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Abstract 
This thesis aims to investigate whether introducing auditor obligation (“revisorpligt”) for Danish companies can be 

preventive against the gap between the amount of tax and VAT justified and the actual amount of tax and VAT paid 

by Danish companies, referred to as the tax gap. The research derives from current legislation and a governmental 

proposal for the 2020/2021 parliamentary year in which auditor obligation is highlighted, yet, without any concrete 

political proposals. 

The current legislation is a result of the relaxation of auditing obligation in 2011, which has resulted in 23% of all 

Danish companies today publishing annual reports without any statement from an approved auditor. At the same 

time, statements from the Danish Tax Agency show that 10% of Danish companies allegedly commit fraud. 

Furthermore, a compliance survey from the Danish Tax Agency from 2014 finds that significantly more deliberate 

errors can be identified in companies' tax payments when there are no approved auditor statements on annual reports. 

To examine this issue, this thesis must define what auditor obligation may include, as the concept is currently not 

concretely defined in the current governmental proposal. Thus, the benchmark used for auditor obligation in this 

thesis has been a proposal from the industry association FSR recommending introducing an approved auditor’s 

statement of assistance (“assistanceerklæring”) on the annual report of all companies with a yearly turnover of DKK 

5 million or more. 

The thesis concludes that an approved auditor’s statement of assistance is a useful tool to identify especially 

unintentional errors in tax and VAT reports, as approved auditors are subject to both external and internal quality 

requirements which entail performing work actions, directly and indirectly, targeting the identification of errors. 

Despite this, the thesis concludes that a statement of assistance is only to a limited extend effective when it comes 

to identifying intended errors, as the approved auditor is limited to perform work based on information provided by 

the company's management, and limited due to the timing of work actions. 

The thesis finds that introducing auditor obligation will increase the covered companies' financial burden while 

leaving the uncovered companies without increased control. However, an increased control effort from the Danish 

Tax Agency will, over time, constitute more effective prevention for all companies without division of company 

size, when authorities begin to implement intelligent solutions to identify intentional as well as unintentional errors 

more effectively across authority systems. Finally, we conclude that introducing auditor obligations will only be 

effective if the Danish Auditors Act is modified so that the Danish Business Authority's quality control also includes 

approved auditors’ statements of assistance. Furthermore, Section 18 of the Danish Auditors Act must also be 

modified to include statements of assistance. 

To counteract the identified weaknesses of auditor obligation, we propose introducing auditor obligation in 

combination with increased tax deduction on the expenses coming from the proposal. In addition, we propose 

introduction of random control of companies not covered by auditor obligation. In line with the amendments to the 

Danish Auditors Act mentioned above, this will result in adequate protection against unintended and intended errors, 

due to more presence from approved auditors and more control. 
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1 Indledning 
Økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse er et tiltagende samtaleemne i både national og international 

politik. Herhjemme har særligt udbytteskandalen sat fokus på Skattestyrelsens ressourcer og diskussionen om 

behovet for styrkelsen heraf, set i forhold til det voksende skattegab1. Skattestyrelsen anslår således, at mere 

end halvdelen af små og mellemstore virksomheder har fejl i skatte- og afgiftsindberetninger, og at hver tiende 

virksomhed bevidst snyder. En udvikling som vurderes at skyldes tidligere besparelser af Skattestyrelsen, 

svære skatteregler og tiltagende lempelser overfor de danske erhvervsdrivende. 

For de erhvervsdrivende har det blandt andet bestået i en lempelse af kravene for stiftelse af selskaber, men 

også vedtagelse af lempelse af kravet om revisionspligt af årsrapporten. Det har medført, at stadig flere 

selskaber i stedet vælger revisors assistanceerklæring uden sikkerhed, men også at over hvert femte selskab 

helt fravælger en erklæring fra godkendt revisor på den årlige årsrapport. En godkendt revisor bærer titlen 

”offentlighedens tillidsrepræsentant”, som afstedkommer et stort ansvar overfor samfundet, og som afspejler 

sig i den etiske moral og troværdighed, der følger med opgaven. Med fravalget af erklæring fra godkendt 

revisor sker også fravalg af revisors kontrol af regnskabs- og skatteoplysninger. 

Tendensen er ikke gået ubemærket hen i dansk erhvervsliv, og særligt i den finansielle sektor har udviklingen 

medført en modreaktion. Jyske Bank har overfor deres erhvervskunder indført krav om revisors erklæring på 

årsrapporten, og har i den forbindelse måtte opsige engagementet med 1.300 erhvervskunder (Christiansen, 

2020). 

Regeringen fremlagde i efteråret 2020 et lovprogram for folketingsåret 2020/2021, hvori revisorpligt er 

fremhævet. Beslutningsforslaget indgår i regeringens udspil for nedbringelse af skattegabet og forventes at 

blive præsenteret for resten af Folketinget i foråret 2021. Udspillet indeholder ingen yderligere specificering. 

Brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder (SMVdanmark) anser komplicerede skatteregler 

for hovedårsagen til et voksende skattegab og anser ikke revisorpligt som løsningen. De ser hellere, at 

skærpelsen af pligten om anvendelse af godkendt revisor bliver anvendt som en straf overfor virksomheder, 

der bevidst ikke følger reglerne. Brancheorganisationen for godkendte revisorer (FSR – danske revisorer) anser 

derimod revisorpligt som en god løsning for nedbringelse af skattegabet. 

Spørgsmålet er således, om revisorpligten vil være en effektiv forebyggelse mod tilsigtede og utilsigtede fejl i 

skatte- og afgiftsangivelser, og dermed vil kunne nedbringe skattegabet. Hvad er revisorpligtens styrker og 

svagheder, og hvordan skal den struktureres, så den ønskede effekt opnås bedst? 

 

 
1Andelen af de indtægter som statskassen er berettiget til i henhold til de gældende skatte-, afgifts- og 

momslovgivninger, men som statskassen aldrig modtager. 



Johannes Sønderris Pedersen Januar 2021 Cand. Merc. Aud. 

Hung Huynh  Copenhagen Business School 

6 af 109 
Revisorpligt – et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

2 Problemformulering 
Formålet med denne afhandling er, med udgangspunkt i den gældende lovgivning, at undersøge hvorvidt 

indførsel af revisorpligt kan være forebyggende mod skattegabet for danske virksomheder. Afhandlingen tager 

udgangspunkt i nuværende forslag om indførsel af revisorpligt og analyserer på den baggrund, hvorledes 

ordningen kan tilpasses revisors nuværende rolle. Afslutningsvis belyser afhandlingen desuden styrker og 

svagheder ved revisorpligt og fremsætter konkrete løsningsforslag for at imødekomme svaghederne. 

Afhandlingens konkrete problemstilling lyder som følger: 

”I hvor høj grad vil indførsel af revisorpligt medføre et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i 

selskabers skatte- og afgiftsangivelser?” 

Til brug for at besvare denne problemstilling er der opstillet seks undersøgelsesspørgsmål, som alle ved deres 

besvarelse vil være med til at definere væsentlige bestanddele af problemstillingen og besvare de spørgsmål, 

undersøgelsen stiller. 

 

Da det er grundlæggende for undersøgelsen at forstå revisors opgave i samfundet, indledes afhandlingen med 

en beskrivelse af den historiske oprindelse af revisorer samt revisorers nutidige rolle i samfundet som 

”offentlighedens tillidsrepræsentant”. Ydermere er denne forståelse nødvendig for den teoretiske forståelse af 

revisors indvirkning i samfundet og til brug for den videre forståelse af revisors regulering og opgave. Derfor 

lyder undersøgelsesspørgsmål 1 som følger: 

 

1) Redegør kort for den historiske udvikling af revisor og dennes nutidige rolle som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant”. 

 

Med afsæt i forståelsen af revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” vil det næste 

undersøgelsesspørgsmål undersøge, hvilke lovgivninger og reguleringer revisor er underlagt, hvem der 

håndhæver disse, samt hvilke lovgivninger der er centrale for revisors arbejde i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Dette er nødvendigt for at give den teoretiske forståelse for revisors arbejde og 

reguleringen heraf. På den baggrund lyder undersøgelsesspørgsmål 2: 

 

2) Redegør for den lovgivningsmæssige regulering af revisor og revisionsvirksomheder samt de relevante 

lovgivninger for revisor. 

 

Revisors arbejdsopgaver er mange, men i relation til regnskabsaflæggelsen og rollen som ”offentlighedens 

tillidsrepræsentant” er revisors arbejde ved afgivelse af erklæringer forudbestemt i ”Bekendtgørelsen om 
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godkendte revisorers erklæringer”. For at skabe et overblik over de forskellige typer af erklæringer, revisor 

kan afgive på en årsrapport og forskellen på disse, lyder undersøgelsesspørgsmål 3: 

 

3) Hvilke forskelle er der på de fire erklæringstyper efter bekendtgørelsen om godkendte revisorers 

erklæringer? 

 

De fire erklæringstyper definerer blandt andet revisors arbejdsbyrde i relation til afgivelse af erklæringen. 

Generelt for alle de fire typer af erklæringer er, at de er revisors offentlige udtalelse om årsrapporten og de til 

offentligheden indberettede oplysninger. Som årsregnskabsloven dikterer i dag, er det desuden muligt at 

fravælge godkendt revisor efter årsregnskabslovens regler om fravalg af revision. Fravalg af revision betyder 

også, at årsrapporten kan udarbejdes og indberettes uden inddragelse af godkendt revisor. For at undersøge 

hvilken betydning typen af godkendt revisors erklæring på årsrapporter eller fravalget heraf har for kvaliteten 

i skatte- og afgiftsangivelser, er undersøgelsesspørgsmål 4 formuleret som følger: 

 

4) I hvor høj grad kan der identificeres forskelle i kvaliteten af skatte- og afgiftsangivelser, når der 

henholdsvis er og ikke er erklæring fra godkendt revisor på årsrapporten? 

 

Med viden om eventuelle forskelle i kvalitet med og uden erklæring fra godkendt revisor er det nødvendigt at 

undersøge årsager til denne forskel, og hvorvidt godkendt revisors assistanceerklæring kan indgå i en eventuel 

løsning med revisorpligt. Undersøgelsen tager udgangspunkt i interview samt en analyse af revisionshuses 

arbejdspapirer til grundlag på erklæringstypen. Undersøgelsesspørgsmål 5 lyder dermed: 

  

5) Hvorledes kan revisors assistanceerklæring (ISRS 4410) indgå i revisorpligt? 

 

For selskaber, der hidtil selv har udarbejdet og indberettet årsrapport uden bistand fra godkendt revisor, vil 

indførelsen af revisorpligt medføre en forøgelse af den økonomiske byrde. Derfor er det nødvendigt at vurdere 

tiltagets nytteværdi for samfundet såvel som det enkelte selskab samt undersøge tiltagets styrker og svagheder. 

Afledt heraf er undersøgelsesspørgsmål 6: 

 

6) Hvilke styrker og svagheder indeholder et forslag om revisorpligt? 

 

Den tilegnede viden om effekten af godkendt revisors tilstedeværelse samt assistanceerklæringens styrker og 

svagheder vil afslutningsvis danne baggrund for en analyse og efterfølgende diskussion af revisorpligt som et 

effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser. 
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3 Emnevalg og afgrænsning 
Afhandlingen tager udgangspunkt i begrebet revisorpligt, som fremgår af regeringens lovprogram 

(Statsministeriet, 2020) fra den 6. oktober 2020. Med udgangspunkt i denne fokuserer afhandlingen på 

eventuelle identifikationer på behov for revisorpligten. Afhandlingen belyser desuden tiltagets styrker og 

svagheder, samt kommer afslutningsvis med konkrete løsningsforslag til revisorpligten. 

Begrebet revisorpligt er på afhandlingens tidspunkt ikke videre defineret i lovtekster eller bekendtgørelser. 

Behandlingen af begrebet sker derfor ud fra FSR’s forslag samt generelle formodninger om begrebets indhold. 

