk 

Telefon: 41933151 

Spørgsmål til interview – Tom Vile Jensen 

 Kan de fortælle lidt om dem selv og deres baggrund? 

 Hvilke fordele samt ulemper mener I, at de lempeligere krav til revisionspligten har medbragt? 

 Hvad er FSRs holdning til, at revision kan bevirke til øget værdi til B-virksomheders regnskaber? 

Eventuelt hvorledes? 

 Hvad er deres holdning til, at der kan opstå øget risiko for skatteunddragelse blandt virksomhederne, 

såfremt der ikke foretages revidering af regnskaberne? 

 Formodes det, at økonomisk kriminalitet vil øges i forbindelse med lempelserne af revisionspligten?  

 Hvordan har reaktionen været på lempelserne af revisionspligten i revisionsbranchen? 

 Hvilke økonomiske effekter forudser de i fremadrettet, som følge af en eventuel yderligere lempelse 

af revisionspligten? 

 Hvilke andre konsekvenser har lempelserne i revisionspligten medført, ud over de skattemæssige 

konsekvenser? 

 Hvordan har lempelserne i revisionspligten ændret revisorernes hverdag? 

 Har de eventuel andre holdninger eller kommentarer, som kunne være relevant i dette sammenhæng? 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tvf@fsr.dk
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Bilag 3 – Spørgsmål til SKAT/SKM 

Respondentens oplysninger: 

Anders B. Christiansen – Chefkonsulent hos SKAT samt tidligere ansat i Skatteministeriet. 

Mail: Anders.Christensen@Skat.dk 

Spørgsmål til SKAT/SKM 

 Kan de fortælle lidt om dig selv og deres baggrund? 

 Hvor stor et kenskab har de til de lempeligere krav til revisionspligten? 

 Anser de, at lempelserne i revisionspligten har bibragt fordele eller ulemper? 

 Hvilken holdning har SKAT/SKM med hensyn til lempelserne af revisionspligten? 

 Har ændringerne i revisionspligten medført andre arbejdsforhold og hvilke erfaringer har i oplevet 

hertil? 

 Har ændringerne i årsregnskabsloven påvirket de skattemæssige områer? 

 Hvilke omstændigheder lægges der primært vægt på ved udvælgelsen af stikprøvekontrol? Har det 

nogen betydning at virksomheden har valgt revision fra? 

 Hvor stor en ressource har SKAT indenfor dette område? Om det er tilstrækkelig nok, eller?  

 Oplever SKAT/SKM en tilbøjelighed til udvidet risiko for skatteunddragelse blandt de 

virksomheder, som fravælger erklæringstypen revision? 

 Formoder I, at revisionspligten som en gunstig mulighed for at virksomheder kan unddrage staten, 

uden at blive opdaget? 

 Hvad er SKAT/SKMs holdning til en eventuel yderligere lempelse af revisionspligten? Er der nogle 

antagelser eller forventninger til dette? 

 Har de ellers andre kommentarer, som de vil tilføje? 
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Bilag 4 – Spørgsmål til Erhvervsstyrelsen 

Respondent oplysninger: 

Susanne Thorhauge – Kontorchef i Erhvervsudvikling og Regulering 

Mail: SusTho@erst.dk 

Telefon: 35291932 

Carina Gaarde Sørensen – Specialkonsulent i Erhvervsudvikling og Regulering 

Mail: CarSor@erst.dk 

Telefon: 35291358 

Spørgsmål til interview – Erhvervsstyrelsen 

 Kan de fortælle lidt om dem selv og deres baggrund? 

 Hvilke fordele samt ulemper ser de ved lempelserne af revisionspligten? 

 Hvordan synes de, at revision giver øget værdi til regnskaber? Eventuelt hvorledes? 

 Hvad er deres holdning til, at der kan opstå øget risiko for skattesvig blandt virksomhederne, såfremt 

regnskaberne ikke revideres? 

 Tror de, at økonomisk kriminalitet stige i forbindelse med lempelserne af revisionspligten?  

 Hvordan har reaktionen været på lempelserne af revisionspligten i erhvervsbranchen? 

 Hvilke økonomiske effekter forudser de i fremtiden, som følge af en yderligere lempelse af 

revisionspligten? 

 Er der nogle form for risikoindikatorer, der kan signalere virksomhedernes skatteunddragelse? 

 Hvilke andre konsekvenser har lempelserne i revisionspligten medført, ud over de skattemæssige 

konsekvenser? 

 Hvordan har lempelserne i revisionspligten ændret erhvervsvirksomhederne? 

 Har de eventuel andre holdninger eller kommentarer, som kunne være relevant i dette sammenhæng? 
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