Der vil derfor løbende gennem afhandlingen sættes spørgsmålstegn ved begrebets omfang. Der arbejdes i den 

forbindelse ud fra en umiddelbar betragtning om, at revisorpligt udelukkende omfatter godkendte revisorer i 

henhold til gældende lovgivning. Det følger, at revisor ikke er en beskyttet titel, og derfor en titel alle kan 

påkalde sig, hvorimod titlen godkendt revisor er beskyttet af lovgivningen. 

Ikke-godkendte revisorer dækker i sin enkelthed over personer og virksomheder, som arbejder med bogføring 

og regnskabsopstilling uden at være godkendte revisorer. En rimelig antagelse formodes derfor at være, at 

gruppen ikke-godkendte revisorer inkluderer både personer med relevant uddannelse eller erhvervserfaring 

såvel som personer, der hverken besidder den teoretiske eller faglige kompetence. Afhandlingen indeholder 

ikke en videre undersøgelse af forskelle i gruppen af ikke-godkendte revisorer, ligesom disse ikke inddrages i 

vurderingen af revisorpligtens virke. 

Begrebet virksomhed er bredt, og dækker over mange forskellige typer konstruktioner og virksomhedsformer, 

herunder forskellige kapitalkrav og hæftelser for forpligtelser. Virksomhedsformerne kan overordnet opdeles 

i kapitalselskaber, andelsselskaber og foreninger eller personligt ejede virksomheder. Afhandlingen vil have 

primært fokus på kapitalselskaber, som vil blive omtalt selskaber, og der forstås derved i denne afhandling et 

aktie-, anparts- eller iværksætterselskab. Det skyldes, at andelsselskaber, foreninger eller personligt ejede 

virksomheder er omfattet af årsregnskabslovens klasse A og ikke er forpligtet til at udarbejde og indberette en 

årsrapport. Afhandlingen vil også i begrænset omfang omhandle personligt ejede virksomheder, hvor der i 

denne henseende hovedsageligt forstås enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Omtalen heraf vil ske 

efter betegnelsen personlig virksomhed. 

Da afhandlingen behandler effekten af revisorpligt på skattegabet for selskaber, afgrænses afhandlingen til kun 

at omhandle mindre selskaber, der ifølge gældende lovgivning har mulighed for at fravælge denne 

revisionspligt. Større selskaber behandles derfor ikke i afhandlingen, idet gældende regnskabsregler dikterer, 

at disse allerede er omfattet revisionspligt for årsrapporter. 

Ved omtale af begrebet årsrapport i denne afhandling forstås den lovpligtige indberetning af finansielle 

oplysninger til Erhvervsstyrelsen. For selskaber gælder denne pligt årligt, mens personlige virksomheder ikke 

er underlagt samme krav. Personlige virksomheder udarbejder derimod i nogen omfang lignende årsrapporter, 
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særligt ved krav fra pengeinstitutter eller andet. Afhandlingen indeholder ikke en dybdegående gennemgang 

af oplysningskravet for virksomheder. I relation til godkendt revisors arbejde vil afhandlingen udelukkende 

fokusere på godkendt revisors erklæringstyper på årsrapporten, og der vil i forlængelse heraf ikke blive 

analyseret på revisors andre erklæringstyper. 

Da afhandlingen tager afsæt i nedbringelse af fejl i skatte- og afgiftsangivelser ved godkendt revisors afgivelse 

af erklæring på årsrapporten, vil godkendt revisors rolle ved afgivelse af erklæring om assistance med 

opgørelse af den skattepligtige indkomst i mindre grad blive behandlet. Afhandlingen omfatter derfor kun en 

begrænset gennemgang af FSR’s anbefalede handlinger vedrørende assistance med opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, og afgrænses derfor en dybere gennemgang af den dertilhørende erklæring fra 

godkendt revisor. 

Afhandlingen er ligeledes afgrænset til overordnet at omfatte behandlingen af skatte- og afgiftsmæssige 

indberetninger, og omfatter derfor ikke en dybdegående gennemgang af de gældende regler for opgørelse og 

indberetning af skatter og afgifter. Selskaber med udenlandsk ejerskab eller selskaber, der indgår i 

internationale koncerner, indbefatter oftest mere vidtgående aktivitet og transaktionsmønstre, hvilke er 

omfattet af særlige lovgivninger, som ikke vil blive behandlet i afhandlingen. I den henseende tager 

afhandlingen kun udgangspunkt i selskaber med relativ simpel ejerstruktur, og afgrænses yderligere til kun at 

omhandle selskaber, hvori hovedaktionær er fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens §1 eller 

selskabsskatteloven §1. Ligeledes omfatter afhandlingen ikke forhold med udenlandske datterselskaber og 

eventuelle forhold i relation til reglerne om transfer pricing. 

Som en del af afhandlingen er der foretaget en analyse af revisors arbejdshandlinger ved afgivelse af en 

assistanceerklæring. Grundlaget for denne analyse er begrænset til en gennemgang af interne 

arbejdshandlinger for PwC og Grant Thornton, hvorfor der for denne del af analysen ikke foreligger en 

fuldkommen undersøgelse af revisionsbranchen, inklusiv helt store og helt små revisionshuse. PwC og Grant 

Thornton vurderes dog at være repræsentative for store og mellemstore revisionshuse, hvorfor denne svaghed 

vurderes at være begrænset til repræsentativheden for mindre og helt små revisionshuse. 

Afhandlingen belyser også den økonomiske byrde, som revisorpligt medfører for selskaber. Dog afgrænses 

der, af ressource- og tidsmæssige årsager, fra behandlingen af forskelle i honorar til revisor. Der undersøges 

derfor hverken forskelle i honorar mellem de forskellige erklæringstyper eller mellem godkendte- og ikke-

godkendte revisorer. 
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4 Metode 
Afhandlingens formål er, med udgangspunkt i den gældende lovgivning og fremlagte lovprogram om indførsel 

af revisorpligt, at undersøge, om forslaget vil være et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl. 

Afhandlingen består indledningsvis af tre beskrivende dele. Først en kort beskrivelse af den historiske 

udvikling i revisors rolle i samfundet og baggrund for etablering af lovgivningen. Herefter en beskrivelse med 

inddragelse af relevante teorier af revisors rolle i samfundet i dag for at belyse grundlaget for behovet for 

revisor i dag samt den historiske udvikling af revisors rolle i samfundet. 

Næste afsnit består af en beskrivelse af de lovgivningsmæssige reguleringer, som revisorer og 

revisionsvirksomheder er underlagt, herunder hvem der er underlagt disse, og hvem der regulerer og 

opretholder tilsyn med, at lovgivningen overholdes. Gennemgangen vurderes nødvendig for forståelsen af det 

regulerende aspekt i revisors forskellige arbejdsopgaver. 

Sidste beskrivende afsnit består i en gennemgang af revisors forskellige erklæringstyper på årsrapporten og 

forskelle herimellem, herunder også en gennemgang af revisors rapporteringspligter i forbindelse med sine 

arbejdsopgaver for afgivelse af de forskellige påtegninger. Gennemgangen er særlig vigtig for at give læser 

forståelse for revisors arbejdsopgaver og mulige typer af påtegninger på årsrapporter til den videre 

undersøgelse af revisorpligt, og hvad dette indebærer i relation til revisors arbejdsopgaver. 

Afhandlingens empiri udgøres af tre dele. Første del består af en analyse af indsamlet kvantitative data hos 

Erhvervsstyrelsen, der har til formål at undersøge udviklingen i antallet af selskaber og erklæringstyper på de 

aflagte årsrapporter. Resultaterne fra den første del af analysen danner grundlag for de efterfølgende dele af 

den empiriske undersøgelse. 

Den følgende del af analysen består af en analyse af sekundære data i form af eksisterende undersøgelser af 

skattegabet for selskaber, udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen og andre organisationer. Resultater 

fra undersøgelserne og tolkningen heraf sættes herefter op imod resultaterne fra den udførte analyse af 

kvantitative data fra Erhvervsstyrelsen. Formålet med denne fremgangsmåde er at belyse den problemstilling, 

som revisorpligt skal agere løsning for. Endeligt foretages der en række interviews, der tager udgangspunkt i 

resultaterne fra de to første dele af analysen. Interviewene stiller både spørgsmål til vurderingen af behov for 

revisorpligt samt belyser styrker og svagheder ved en sådan ordnings indhold. 

Afslutningsvis vil afhandlingen, med afsæt i den opnåede viden, drage en samlet konklusion om 

problemstillingen. Ligeledes vil afhandlingen indeholde et reflekterende afsnit, der med afsæt i de afdækkede 

forhold, kort vil fremlægge yderligere problemstillinger identificeret i løbet af undersøgelsen og andre 

undersøgelsesemner i forlængelse af emnet. 
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4.1 Dataindsamling 

4.1.1 Primære data 

Afhandlingens primære datagrundlag er indsamlet gennem en række interviews. Idet undersøgelsens 

omdrejningspunkt er effekten af revisorpligten, til trods for at begrebet ikke er videre defineret 

(Statsministeriet, 2020), vurderes data indsamlet fra interviews af væsentlig karakter. Disse data vurderes 

særligt relevante for at kunne belyse omfanget af revisorpligt, men ligeledes for at undersøge styrker og 

svagheder ved ordningen, således at undersøgelsens problemstilling kan besvares. 

Der er valgt at gøre brug af det delvist strukturerede interview format, idet der med udgangspunkt i den 

indsamlede sekundære data besiddes en vis viden om området. Strukturen i interviewene tog form af en 

samtale, der tog udgangspunkt i en på forhånd fremsendt introduktionsskrivelse med spørgsmål, der lagde op 

til opfølgende spørgsmål (Andersen, 2014, s. 157). Styrken ved det kvalitative, delvist strukturerede interview 

er, at det giver mulighed for opfølgende og uddybende spørgsmål, idet spørgsmålene ikke er standardiserede 

eller lukkede spørgsmål, men derimod giver plads til respondentens grundige forklaring. En yderligere fordel 

ved denne form af interview er, at det er muligt at medbringe tillært information eller synsvinkler fra interview 

til interview. Det resulterede i, at alle synspunkter og tilgangsvinkler blev behandlet fra forskellige tilgange, 

hvilket kunne danne grundlag for en så objektiv som mulig besvarelse af undersøgelsens problemstilling. En 

svaghed ved det delvist strukturerede interview, som der var opmærksomhed på, var at de åbne svarmuligheder 

og muligheden for uddybende underspørgsmål, vanskeliggør en direkte sammenligning og generalisering 

imellem de forskellige respondenter på samme måde, som det ville være tilfældet med lukkede svarmuligheder.  

For at minimere risikoen for tab af indfaldsvinkler til brug for undersøgelsen blev hvert interview optaget. Alle 

lydoptagelser af interviews er vedlagt som bilag. En kort beskrivelse af respondenterne følger i efterfølgende 

afsnit. 

4.1.2 Interviewprofiler 

Anders Lau, FSR – Danske Revisorer (AL) (Lau, 2020) 

AL er ansat i FSR under titlen kommunikations- og analysechef, presse og public affairs, en titel han har 

besiddet siden 2019. AL har til daglig ansvaret for emneområdet, som omhandler revisorpligt og revisionspligt. 

AL har været ansat hos FSR i siden 2009, og har før det været ansat hos Velux og Beskæftigelsesministeriet. 

AL har en kandidat i public science fra Københavns Universitet. 

Torsten Schack Pedersen (TSP) (Pedersen T. S., 2020) (Pedersen T. S., u.d.) 

TSP er erhvervsordfører for Venstre. TSP startede sin politiske karriere i 1994 som formand for Venstre 

Ungdom i Thy, og har efterfølgende besiddet forskellige ordførerposter, herunder skatteordfører og nu 

erhvervsordfører. TSP har en cand.polit fra Københavns Universitet. 
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Troels Michael Lilja, CBS Law (TML) (Lilja, 2020) 

TML arbejder som associate professor ved Copenhagen Business School Law, hvor han underviser og vejleder, 

blandt andet på Cand.Merc.Aud. og Cand.Merc.Jur. TML er uddannet Cand.Merc.Aud. i 2004 og Cand.Jur. i 

2019, og har arbejdet som revisor i KPMG fra 2004 til 2006, inden han blev ansat i en Ph.d.-stilling hos 

Syddansk Universitet. 

Poul Erik Olsen, Revisornævnet (PEO) (Olsen, 2020) 

PEO er medlem af Revisornævnet. PEO har været uddannet statsautoriseret revisor siden 1977. Udover sit 

virke hos Revisornævnet er PEO ansat som konsulent hos EY Godkendt Revisionspartnerselskab, hvor han 

supporterer EY’s revisionsafdelinger. 

Rune Nedergaard, PwC (RN) (Nedergaard, 2020) 

RN har 12 års erfaring fra revisionsbranchen, hvoraf de to seneste år er tilbragt som manager i faglig afdeling. 

Til daglig supporterer RN blandt andet PwC’s revisionsafdelinger med overholdelse af interne og lovbestemte 

kvalitetskrav. RN er uddannet Cand.Merc.Aud og påbegyndte SR-akademiet i 2016. 

Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen 

Oprindeligt var der også planlagt interviews med direktør i Erhvervsministeriet og medarbejder i 

Erhvervsstyrelsen. Interviewene skulle belyse den mulige struktur af revisorpligten og Erhvervsministeriet og 

Erhvervsstyrelsens vurdering af strukturens omfang. De planlagte interviews blev dog aflyst, med henvisning 

til de politiske elementer, eller travlhed med eksisterende opgaver. Afhandlingen er således uden elementer 

herfra. 

4.1.3 Sekundære data 

Det sekundære datagrundlag består af både kvalitativ og kvantitativ data. Den kvalitative sekundære data tager 

udgangspunkt i nationale lovgivninger og fagbøger herom, hvorfor faglighed og pålidelighed vurderes høj. 

Dertil kommer eksisterende kilder i form af eksterne rapporter, som er udarbejdet ved tidligere undersøgelser 

af samme emne. Disse undersøgelser er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen samt Copenhagen 

Economics (CE), hvorfor validitet og reliabilitet generelt vurderes for alle at være høj (Andersen, 2014, s. 84). 

Se særskilt afsnit 4.2 om kildekritik. 

Den kvantitative data består i registerdata (Andersen, 2014, s. 145) fra Erhvervsstyrelsen, som kan betragtes 

som rå-data. Registerdata består i almindeligt tilgængelige data på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

www.cvr.dk, som blot er indlæst i ét samlet datasæt. Idet denne data er indhentet direkte fra Erhvervsstyrelsen, 

vurderes kvaliteten af denne data høj. 

De sekundære data sammenkobles og bearbejdes, og ligger dermed grundlag for den videre vidensindsamling 

i form af primære data i interviews. 

http://www.cvr.dk/
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Datasæt fra Erhvervsstyrelsen 

Datasæt fra Erhvervsstyrelsen består af XBRL-data for alle indberettede årsrapporter i det pågældende år. 

XBRL er en forkortelse for ”eXtensible Business Reporting Language”, og er en programmering, der 

transformerer elektronisk kommunikation til finansielle data (Hansen, u.d.). Vi har modtaget datasæt for 

kalenderårene 2015 til og med 2019. Datasættet består af rå-data i form af alle indberettede oplysninger fra 

selskaber. Der er til brug for undersøgelsen kun anvendt de dele af datasættet, der vurderes relevant ift. 

problemstillingen, imens andre dele ikke er anvendt. 

Inden analysering af datasæt blev igangsat, blev risikogrupperne for fejldata identificeret som indberetningsfejl 

og taksonomifejl. Fejldata kan således opstå som følge af fejlagtigt indberettet information som følge af 

manglende kompetence. Taksonomifejl opstår i selve dataprocessen enten ved indberetningen af 

informationerne eller udlæsning heraf til datafiler. Datasættene består af registreringer for 175.831 – 290.743 

selskaber. Inden bearbejdning af datasæt blev der foretaget en overordnet gennemgang for at identificere 

generelle fejltendenser (Andersen, 2014, s. 175). En undersøgelse af dubletter konstaterede i den forbindelse 

under 1.000 tilfælde for hvert år. Resultatet vurderes ikke at have betydning for det generelle udfald af 

analysen, idet der kun er tale om en fejl på 0,34 – 0,57% af den samlede data. 

Fremhævelser 

Af datasættet fra Erhvervsstyrelsen blev fordelingen af fremhævelser i årsrapporter undersøgt. Som følge af 

datasættets opbygning, kombineret med indberetnings- og taksonomifejl, måtte analysen tage udgangspunkt i 

ordsøgning. Fremgangsmåde medfører, at analysens resultater ikke er uden fejlrisiko, i særdeleshed fordi 

fremgangsmåden er direkte afhængig af input i datasættet. En metode vi fra Erhvervsstyrelsen har fået 

bekræftet som værende den mest anvendelige. Det har medført, at der for hvert år er 6-7% af det totale antal 

fremhævelserne, som ikke kan kategoriseres. Alligevel er det vores overbevisning, at analysens resultater giver 

et overordnet retvisende billede af fordelingen i kategorierne, både for de enkelte år, men også set over 

perioden. En alternativ metode kunne have været at foretage en manuel gennemgang af alle registreringer, men 

det vil efter vores overbevisning ikke have givet et overordnet anderledes resultat. 

Metodetriangulering 

Anvendelsen af primære og sekundære data sikrer en bedre og mere gennemgående forståelse af 

problemstillingen. Desuden opnås ved anvendelsen af forskellige dataindsamlingsteknikker mulighed for, at 

eventuelle svagheder i én dataindsamlingsteknik kan opvejes af anden indsamlingsteknik, hvorved validitet og 

reliabiliteten sikres (Andersen, 2014, s. 149). 
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4.2 Kildekritik 

For at belyse problemstillingen fra flere vinkler, og opnå den bedste besvarelse af afhandlingens 

problemstilling, er der gjort brug af en række forskellige kilder. Nogle kilder spiller en central rolle i 

afhandlingen, imens andre kilder er bragt i spil for at skabe et mere nuanceret billede af de forskellige resultater. 

For alle kilder gælder det dog, at det er vigtigt at forholde sig til troværdigheden samt subjektiviteten af data. 

Dette gælder både for kilder i form af datasæt, eksternt udførte undersøgelser samt interview. Grundlæggende 

kan dette belyses ved at forholde sig til en række simple spørgsmål om kilden, eksempler herpå kan være 

hvem, hvad, hvorfor og hvornår. I det følgende har vi foretaget en kortfattet kildekritik af de væsentligste 

kilder. 

FSR 

Afhandlingen henviser til og anvender en række forskellige kilder fra FSR – danske revisorer (FSR), herunder 

anvendes der publikationer, analyser samt interview med analysechef, AL. FSR er en brancheforening, som 

har til formål at repræsentere revisorbranchen i Danmark, og arbejder inden for revision, regnskab, skat og 

virksomhedsøkonomi (Jepsen C. , u.d.). Foreningen udgiver løbende en række populationer og 

brancheanalyser. 

Når populationer, analyser og interview fra FSR anvendes, er det vigtigt at tage i betragtning, at der er tale om 

en brancheorganisation, hvilket forventes at komme til udtryk igennem en grad af subjektivitet i populationer 

og analyser. Ligeledes må korrespondancer og udtalelser i interview med videre derfor også betragtes som 

værende subjektiv, idet organisationens holdninger og synspunkter vil skinne igennem. Derfor skal holdninger, 

som er kommet til udtryk ved interview med repræsentanter fra organisationen, behandles ud fra en viden om, 

at der er tale om en brancheorganisation, der ønsker det bedste for revisorerne og branchen. 

På trods af denne subjektivitet er kilder fra FSR alligevel anvendt i afhandlingen, idet FSR’s synspunkter og 

budskaber er væsentlige for afhandlingens problemstilling og besvarelsen heraf. I afhandlingen vil kilder fra 

FSR dermed blive medtaget ud fra viden om subjektiviteten, hvorfor vi forholder os kritisk til udtalelser og 

populationer, for så vidt muligt, at frasortere subjektivitet fra reelle problemstillinger og løsninger. 

Copenhagen Economics 

Copenhagen Economics er en privat konsulentvirksomhed med speciale i belysning af problemstillinger 

igennem økonomiske analyser (Economics C. , u.d.). Idet det er muligt at hyre Copenhagen Economics til at 

undersøge en bestemt problemstilling mod vederlag, hvorved der normalt opstår et afhængighedsforhold, er 

der identificeret indikationer på brud på objektiviteten. Ligeledes foretages sådanne undersøgelser umiddelbart 

fra den ønskede vinkel, uden nødvendigvis at inddrage øvrige vinkler, og således subjektivt. Den anvendte 

undersøgelse fra Copenhagen Economics er udarbejdet på anmodning fra FSR, hvorved undersøgelsen 

ligeledes må antages at bære en grad af subjektivitet. 
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Skattestyrelsen 

Anvendte kilder fra Skattestyrelsen omfatter populationer og undersøgelser, og for hver af disse fremgår 

fremgangsmåde og forbehold for resultater. Det bemærkes i den forbindelse, at Skattestyrelsens opgave er at 

sikre, at de gældende skattelovgivninger overholdes, således at borgere og virksomheder betaler den rette skat. 

Derfor betragtes Skattestyrelsen og kilderne derfra som relativt objektive, idet Skattestyrelsen hverken 

forholder sig til lovgivningens udformning eller omfang, men derimod hvorvidt denne overholdes. Særligt har 

den anvendte rapport fra Skattestyrelsen, ”Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt” 

modtaget kritik i medierne for troværdigheden af rapportens indhold. Vi hæfter os i den forbindelse ved, at 

kritikken går på revisionspligten, men også at daværende Skatteminister i svar til samrådsspørgsmål 

understreger, at Skattestyrelsen ikke er enige i kritikken (Erhvervsministeriet, 2019). Der gælder selvfølgelig, 

at Skattestyrelsen har en interesse i at inddrage mest muligt skat men den generelle vurdering er, at 

undersøgelsen er objektiv. 

Erhvervsstyrelsen 

Kilder fra Erhvervsstyrelsen består i udarbejdet rapport om det fremadrettede behov for revisionspligt samt 

derfra modtaget datasæt. Erhvervsstyrelsen indgår i Erhvervsministeriets organisation, og har til opgave at 

forbedre vilkårene for virksomheder og kontrollere, at den gældende lovgivning overholdes 

(Erhvervsstyrelsen, 2019). Af samme årsag vurderes Erhvervsstyrelsen og kilder derfra at være objektive. 

Faglitteratur 

I afdækningen af afhandlingens problemstilling er der inddraget forskellig faglitteratur med den hensigt at 

skabe forståelse for de gældende praktiske og lovgivningsmæssige forhold. Anvendt litteratur er inden 

anvendelse vurderet for faglighed og pålidelighed, og der er således kun anvendt relevant opdateret faglitteratur 

af højt fagligt niveau udarbejdet og udgivet af anerkendte fagpersoner og forlag. 

Ovenstående er de generelle overvejelser, der er foretaget i forbindelse med udvælgelse og anvendelse af data 

og kilder til brug for besvarelsen af afhandlingens problemstilling. Der er således taget kritisk stilling til, om 

kilden kan betragtes som objektiv eller med en grad af subjektivitet, herunder er der også taget stilling til både 

politiske og økonomiske incitamenter. Der er så vidt muligt anvendt kilder, der er så neutrale som muligt, men 

samtidig er en række subjektive kilder bevidst anvendt, idet deres belysning af problemstillingen er vurderet 

nødvendige for afhandlingens fulde besvarelse af problemstillingen. I sådanne tilfælde er der søgt foretaget 

handlinger og kritiske undersøgelser for at belyse subjektiviteten. 
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5 Definitioner 
Dette kapitel har til formål at opridse og forklare relevante begreber, lovgivninger og organisationer, som 

omtales eller refereres til i teksten, men som i sig selv ikke er direkte nødvendige for den fulde forståelse. 

Øvrige begreber og lovgivninger, som er af mere central rolle, vil løbende blive beskrevet, hvor de er relevante. 

Afsnittet er dermed tænkt til brug for opslag for læseren. 

Bogføringsloven (Bekendtgørelse af bogføringsloven) (BFL) 

Bogføringsloven indeholder bestemmelser om, hvorledes erhvervsdrivende virksomheder er pligtige til at føre 

bogføring, og hvorledes denne bogføring skal udarbejdes. Loven indeholder generelle krav til bogføringens 

beskaffenhed, registreringer og dokumenter, registrering og opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige 

myndigheders adgang hertil. Ledelsen er ansvarlig for, at bogføringsloven overholdes, og i relation til det 

videre er loven relevant, idet revisor ved nogle typer erklæringer er forpligtet til at kontrollere og rapportere 

om ledelsens overtrædelser af reglementet i bogføringsloven. Revisors rapportering vil blive nærmere 

beskrevet senere (LBK nr 648 af 15/06/2006, 2006). 

FSR – danske revisorer 

Brancheorganisation indenfor revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi. FSR – danske revisorer har 

ca. 5.000 personlige medlemmer og ca. 600 revisions- og rådgivningsvirksomheder. FSR er udsteder af de 

danske revisionsstandarder (RS’er), som i stort omfang er en oversættelse af ISA’erne. FSR har ligeledes 

udstedt gældende revisionsudtalelser samt ”Retningslinjer for revisors etiske adfærd”, som i stort omfang er 

en oversættelse af IFAC’s etiske regelsæt (Jepsen C. , u.d.). 

IFAC: International Federation of Accountants 

Udsteder af de internationale revisionsstandarder, “International Standards on Auditing” samt “Code of Ethics 

for Professional Accountants” (International Federation Of Accountants, u.d.). 

ISA: International Standards on Auditing 

De internationale revisionsstandarder (Marder, 2017). 

IAASB: International Auditing and Assurance Standard Board 

Uafhængig international komite som godkender nye eller tilrettede ISA’er (International Standards on 

Auditing, u.d.). 

Kildeskatteloven (Bekendtgørelse af kildeskatteloven) (KSL) 

Kildeskatteloven omhandler hvem og hvordan skatten indberettes og opkræves. Loven omhandler således ikke, 

hvad der er skattepligtigt, men behandler hvem og hvornår disse er skattepligtige, og hvordan denne skat skal 
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indberettes og opkræves. Kildeskat forestås som en skat, der opkræves ”ved kilden”, f.eks. en arbejdsgiver, 

der ved udbetaling af løn, er forpligtet til at indberette og indbetale den tilhørende skat til Skattestyrelsen. 

Ledelsen er ansvarlig for, at indberetninger foretages i henhold til kildeskatteloven, hvorfor loven er relevant, 

idet revisor i forbindelse med nogle typer af erklæringer er forpligtet til at kontrollere og rapportere om 

ledelsens overtrædelse af reglementet i kildeskatteloven (LBK nr 117 af 29/01/2016, 2016). 

Momsloven (Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift) (ML) 

Momsloven omfatter bestemmelser om, hvem og hvad der er underlagt reglerne om moms (merværdiafgift). 

Loven definerer overordnet afgiftsområder, afgiftspligtige transaktioner, personer og virksomheder, 

afgiftssatsen og afgiftsfritagelser. Ledelsen er ansvarlig for korrekt og rettidig indberetning af moms i form af 

digital indberetning, og i relation til det videre er loven relevant, idet revisor ved nogle typer erklæringer er 

forpligtet til at kontrollere og rapportere om ledelsens overtrædelser af bestemmelserne i momsloven (LBK nr 

1021 af 26/09/2019, 2019). 

Selskabsloven (Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber) (SL) 

Selskabsloven omfatter alle danske kapitalselskaber. Loven omfatter en lang række bestemmelser om stiftelse, 

generalforsamling, ledelsesstruktur, valg af revision, omdannelse og fusion mv. Derudover indeholder loven 

også krav om måltal og politikker for underrepræsenterede køn. I relation til revisors arbejde er lovgivningen 

relevant set i forhold til, at revisor ved nogle opgavetyper skal kontrollere og rapportere om ledelsens 

manglende overholdelse af lovgivningen ( LBK nr 763 af 23/07/2019, 2019). 

Erklæringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer) (Erkl.Bek) 

Erklæringsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i revisorlovens §16, stk. 5, og gælder kun ved revisors 

afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Erkl.Bek regulerer de generelle regler for revisors afgivelse af 

erklæringer og kravene for de erklæringer der er omfattet af revisorloven (BEK nr. 1468 af 12/12/2017, 2017). 

Skattegab 

Begrebet skattegab er et udtryk for, hvor stor andel af de indtægter, som statskassen er berettiget til i henhold 

til de gældende skatte- afgifts- og momslovgivninger, men som statskassen aldrig modtager. Et lavt skattegab 

er centralt i skatteforvaltningen, men i praksis vil skattegabet aldrig kunne fjernes helt, idet det består af 

tilsigtede såvel som utilsigtede fejl. Skattegabet består af estimater, og er svært at opgøre, idet der er tale om 

ikke-observerbare hændelser og størrelser, idet personer og selskaber der ikke betaler tilstrækkeligt skat, enten 

ikke ved det eller ikke ønsker at andre skal vide det. Opgørelsen er derfor forbundet med større eller mindre 

grad af usikkerhed (Skatteministeriet, 2018, s. 13). 
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6 Historisk tilbageblik på revisor 
Revisionsvirksomheder og godkendte revisorer er i dag underlagt Bekendtgørelse af lov om godkendte 

revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven (RL)) samt andre fastlagte standarder, dog opstod 

begreberne langt tidligere end lovteksten. Begrebet revisor havde i Danmark sit første store gennembrud i 

1900-tallet, imens det i de britiske lande havde været anvendt siden begyndelsen af 1700-tallet (Ravn, 1984, 

s. 1). Mange ting er ændret over tiden, hvorfor revisors ydelser og roller i samfundet også har udviklet sig 

markant. 

I Danmark startede erhvervet revisor som et bierhverv. Antallet af personer i erhvervet var få, og frem til 

starten af 1900-tallet fandtes der ingen egentlige revisorer (Revisorkommissionen.A, 2002, s. 23). Den 

fremadstormende industrialisering medførte dog en forøgelse af aktieselskaber. Desuden havde erhvervslivet 

siden starten af 1800-tallet fremstillet krav om oprettelse af et handelsministerium, ønsker om en 

aktielovgivning samt lovfæstet ordning af revisions- og regnskabsvæsenet med mere faste standarder (Ravn, 

1984, s. 23). 

Justitsministeriet udfærdigede i 1903/1904 et lovforslag om tvangsakkord uden for konkurs. Det særlige ved 

dette lovforslag var, at der i §2 var en omtale om udnævnelse af sagkyndige tillidsmænd samt en egentlig 

edsvoren autoriseret revisor som regnskabskyndig tillidsmand. Hermed var de første spæde grundsten til 

revisorloven blevet lagt, men den daværende justitsminister Peter Adler Alberti afviste i første omgang 

forslaget (Revisorkommissionen.A, 2002, s. 23). 

Den 8. september 1908 meldte samme Peter Adler Alberti sig til politiet som økonomisk storbedrager (Ravn, 

1984, s. 1) for op imod 15 mio. kr. i datidens penge (Kulturstyrelsen, 2008). Bedrageriet blev siden kendt som 

Alberti-skandalen, og var Danmarks første, og formentlig også største, økonomiske skandale. Efter opdagelsen 

af den forhenværende justitsministers bedrag kom der fart i arbejdet om lovgivningen om revisorer i Danmark. 

Et nyt ministerium for Handel og Søfart blev oprettet, og den 26. marts 1909 fremsattes et forslag til en 

revisorforordning, som blev vedtaget den 14. maj 1909. Endnu uden at bogføringsloven eller aktielovforslaget 

(nuværende selskabslov) var vedtaget. Grundlaget for den i dag gældende revisorlov blev dermed indført 

(Ravn, 1984, s. 1). 

Af den første revisorlov blev revisors primære opgave beskrevet som det følgende: 

”En Fagrevisors Opgaver ere forskellige: Han skal kritisk kunne gennemgaa et Regnskab hos en 

Forretningsdrivende, hos Enkeltperson eller Interessentskab; han skal ikke saa meget bedømme den 

talmæssige Rigtighed og den rent tekniske Side af Bogføringen som han kritisk skal kunne vurdere en Status, 

værdsætte ved bogholderimæssige Hjælpemidler de opgivne Aktiver og bedømme, hvor hans Dom skal 

suppleres med et særligt fagkyndigt Skøn, f. Eks. over Lagerets eller udestaaende Fordringers Værd, baade 

for en Forretning i god Gang og for en Forretning i likvidation, ligesom han af Bøgerne skal kunne bedømme 
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Forretningsførelsens Forsvarlighed og paavise dens Mangler. Yderligere bør hans Uddannelse være saaledes, 

at han kan fungere som Likvidator, Skifte- og Boforvalter, lede Afvikling og Sanering af Enkeltmands eller 

Interessentskabers Forretninger. Men Dygtighed er ikke nok; yderligere bør en kritisk Revisor være uafhængig 

og nyde anseelse” (Revisorkommissionen.A, 2002, s. 23). 

Som det fremgår af den oprindelige lovtekst, var revisors vigtigste opgave dengang at have en kritisk 

kontrollerende tilgang. Med fokus på sikkerhedsforanstaltninger for samfundets interesser og investering, samt 

fokus på uafhængighed mellem kunden og revisoren. Revisors opgave var således ikke at efterprøve tallenes 

oprigtighed, så meget som det var at foretage en kritisk vurdering af værdien i de angivne aktiver og danne en 

samlet vurdering af status. En opgave som på nogle punkter har ændret sig i forhold til den opgave revisor har 

i dag, imens andre fortsat er gældende. Særligt omtalen om uafhængigheden mellem den gældende 

erhvervsdrivende og revisoren er væsentlig, idet det i dag fortsat er et centralt forhold i de opgaver, revisor 

udfører og dennes generelle virke (RL, §24). 

Udviklingen i lovgivningen siden 1909 har været drevet af udvikling i samfundet, erhvervslivet og det politiske 

landskab i Danmark såvel som i EU. Medlemskabet af EU har særligt haft målbar betydning for lovgivningens 

udformning, da flere lovændringer har haft grobund i EU-direktiver (Revisorkommissionen.A, 2002). 

Økonomiske skandaler som Alberti-skandalen i starten af 1900-tallet eller ”Nordisk Fjer-skandalen” (Hyltoft, 

2015) i slutningen af 1990’erne har også haft indflydelse på udviklingen de sidste 100 år. Til sammen har disse 

dannet grundlag for Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven 

(RL)), som vi kender den i dag. 

En nærmere gennemgang af indholdet og udformningen af den nuværende Bekendtgørelse af lov om godkendte 

revisorer og revisionsvirksomheder vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med beskrivelsen af den 

lovgivningsmæssige regulering af revisor og revisionsvirksomheder. 
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7 Revisors rolle i samfundet som offentlighedens tillidsrepræsentant 
Revisorloven beskriver, hvordan revisors opgave primært består i at kontrollere og validere 

regnskabsoplysninger, som bliver offentliggjort for offentligheden i forbindelse med selskabers 

regnskabsaflæggelse (RL, §1 a.). Revisors rolle betegnes i dag som offentlighedens tillidsrepræsentant, et 

begreb der første gang indgik i lovteksten i lov nr. 427 af 1. juni 1994 §6 a, stk. 3, i loven om statsautoriserede 

revisorer. Heri blev revisors rolle defineret med følgende beskrivelse: 

“En statsautoriseret revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udøvelse af revision. Det samme 

gælder ved afgivelse af erklæringer og rapporter, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende 

er bestemt til hvervgiverens eget brug.” (Revisorkommissionen.A, 2002, s. 45). 

Begrebet blev for første gang anvendt i Industriministeriets kommissorium tilbage i 1992 til 

revisorkommissionen i forbindelse med anden fase af revisorlovgivningen, ordlyden var dog ”offentlighedens 

tillidsmand”, om end betydningen var den samme. Af bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 427, ses 

begrebet offentlighedens tillidsmand fortolket som følger: 

”Begrebet har til formål at angive, at revisor ved udførelse af revision eller i øvrigt ved afgivelse af erklæringer 

og rapporter – der er egnet til fremvisning overfor offentligheden eller kræves efter lovgivningen – også skal 

varetage hensynet til virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, 

selvom revisor er valgt af virksomheden, som kan have modstående interesser. Er erklæringer eller rapporten 

kun til intern brug må dette fremgå af selve erklæringen eller rapporten.” (Revisorkommissionen.A, 2002, s. 

45). 

Af fortolkningen fremgår det altså, at revisors rolle er at varetage en lang række interesser imellem selskabet 

og dennes interessenter, og at revisor er egnet til at iagttage og varetage disse, således at årsrapporten giver et 

retvisende billede af selskabet og dets økonomiske situation. Revisor bekræfter med sin erklæring 

troværdigheden af årsrapportens oplysninger, således at tredjemand som regnskabslæser, uden at denne har 

særlig regnskabsmæssig forståelse eller særligt kendskab til selskabet, kan konkludere på baggrund af de 

afgivne oplysninger. 

7.1 Revisors nutidige rolle i samfundet som offentlighedens tillidsrepræsentant 

Ligesom lovteksten har revisors rolle igennem tiden udviklet og ændret sig markant, siden den første revisorlov 

blev vedtaget i 1909. Begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant fra 1994 fremgår dog fortsat af loven, og i 

den nuværende lovgivning fremgår følgende: 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter §1, stk. 2. Revisor skal udføre 

opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som 

opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise professionel 
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skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 

ved udførelsen af opgaverne.” (RL §16, stk. 1). 

Ligesom beskrivelsen har ændret sig, er det bagvedliggende arbejde i forbindelse med opgaven langt fra det 

samme. I forbindelse med revisors erklæringsarbejde er det stadig revisors opgave, at iagttage og varetage en 

række interesser imellem det pågældende selskab og dets interessenter. Virksomhedens interessenter kan 

opdeles i primære interessegrupper og sekundære interessegrupper (Elling, 2015, s. 23). Primære 

interessegrupper kaldes også stakeholders og beskrives i koalitionsmodellen som blandt andet ejerne, 

långivere, ledelse og medarbejdere, leverandører, kunder og offentlige myndigheder. De kan alle have 

modsatrettede interesser, men er samtidigt vigtige for virksomhedens eksistens (Elling, 2015, s. 24). 

Sekundære interessegrupper favner bredere og består af alle grupperinger, som indirekte påvirkes af 

virksomheden. Af eksempler kan nævnes lokalsamfund, konkurrenter, erhvervsorganisationer mfl. (Elling, 

2015, s. 26). 

Godkendt revisors klassiske funktion er stadig at fungere som reviderende revisor af en virksomheds 

årsrapport, og behovet udspringer af, at regnskabslæser ikke selv har mulighed for at sikre, at de oplysninger, 

som årsrapporten indeholder, afspejler virkeligheden i den pågældende virksomheds økonomi (Füchsel, Gath, 

Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, p. 40), som det også fremgår af ÅRL §12. Revisors opgave er i den 

forbindelse at forestå som faglig kompetent person, at gennemgå den af virksomheden udarbejdede årsrapport 

og afgive en erklæring herpå. Regnskabslæseren modtager således rapporteringer fra henholdsvis ledelsen i 

form af årsrapporten og fra revisor i form af erklæringen på årsrapporten. I den henseende er det vigtigt, at 

revisor ikke bare er kompetent men også uafhængig af virksomheden, hvis regnskabslæser skal kunne tillægge 

årsrapporten nogen form for informationsværdi (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, p. 40). 

Der er i dag indført nationale såvel som internationale revisionsstandarder, og revisors arbejde i forbindelse 

med afgivelse af erklæringer er derfor nu langt mere standardiseret. Det har medført øgede kvalitetskrav 

foruden øget regelmæssig kontrol af denne kvalitet. Samtidig er der med tilblivelsen af 

Erklæringsbekendtgørelsen (Erkl.Bek) blevet udarbejdet standarder, sådan at alle revisorer aflægger 

strømlinede erklæringer (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 24). Med andre ord er revisors 

arbejde med afgivelser af erklæringer blevet langt mere kontrolleret og kvalificeret. 

Samtidig er der, som følge af udviklingen i samfundet, sket en naturlig udvikling i de oplysninger, revisor skal 

afgive erklæringer på. Udvikling i erhvervslivet såvel som politisk har medført ændringer, idet regnskabslæsers 

fokus ikke længere kun er på de finansielle oplysninger i årsrapporten, men i stigende grad også er på de ikke-

finansielle oplysninger (Rangan, Cahse, & Karim, 2015). Årsrapporterne indeholder i større grad information 

om selskabers aftryk på omgivelser og samfund, omtalt som selskabernes CSR-politikker, der rapporteres i 

årsrapporten. Oplysningerne indgår, ligesom de finansielle oplysninger, i revisors vurdering om det retvisende 

billede, og revisor har pligt til at påtale fejl og mangler i disse oplysninger (Erhvervsstyrelsen.A, 2013). 
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Ligeledes har revisors rolle i forhold til kontrol af hvidvask fået endnu større fokus efter vedtagelsen af den 

nye hvidvasklov og tilhørende vejledning, der pålagde og præciserede en række kontrolhandlinger samt 

indberetningspligt ved begrundet mistanke (Finanstilsynet, 2018). Revisors rolle har dermed udviklet sig over 

tid fra at være kontrollant af finansielle oplysninger til nu også at omfatte en mere aktiv kontrol af overtrædelse 

af lovgivninger samt kontrol af ikke-finansielle oplysninger. 

Endeligt har revisor den seneste tid fået en række andre roller i forbindelse med deres erhverv som revisorer 

og rådgivere. Således er revisor blev indberetningspligtig ved mistanke om grov økonomisk kriminalitet, 

hvidvaskning eller terrorfinansiering, også selvom det ikke nødvendigvis er i forbindelse med revision. Revisor 

er dermed blevet et aktivt værn i kampen mod kriminalitet i modsætning til revisors tidligere rolle med 

rapportering af historiske finansielle oplysninger. 

7.2 Principal-Agent teorien 

Imens begrebet om revisors virke som offentlighedens tillidsrepræsentant udspringer af gældende lovgivning, 

kan den videnskabsteoretiske teori principal-agent bruges til at skildre behovet for revisors eksistens og virke 

i samfundet uden for lovgivningens krav (Eisenhardt, 1989, s. 57-74). 

Teorien bygger på situationer med konfliktende interesser (Waterman, 1998, s. 173-185) imellem principalen 

og agenten. Agenten er således hyret af principalen. I revisors virke kan dette være virksomhedens ejer og 

ledelse, også kaldet principal og agent. 

Teorien bygger på, at ejeren af en virksomhed stiller kapital til rådighed for ledelsen ud fra en generel 

forventning om, at ledelsen kan generere positive pengestrømme til fordeling mellem ejeren og ledelsen. 

Ejeren ønsker at finde en ligevægt mellem investeringens størrelse og afkast, imens ledelsen ønsker at finde 

en ligevægt mellem arbejdsindsatsen og dennes aflønning, som der oftest er indgået på kontrakt inden. Ejeren 

har som investor typisk en højere risikoaversion end ledelsen. Det skyldes, at det ikke er ledelsens penge, 

samtidig med at agenten vil forsøge at opnå størst mulige frihedsgrader til at opnå det ønskede resultat. Det 

kan typisk være indgåede mål med eller uden bonusafregning mv. 

De modsatrettede interesser, kombineret med at ejeren typisk ikke har mulighed for at overvåge ledelsen til 

fulde, skaber et behov for en revisor, der kan udføre revision af de fremlagte økonomiske rapporteringer og 

dermed give en verifikation af ledelsens arbejde og den samlede rapportering. 

I Danmark vælger et selskabs generalforsamling både selskabets bestyrelse og revisor, imens det er 

bestyrelsens opgave at varetage ansættelsen af direktionen. I praksis betyder dette, at der er to principal-agent 

forhold, idet generalforsamlingen repræsenterer ejerne og dermed er principal, og denne vælger bestyrelsen, 

der dermed er agent. Samtidig ansætter bestyrelsen en direktion, som varetager den daglige ledelse, hvilket 

betyder, at bestyrelsen også fungerer som principal overfor direktionen, der er agent. Figur 1 skitserer forholdet 

mellem generalforsamling, bestyrelse, revisor og direktion. 
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Figur 1 : Revisors rapportering til ledelsen – illustrationen har taget udgangspunkt i principal-agent teorien i revisors virke 

De præcise principal-agent-forhold varierer fra virksomhed til virksomhed, alt efter om ejerne selv er 

repræsenteret i bestyrelsen, eller hvorvidt denne består af indsatte bestyrelsesmedlemmer. Principal-agent 

teorien går altså overordnet ud på, at ejerne af en virksomhed har behov for en verifikation af ledelsens arbejde, 

sådan at økonomirapporteringer ikke er fejlagtige og sker til agentens fordel. En kombination af manglende 

ressourcer og fornøden regnskabsforståelse medfører, at ejerne gør brug af en revisor til at forestå denne 

kontrolinstans. 

Det er dog ikke udelukkende i ejernes interesse, at revisor indsættes for at revidere økonomirapporter med 

videre. Ledelsen kan nemlig ligeledes drage nytte af forholdet, da en revision reducerer eventuelle konflikter 

som følge af ensarterede retningslinjer for regnskabsaflæggelse mv, og begge parter kan dermed etablere en 

fælles referenceramme. Revisors arbejde kan samtidig være med til at give ledelsen et dobbelttjek af 

virksomheden, og ved eventuelle tab vil ledelsen i større grad have sin ryg frigjort. 

Principal-agent teorien fungerer bedst i større virksomheder, hvor ejerne hverken indgår i den daglige ledelse 

eller bestyrelsen, men kan også fungere i mindre virksomheder. Grundlaget er blot, at revisor kan give ejerne 

et ekstra øje på ledelsen, samtidig med at ledelsen kan føle sig sikre på at deres resultatmålinger er godkendt 

af andre end ejerne. Principal-agent teorien viser samtidig vigtigheden af revisors uafhængighed, da revisor i 

sagens natur ikke kan være afhængig af hverken ejerne eller ledelsen ved arbejde om verifikation af ledelsens 

arbejde, da revisors konklusion i så fald vil blive kompromitteret. 

7.3 Delkonklusion 

Erhvervet som revisor blev første gang omtalt i Danmark tilbage i 1900-tallet som følge af en fremadstormende 

industrialisering og markant stigning i aktieselskaber (Jepsen C. , 2016). Det medførte et voksende behov for 

en selskabslovgivning, såvel som fagfolk og standardiseringer inden for revision og regnskabsvæsenet. Den 
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første lov om revisorer blev således vedtaget i 1909 og blev efterfølgende hyppigt korrigeret. Den daværende 

revisors opgave var primært at foretage en overordnet gennemgang af hele virksomheden og særligt dennes 

værdiansættelser af aktiver og forpligtelser. 

I dag betegnes revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvis opgave det er at iagttage og varetage en 

interesse mellem den pågældende virksomhed og dennes interessenter. I denne rolle af tillidsmand afgiver 

revisor således en erklæring på virksomhedens årsrapport. En erklæring med en konklusion om det retvisende 

billede af virksomhedens økonomiske stilling, således at tredjemand, der for eksempel er virksomhedens 

investorer, kreditorer eller samarbejdspartnere, kan drage en konklusion på årsrapporten. 

Revisors arbejde med afgivelse af erklæring bestemmes i dag af nationale- og internationale 

revisionsstandarder, ligesom erklæringernes udformning styres af Erklæringsbekendtgørelsen. Kombineret 

med øgede krav til kvalitet og øget kontrol af kvaliteten har det medført, at revisorerklæringer er standardiseret 

imellem alle revisorer. Samtidig er årsrapporters indhold ændret i forbindelse med udviklingen i samfundet, 

hvilket betyder, at revisor i dag ikke blot udtrykker en konklusion på de finansielle oplysninger, men ligeledes 

inddrages virksomhedens ikke-finansielle oplysninger i revisors erklæringer. 

Revisors arbejde med virksomheders økonomiske situation har samtidig betydet, at revisorer er blevet en aktiv 

del af den præventive kamp mod økonomisk kriminalitet. Dette har medført, at revisor, også selvom denne 

ikke nødvendigvis udfører revision af virksomhedens årsrapport, er forpligtet til at foretage indberetning ved 

begrundet mistanke om økonomisk kriminalitet (Finanstilsynet.B, 2018). Revisors rolle i samfundet er således 

ændret over tid, idet den startede med at være en kontrol af historiske finansielle oplysninger til nu også at 

omfatte ikke-finansielle oplysninger samtidig med, at revisor er blevet et præventivt værn mod økonomisk 

kriminalitet. 
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8 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 

(revisorloven) 
Som beskrevet i tidligere afsnit blev grundstenen til den lovmæssige regulering af revisorer indført tilbage i 

1909 (Jepsen C. , 2016). I dag er revisorer og revisionsvirksomheder underlagt Bekendtgørelse af lov om 

godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, også bedre kendt som Revisorloven (RL). Den nuværende lov 

er fra 2018 og gennemgik senest ændringer i maj 2020 i forbindelse med vedtagelsen af Kontrollovspakken, 

som også medførte ændringer til SL, ÅRL og enkelte andre love (Kollerup, 2020). 

Revisorlovens anvendelsesområde er defineret i lovens kapitel 1 og er i RL§1 defineret således ”denne lov 

omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for 

udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder”. 

Som det fremgår af lovens beskrivelse af anvendelsesområdet, omfatter loven kun godkendte revisorer og 

godkendte revisionsvirksomheder, og fastsætter betingelser og vilkår for deres virke. Af §1, stk. 2 og 3 fremgår 

det endvidere, at loven finder anvendelse ved godkendte revisorers afgivelse af erklæringer om revision eller 

andre erklæringer, der ikke udelukkende er bestemt for selskabets eget brug. Den præcise tekst i loven lyder 

som følger: 

”Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors 

udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug” (RL §1, stk. 2). 

”Lovens §16, stk. 4, §22, §30, §§43 og 44, §§45-47, 47c og §54, stk. 4, 1. pkt., finder tillige anvendelse ved 

revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende 

er bestemt til hvervgiverens eget brug” (RL §1, stk. 3). 

Ud fra RL §1 kan det altså fastslås, at loven og dens 13 kapitler omfatter godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder, når disse afgiver erklæringer efter de i lovens §1, stk. 2 og 3 anførte erklæringer. De 

forskellige erklæringer kan anføres som følger: 

- Revisionspåtegninger på årsrapporter, herunder årsrapport og andre erklæringer med sikkerhed, der 

ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Revisor er ved sådanne erklæringer omfattet 

af hele loven (RL §1, stk. 2). 

- Andre erklæringer, dvs. erklæringer uden sikkerhed, der i øvrigt kræves i henhold til den gældende 

lovgivning eller ikke udelukkende er til hvervgiveres eget brug. Revisor er ved sådanne erklæringer 

omfattet af dele af loven (RL §1, stk. 3). 

- Erklæringer med eller uden sikkerhed, der ikke kræves i henhold til lovgivningen og udelukkende er 

bestemt til hvervgiverens eget brug. Revisor er ved sådanne erklæringer ikke omfattet af loven (RL). 
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Ovenstående betyder, at revisor, i tilfælde hvor denne afgiver revisionserklæringer på årsrapporten eller afgiver 

andre erklæringer til brug for tredjemand, er underlagt lovens krav. Samtidig er revisor ved afgivelse af 

erklæringer udelukkende til brug for virksomheden selv ikke underlagt RL. 

Som det fremgår ovenfor, findes der forskellige typer erklæringer som godkendte revisorer kan afgive. I denne 

afhandling fokuseres der på revisors erklæringer på årsrapporten og særligt erklæringer på årsrapporten, der 

offentliggøres som følge af regnskabspligt. De forskellige erklæringstyper på årsrapporter og reguleringen 

heraf vil senere blive nærmere gennemgået. 

RL indeholder en række bestemmelser omkring revisors virke i dagligdagen. Loven indeholder bestemmelser 

om revisors accept og fortsættelse af kundeopgaver, revisors uafhængighed, revisors professionelle skepsis, 

en uddybning af god revisorskik, revisors fratræden, revisionsprotokollat, revisors rapportering om 

økonomiske forbrydelser, revisors dokumentation ved opgaver, revisors interne organisation, kvalitetsstyring 

og kvalitetskontrol af revisor, revisors tavshedspligt, offentligt tilsyn af revisor, og endeligt strafbestemmelser 

(Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017). 

Loven er altså med til at bestemme og regulerer revisors opgaver, revisors opførsel samt dennes organisation. 

Denne afhandling indeholder ikke en specifik gennemgang af RL og dens indhold, det centrale er blot at forstå 

at alle revisors opgaver, produkter, handlinger og organisation alt sammen er reguleret at bestemmelser i RL. 

Ovenpå loven ligger specifikke revisionsstandarder, som i større detaljegrad beskriver revisors opgaver og 

handlinger i forbindelser hermed. 

8.1 Godkendt revisor 

RL er kun gældende for godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder. Godkendt revisor defineres 

i RL §1 a, stk. 1 som en person, der er godkendt efter RL §§3, 10 og 11. Begrebet dækker i en helhed over 

betegnelsen statsautoriserede- og registrerede revisorer, som blev indført i loven i henholdsvis 1967 og 1970 

(Revisorkommissionen.A, 2002, s. 25), og som fremgår af RL §5, stk. 1-5. Både statsautoriserede- og 

registrerede revisorer er efter RL godkendte til at afgive erklæringer efter Bekendtgørelse om godkendte 

revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen (Erkl.Bek)), og er dermed de eneste, der må afgive 

sådanne erklæringer. I daglig tale går både statsautoriserede- og registrerede revisorer under den samlede 

betegnelse godkendt revisor, men hvor statsautoriserede revisorer fortsat beskikkes i dag, ophørte beskikkelsen 

af registrerede revisorer med ændringen til RL i 2013 (LOV nr 617 af 12/06/2013, 2013). Registrerede 

revisorer kan dog fortsat afgive erklæringer, der sker blot ingen nye beskikkelser heraf. 

8.2 Godkendte revisionsvirksomheder 

Godkendte revisionsvirksomheder defineres i RL §1 a, stk. 2 som en virksomhed, der er godkendt efter RL 

§13. Betegnelsen omfatter i sin helhed alle virksomheder, der af Erhvervsstyrelsen er godkendte til at drive 

revisionsvirksomhed. Der fremgår desuden af RL §13 en række krav til revisionsvirksomheder, herunder 
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eksempelvis at majoriteten af stemmerettighederne i revisionsvirksomheden indehaves af godkendte revisorer 

eller godkendte revisionsvirksomheder. Betydningen og kravene for godkendelse af revisorer og 

revisionsvirksomheder er ikke nærmere beskrevet her, idet det ikke er væsentligt for den videre forståelse, men 

at RL kun omfatter godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder. 

8.3 Ikke-godkendt revisor 

Selvom der af RL §1 a, stk. 1 fremgår, hvad en godkendt revisor er, og hvad denne må, kan alle i dag kalde 

sig revisor uden at have nogen form for faglig eller teoretisk baggrund herfor. Det skyldes, at titlen godkendt 

revisor er defineret og dermed beskyttet af loven, i modsætning til revisor. Der er altså forskel på en godkendt 

revisor og en ikke-godkendt revisor. I praksis betyder forskellen, at hvor en godkendt revisor, som navnet 

antyder, er godkendt til at afgive erklæringer på årsrapporter med videre efter Erkl.Bek, kan en ikke-godkendt 

revisor ikke afgive disse, da denne ikke har samme beføjelser. Godkendte revisorer er i forbindelse med deres 

arbejde omkring erklæringer underlagt en række kvalitetskrav og kvalitetskontrol, som kræves opfyldt for at 

kunne fortsætte deres virke. Ikke-godkendte revisorer er derimod ikke underlagt disse kvalitetskrav eller 

kvalitetskontrol, idet de ikke kan afgive disse erklæringer. Afgiver en ikke-godkendt revisor alligevel en 

erklæring på en årsrapport, er forholdet strafbart og vil ved opdagelse medføre en politianmeldelse (Sylvest, 

2020). Erhvervsstyrelsen har siden juni 2019 haft et øget fokus på såkaldt ulovlige erklæringer, og der er i 

perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2019 registreret 415 sager om revisorpåtegninger afgivet af ikke-

godkendte revisorer (Sylvest, 2020). 

Ikke-godkendte revisorer arbejder derfor oftest med assistance omkring selskabets bogføring eller simpel 

opstilling af årsrapporten. Disse arbejdshandlinger er der intet til hinder for, så længe der ikke afgives 

erklæringer. En sådan årsrapport vil således for regnskabslæser fremstå som udarbejdet af selskabet selv, også 

selvom selskabet har modtaget assistance fra en ikke-godkendt revisor. 
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9 Særligt relevante lovgivninger 
Revisors arbejde er grundlæggende forankret i RL og revisionsstandarderne, men revisors arbejde med 

afgivelse af erklæringer omfatter også en række andre lovgivninger i forbindelse med revisors kontrol og 

rapportering. Dette afsnit har til formål at gennemgå og kort beskrive de lovgivninger, som er relevante for 

revisors arbejde, og som samtidig er centrale for det videre i afhandlingen. Øvrige lovgivninger, som er 

relevante for revisor arbejde, men som ikke er videre centrale, er kort beskrevet under kapitel 5. 

9.1 Årsregnskabsloven (ÅRL) 

Årsregnskabsloven har til formål at definere og beskrive udarbejdelsen, indholdet og udformningen af 

årsrapporten, og at alle selskaber aflægger årsrapporter efter samme regelsæt og dermed er sammenlignelige 

(ÅRL). ÅRL gælder som udgangspunkt for alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset form eller 

størrelse. En virksomhed anses for at være erhvervsdrivende, hvis denne leverer varer, ydelser, rettigheder, 

tjenester eller lignende, hvortil der modtages vederlag. Er virksomheden omfattet af SL, lov om 

erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller er erhvervsdrivende i henhold til 

anden lovgivning, betragtes virksomheden altid som værende erhvervsdrivende. Enkelte erhvervsdrivende 

virksomheder er dog undtaget loven, idet de er omfattet af en anden gældende lovgivning. Her kan nævnes lov 

om finansielle virksomheder (banker og forsikringsselskaber), lov om statens regnskabsvæsen eller lov om 

kommunernes styrelse (PwC, 2020, s. 62). 

ÅRL indeholder også en bestemmelse om gruppering af alle virksomheder. Grupperingen sker efter 

regnskabsklasser, der også kaldes byggeklodsmodellen, hvor hver gruppering indeholder et sæt 

regnskabsbestemmelser (PwC, 2020, s. 64). Modellen har til formål at forenkle læsningen af loven, samtidig 

med at gøre regnskabsinformationerne sammenlignelige mellem virksomheder af samme størrelsesniveau. 

Kravene til udarbejdelse og indholdet af årsrapporten er højest for de største virksomheder og lavest for de 

mindste (PwC, 2020, s. 64). 

I Danmark opereres der med fire regnskabsklasser, som defineres som klasse A, B, C og D. Opdelingen 

imellem de forskellige regnskabsklasser sker på baggrund af virksomhedsform samt beløbsgrænser på 

følgende tre parametre; nettoomsætning, balancesum og antal ansatte. Klasse A defineres som den mindste 

regnskabsklasse, og D defineres som den største. Ved overgang fra en regnskabsklasse til en anden, skal to af 

parametrene overskrides i to på hinanden følgende år (PwC, 2020, s. 64). 

Klasse A omfatter personlige virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber samt virksomheder 

med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder uanset størrelse. 

Virksomheder i denne gruppe er fritaget regnskabspligt. 
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Klasse B omfatter selskaber med begrænset hæftelse, f.eks. ApS, A/S og erhvervsdrivende fonde. 

Regnskabsklasse B kan opdeles i tre underklasser; mikro, meget små og små. Mikro og små er de to reelle 

regnskabsklasser med forskel i kravet til regnskabsoplysningerne, hvorimod meget små skiller sig ud ved at 

være størrelsesgrænsen for muligt fravalg af revisionspligten på årsrapporten. 

Klasse C omfatter alle selskaber, som ikke er omfattet af klasse A eller B, og som ikke er børsnoteret eller 

statslige aktieselskaber. Regnskabsklasse C opdeles også i to grupper, mellem C og store C. 

Klasse D selskaber defineres som børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. For disse typer selskaber 

foreligger der ingen størrelseskrav. 

Regnskabsklasserne kan skitseres som følger: 

 

Figur 2: Regnskabsklasser (PwC, 2020, s. 64) 

Det følger af ÅRL, at virksomheder som minimum skal aflægge årsrapport efter korrekt regnskabsklasse, men 

gerne må aflægge med tilføjelser fra en højere regnskabsklasse. I forbindelse med revisors arbejde om afgivelse 

af erklæring, indgår det i revisors erklæring, at årsrapporten er udarbejdet og aflagt efter den gældende 

lovgivning, herunder at alle nødvendige oplysninger er medtaget og er retvisende. 

9.2 Kontrollovpakken 

Den 12. maj 2020 blev et lovforslag om kontrollovpakken vedtaget. Lovændringens overordnede formål var 

at give Erhvervsstyrelsen yderligere juridiske rammer til at kunne gribe hurtigere og mere effektivt ind over 

for økonomisk kriminalitet og herved styrke selskabs- og regnskabskontrollen (Folketinget, L110, 2020). 

Kontrollovpakken indeholdt ændringer til en række lovgivninger, herunder ÅRL, SL og RL. 

Kontrollovspakken omhandler systematiske digitale forhåndskontroller samt efterfølgende risikobaserede 

kontroller af registreringer i Det Centrale Virksomhedsregister (Kollerup, 2020). 

I det følgende vil de for afhandlingen mest centrale ændringer kort blive behandlet. 

Årsregnskabsloven (ÅRL) 

ÅRL blev ændret således, at Erhvervsstyrelsen fik øgede muligheder for kontrol af indberettede årsrapporter 

og hjemmel til at trække offentliggørelsen af en årsrapport tilbage, hvorfor fejlagtige indberettede årsrapporter 

vil blive annulleret (Kollerup, 2020). Endeligt giver loven Erhvervsstyrelsen hjemmel til at sende selskaber til 

Regnskabsklasse A D

DKK Personligt 

ejede

Mikro Meget 

små

Små Mellem-

store 

Store Børs-

noterede

Balance 2,7 mio. 4 mio. 44 mio. 156 mio. > 156 mio.

Omsætning 5,4 mio. 8 mio. 89 mio. 313 mio. > 313 mio.

Antal ansatte 10 stk. 12 stk. 50 stk. 250 stk. > 250 stk.

B C
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tvangsopløsning, hvis selskabet ikke efterkommer et påbud eller indsender den efterspurgte dokumentation 

(Kollerup, 2020). Særligt dette tiltag har til formål at øge Erhvervsstyrelsens handlekraft overfor besvigelser 

og økonomisk kriminalitet i tide, således at selskabet ikke kan fortsætte på længere sigt uden at have foretaget 

tilstrækkelig dokumentation overfor Erhvervsstyrelsen. 

Selskabsloven (SL) 

Kontrollovspakken indeholdt også ændringer til SL, som ligeledes tilgodeser Erhvervsstyrelsens hjemmel til 

at foretage kontrol og tilsyn (Kollerup, 2020). Lovændringen medførte, at oplysninger om navn og 

bopælsadresse for personer registreret i henhold til SL registreres og offentliggøres på Det Centrale 

Virksomhedsregister. Tiltaget er foretaget, så Erhvervsstyrelsen kan kræve verifikation af pas eller 

identifikationskort for personer uden CPR-nummer og såvel kræve et fysisk fremmøde. Med denne hjemmel 

vil det være vanskeligere for svindlere at gemme sig bag stråmænd og falske selskabsadresser. 

Revisorloven (RL) 

RL blev ændret sådan, at godkendte revisorer ved grove lovbrud på hvidvaskloven kan indbringes for og 

sanktioneres ved Revisornævnet (Kollerup, 2020). Derudover blev det vedtaget, at domskendelser i 

Revisornævnet kan medføre krav om skriftlig orientering til revisors kunder samt offentliggørelse af revisors 

navn (Kollerup, 2020). 
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10 Det offentlige tilsyn 
Vi har i Danmark en række instanser, der tilsammen udgør det offentlige tilsyn og kontrol af revisorer og 

revisorers virke. Disse instanser har til formål at sikre, at revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

og de dertil tilknyttede lovgivninger som revisor er underlagt, bliver respekteret og overholdt i de enkelte 

revisorers daglige virke, således at det udførte arbejde lever op til de fastsatte standarder og krav. Endeligt har 

disse instanser også til formål at sanktionere revisorer og revisionsvirksomheder, som ikke efterlever de 

gældende lovgivninger. 

Instanserne består af to uafhængige offentlige organer bestående af Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet: 

  

Figur 3: Erhvervsstyrelsen – Tilsynsplan fra 2020 for Erhvervsstyrelsens tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 

(Erhvervsstyrelsen.D, 2020) 

Organerne hænger sammen og varetager hver deres område i forbindelse med tilsyn og kontrol. Til sammen 

udgør organerne den udøvende og dømmende magt, imens den lovgivende magt er placeret i Folketinget 

(Erhvervsstyrelsen.D, 2020). 

10.1 Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, blandt andet 

gennem udførelse af kvalitetskontrol og undersøgelser. Kvalitetskontroller kan variere fra kontrol af 

kvalitetsstyringssystem, integriteten og grundigheden ved udførsel af en erklæringsopgave, samt om revisor 

udfører sit arbejde i overensstemmelse med god revisorskik, professionel adfærd og skepsis. Tilsynets primære 

formål er at medvirke til at højne kvaliteten af revisors arbejde, så regnskabsbruger kan have tillid til de 

erklæringer med sikkerhed, revisor afgiver. Erhvervsstyrelsen tilrettelægger deres tilsyn på baggrund af en 

risikobaseret, datadrevet udvælgelse af revisionsvirksomheder og revisorer. Tilsynet er derved en målrettet og 

differentieret indsats i forhold til de enkelte revisionsvirksomheders risikoprofil, der har fokus på at opnå den 
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bedst mulige effekt af indsatsen (Erhvervsstyrelsen.D, 2020). Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol omfatter jf. 

RL §29, stk. 2 kun erklæringer afgivet efter RL §1, stk. 1 og 2, og omfatter derfor ikke assistanceerklæringer. 

10.2 Revisornævnet 

Revisornævnet fungerer som en uafhængig klageinstans, og udgør den dømmende magt i det offentlige tilsyn. 

Revisornævnet består af en formand i form af dommer og en række mellemmer i form af godkendte revisorer 

samt en række repræsentanter for regnskabsbrugerne (RL, §43, stk. 1). Nævnet har til formål at behandle klager 

over godkendte revisorer, der har afgivet erklæringer efter RL §1, stk. 2 og 3, og som ved deres virke med 

afgivelse af erklæring menes at have tilsidesat sine pligter i henhold til at være offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Nævnet behandler derved ikke klager eller sager om revisors arbejde med rådgivning, 

honorar eller kollegiale klager, når disse ikke er sket i forbindelse med en erklæring efter RL §1, stk. 2 og 3. 

Nævnet er således kun i stand til at behandle sager i henhold til revisors virke med afgivelse af erklæring, og 

kan i den forbindelse pådømme revisor sanktioner. I en dom har nævnet ikke kompetence til at behandle 

erstatningskrav mod revisor, hvorved dette må forgå ved almindelig ret (RL, §43, stk. 3). I relation til 

assistanceerklæringer betyder det samtidig, at Revisornævnet kun har kompetence til at behandle revisors 

professionelle kompetence og fornøden omhu jf. RL §16, stk. 4, revisors tavshedspligt samt rapportering om 

grov økonomisk kriminalitet, idet assistanceerklæringen kun delvist er omfattet af RL (Füchsel, Gath, 

Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 352). 

10.3 Delkonklusion 

Godkendte revisorer er underlagt RL, hvis grundsten blev lagt tilbage i 1909. Den nuværende lov er dog fra 

2018 med seneste ændring i maj 2020. RL definerer betingelserne for godkendte revisorer og register for 

revisor og revisionsvirksomheder. Loven definerer, at kun godkendte revisorer må afgive erklæringer på 

årsrapporter, og definerer yderligere hvilke erklæringer, revisor må afgive. Endeligt bestemmer loven en række 

elementer i revisors virke, herunder kundeaccept og fortsættelse af opgaver, revisors uafhængighed, revisors 

professionelle risiko, god revisorskik, revisors rapportering, dokumentationskrav, kvalitetsstyring, tilsyn og 

straffebestemmelser. 

 

Revisor er ikke en beskyttet titel, og selvom kun godkendte revisorer må afgive en erklæring på årsrapporter, 

kan andre godt kalde sig revisor. I praksis betegnes disse som ikke-godkendte revisorer. Lovens mulighed for 

fravalg af pligten om revision for en række selskaber giver samtidig mulighed for anvendelse af ikke-

godkendte revisorer til udarbejdelsen af årsrapporten (ÅRL, §135, stk. 1, 3. pkt.). Denne kan så blot ikke afgive 

en erklæring på årsrapporten, der således vil fremgå, som om selskabet selv har udarbejdet årsrapporten. 
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Revisors arbejde er påvirket af anden lovgivning end RL. I forhold til årsrapporter er ÅRL central, idet revisors 

opgave ved afgivelse af erklæring er at kontrollere, at ÅRL overholdes, og herunder om oplysningerne angivet 

i årsrapporten lever op til kravene i den relevante regnskabsklasse. 

 

Tilsynet med revisor håndhæves af Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet, der tilsammen udgør det organ, der 

fører tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, deres uddannelse og virke i forhold til den 

gældende revisorlovgivning. Erhvervsstyrelsen udfører kvalitetskontrol, og Revisornævnet udgør den 

dømmende kraft i form af domsafgørelser med eventuelle sanktioner bestående af bøder eller i grove tilfælde 

fratagelse af beskikkelsen. 

 

11 Definition af fejl og besvigelser 
Dette afsnit har til formål at opridse og definere de typer lovovertrædelser, fejl og besvigelser, som revisor kan 

identificere ved afgivelse af erklæring på en årsrapport. Afsnittet har ikke til formål at gå i dybden med 

specifikke fejl og betydningen heraf, men derimod til hensigt at definere og kategorisere fejltyper til brug for 

den videre forståelse af revisors rolle ved konstatering af disse lovovertrædelser, fejl og besvigelser. 

Da besvigelser behandles efter særligt udarbejdede standarder, behandles fejl og besvigelser i de følgende 

afsnit særskilt. 

11.1 Definition af fejl 

I relation til revision og regnskabsaflæggelse kan fejl hovedsageligt deles op i regnskabsfejl og fejl i skatte- og 

afgiftsangivelser. Den ene type kan i nogle tilfælde medføre den anden, men begge kan også stå alene. Et 

eksempel herpå kan være en manglende registrering af selskabet som momspligtig, som udover de manglende 

indberetninger også vil kunne medføre en fejl i årsrapporten af betydelig karakter. 

Regnskabsfejl 

Regnskabsfejl betegnes i denne afhandling som fejl i årsrapporten som følge af manglende overholdelse af 

ÅRL, og består oftest af fejlagtige eller manglende oplysninger i henhold til de gældende oplysningspligter, 

men kan også bestå af fejlagtig eller urigtige indregningsmetoder. I relation til overholdelse af ÅRL arbejdes 

der ikke med væsentlighed, som det er tilfældet, når revisor konstaterer fejl i forbindelse med udførelsen af 

revisionen. Ved revisors konstatering af fejl vurderer revisor, hvorvidt der er tale om væsentlig fejl, der vil 

påvirke regnskabsbrugeres beslutningstagen, hvorefter revisor agerer derefter. For revisors rapportering ved 

sådanne fejl henviser vi til senere kapitel 12 om revisors rapportering. Bevidste regnskabsfejl kan være udtryk 

for besvigelser, hvilket behandles i afsnit 11.2. 
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Fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

Fejl i skatte- og afgiftsangivelser defineres i denne afhandling som fejl ved angivelser af selskabsskat, A-skat 

og AM-bidrag, moms, med videre. Disse fejltyper kan opstå som følge af manglende kendskab eller 

færdigheder, tastefejl eller som følge af bevidste handlinger. Sådanne fejl kan omfavnes i lovovertrædelser af 

de respektive lovgivninger, men der skal i den forbindelse skelnes imellem tilsigtede og utilsigtede fejl i 

angivelserne. Hyppige tilsigtede fejlangivelser betragtes som besvigelser, hvilket beskrives mere dybdegående 

i næstfølgende afsnit. Fejlagtige eller enkelte manglende angivelser betragtes i højere grad som utilsigtede 

fejlangivelser, oftest som følge af manglende kendskab eller kompetencer. 

Som en del af revisors rapporteringspligter indgår også rapportering om lovovertrædelser. Der henvises til 

kapitel 12 om revisors rapportering for en nærmere gennemgang heraf. 

11.2 Definition af besvigelser 

Definitionen på besvigelser er tvetydig, afhængig af hvilken fortolkning der sondres fra. I den danske 

retskrivning er ordets synonymt med bedrageri. Bedrageri indebærer at tilegne sig uberettigede goder ved at 

fremkalde, bestyrke eller udnytte information, der medfører handlinger, hvorved en tredjepart påføres 

formuetab. 

Af straffeloven anses en besvigelse som en formueforbrydelse (STRFL, kapitel 25). Formueforbrydelser 

defineres som et bredt begreb, som der dækker over flere forhold, eksempelvis tyveri, underslæb, bedrageri og 

afpresning. 

For at forstå definitionen af besvigelser i revisionsbranchen må der kigges nærmere på IAASB’s udarbejdede 

ISA standarder, herunder specifikt ISA 240. 

Der fremgår af ISA 240 en overordnet definition af begrebet besvigelser: 

”Betegnelsen ”besvigelser” anvendes om en bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den 

daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, hvor vildledning for at opnå en 

uberettiget eller ulovlig fordel er involveret.” (IFAC, 2004). 

Af ISA 240 fremgår endvidere to typer besvigelser: 

1. Fejlinformation som følge af misbrug af aktiver 

2. Fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation 
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Misbrug af aktiver omfatter tyveri af virksomhedens aktiver. Det er oftest medarbejdere i virksomheden, som 

begår denne type af besvigelser, idet medarbejderen har adgang til aktiverne. Ofte udgør denne type besvigelse 

et uvæsentligt beløbsmæssigt størrelsesforhold set i forhold til revisorens fastsatte væsentlighedsniveau (IFAC, 

2004). 

Regnskabsmanipulation udføres oftest 

af virksomhedens nøglepersoner eller 

ledelsen, idet disse personer kan 

tilsidesætte interne kontroller. 

Regnskabsmanipulation er svært at 

opdage, idet denne type besvigelse 

oftest går hånd i hånd med 

regnskabsmæssige skøn. Denne type besvigelse udgør i højere grad et væsentligt beløb end misbrug af aktiver. 

Ovenstående definition af besvigelser kan illustreres som vist i figur 4 (IFAC, 2004). 

Revisors rolle ved besvigelser 

Ved udførelse af en revisionsopgave er det revisors ansvar at opnå en tilstrækkelig grad af sikkerhed for, at 

årsrapporten som helhed er uden væsentlige fejlinformationer, uagtet om dette skyldes besvigelser eller fejl 

(IFAC, 2004). 

Det er revisors opgave at opnå tilstrækkeligt kendskab til virksomheden og dennes kontrolmiljø med det formål 

at tilrette sin revision efter forholdene. Det fremgår specifikt i ISA 240 (afsnit 9), at revisor ved udførsel skal 

foretage følgende: 

- At identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af besvigelser  

- At opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de vurderede risici. Dette opnås ved at udføre 

passende revisionshandlinger 

- At reagere passende på besvigelser eller mistanke herom 

På baggrund af ISA 240 (afsnit 9) kan det tolkes, at revisor ikke under sin revision tilretter sine handlinger 

mod besvigelser, men udelukkende har til opgave at identificere og vurdere risici herfor, hvorefter revisor 

tilretter sin revisionsstrategi, sådan at der under revisionsprocessen opnås tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevise for de vurderede risici. Endeligt er det et krav, at revisor skal rapportere til ledelsen, hvis der 

under revisionen er konstateret forekomster eller mistanke om besvigelser. 

 

Figur 4: Illustration af besvigelser 



Johannes Sønderris Pedersen Januar 2021 Cand. Merc. Aud. 

Hung Huynh  Copenhagen Business School 

36 af 109 
Revisorpligt – et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

12 Revisors rapportering 
Revisors rapportering sker igennem forskellige kanaler alt efter, hvilken modtager der er tale om. Revisors 

rapportering til tredjemand sker igennem revisors erklæring på årsrapporten (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, 

& Skovby, 2017, s. 217). Rapporteringen til den daglige og øverste ledelse sker igennem management letter 

og revisionsprotokollat (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 381), og endeligt foretager revisor 

i særlige tilfælde rapportering direkte til offentlige myndigheder jf. RL §22 og HVL §26. 

Rapportering til ledelsen gennem management letter eller revisionsprotokollat er mere detaljeret, og beskriver 

både revisors udførte arbejde og de fundne forhold, væsentlige som uvæsentlige, samt eventuelle anbefalinger 

som følge af de konstaterede forhold (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 383). 

Revisors rapportering til tredjemand, regnskabslæser og virksomhedens omverden, sker igennem den 

erklæring, som revisor afgiver, som indeholder en konklusion på det udførte arbejde. For revisor er målet med 

en erklæringsopgave at udtrykke en konklusion om regnskabets retvisende billede, der skal ligge til grund for 

øget troværdighed for tredjemand til de pågældende informationer (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 

2017, s. 40). 

Revisors erklæringer med 

sikkerhed sker ud fra standarder, 

der er baseret på IFAC’s 

begrebsramme. Begrebsrammen 

danner et overordnet grundlag for 

afgivelse af erklæringer, og 

definerer og beskriver de enkelte 

elementer i en erklæringsopgave 

med sikkerhed, uden dog at 

indeholde konkrete retningslinjer 

for afgivelse og indhold. Dette skal 

i stedet findes i særskilte 

erklæringsstandarder for hver 

erklæringstype (Füchsel, Gath, 

Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 173). 

Revisor kan efter RL §1, stk. 2-3 afgive forskellige typer af erklæringer på årsrapporter til brug overfor 

tredjemand. Erklæringstyperne har varierende grad af sikkerhed for konklusionen, og spænder fra høj til ingen 

sikkerhed. De forskellige typer erklæringer på årsrapporter er; revisionserklæring, erklæring om udvidet 

gennemgang af finansielle oplysninger, reviewerklæring og erklæring om opstilling af finansielle oplysninger 

(Sayk & Holm, 2018). 

Figur 5: FSR - "Årsregnskabet - hvilken sikkerhed skal du vælge? (Sayk & Holm, 

2018)" 
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12.1 Revision 

Revisionserklæringen har grobund i de foregående historiske erklæringer, og er også ud fra den modtagne data 

fra Erhvervsstyrelsen den mest almindelige erklæring med sikkerhed. Det er ÅRL der dikterer, hvilke selskaber 

der er underlagt revisionspligt, hvilket jf. ÅRL §135, stk.1, 1. pkt. er alle selskaber, der aflægger årsrapport 

efter regnskabsklasse B eller højere. Ved en revision udarbejder revisor analyser og forespørgsler til ledelsen 

kombineret med relevante kontroller af væsentlige poster i årsrapporten. Disse kontroller kan blandt andet 

bestå af fysisk kontrol, observation og indhentelse af eksterne bekræftelser, og kontrol af oplysninger udgør 

dermed en stor del af arbejdet i en revision. En revisionserklæring er i ISA 700 derfor defineret som et udtryk 

for høj grad af sikkerhed i oplysningerne i årsrapporten (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 

210). 

Revisionserklæringen kan betegnes som den overordnede af de følgende erklæringer, og er den erklæring, der 

gives med højeste grad af sikkerhed. Erklæringen er reguleret i de internationale standarder ISA 700-706 og 

den danske lovgivning i Erkl.Bek §§3-8, og ved revisors afgivelse af en revisionserklæring er revisor underlagt 

RL (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 209). 

Forbehold 

Revisors konklusion uden bemærkninger på en årsrapport kaldes også en blank påtegning, og sker efter ISA 

700 og Erkl.Bek §4. Modsat kaldes en konklusion med bemærkninger for en modificeret påtegning (Füchsel, 

Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 220). Revisor kan modificere sin påtegning, såfremt det vurderes, 

at årsrapporten indeholder væsentlig fejlinformation, eller hvor egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis ikke 

kunne opnås. Årsagen til et forbehold kan være alt fra formelle fejl og mangler ét sted i årsrapporten til 

situationer, hvor fejl eller mangler er gennemgribende for hele årsrapporten, der således ikke giver et retvisende 

billede. Et forbehold kan bunde i revisors uenighed med ledelsen eller manglende revisionsbevis. 

Revisors modificerede påtegning med forbehold sker efter standarden ISA 705 og Erkl.Bek §6. De forskellige 

modifikationer kan grupperes i overskrifterne Konklusion med forbehold, Afkræftende konklusion og 

Manglende konklusion. Ved en konklusion med forbehold forstås, at revisor vurderer, at fejlinformationerne 

er væsentlige, men ikke er gennemgribende for hele årsrapporten, hvilket også kaldes en bortset fra 

konklusion. En afkræftende konklusion betyder derimod, at fejlinformationerne er væsentlige og 

gennemgribende for årsrapporten, og at revisor ikke mener, at årsrapporten er retvisende. Slutteligt kan revisor 

afgive en påtegning med manglende konklusion, hvilket betyder, at revisor ikke har opnået egnet og 

tilstrækkeligt revisionsbevis, hvoraf effekten er væsentlig og gennemgribende for hele årsrapporten (Füchsel, 

Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 245). Når revisor modificerer påtegningen, skal overskriften være 

én af de ovenstående, og påtegningen skal indeholde yderligere beskrivelse af forholdet. 



Johannes Sønderris Pedersen Januar 2021 Cand. Merc. Aud. 

Hung Huynh  Copenhagen Business School 

38 af 109 
Revisorpligt – et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

Fremhævelser 

Revisor er også pålagt at skulle omtale andre forhold i revisionspåtegningen, selvom det ikke påvirker 

konklusionen i påtegningen, og kan derfor være gældende i konklusioner med eller uden modifikation. 

Sådanne forhold betegnes under ét som fremhævelser og kan benævnes ”Fremhævelser vedrørende forståelse 

af regnskab og fremhævelser vedrørende forståelse af revision”, ”Omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende 

fortsat drift” og endeligt ”Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2” 

(Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 246). 

Fremhævelser vedrørende forståelse af årsrapporten eller revision 

Fremhævelser vedrørende forståelse af årsrapporten eller revision reguleres af ISA 706 og Erkl.Bek §7, og 

består i forhold, som revisor fremhæver for regnskabslæseren til brug for forståelsen af årsrapporten (Füchsel, 

Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 246). Eksempler på fremhævelse vedrørende forståelse af 

årsrapporten kan være usikkerhed om retstvist eller lovindgreb eller i tilfælde af en ulykke med betydelig 

indvirkning på årsrapporten. Forhold vedrørende revisionen kan være begrænsninger i revisionen eller 

forklaring af revisors ansvar. Ved fremhævelser vedrørende årsrapporten bør revisor ikke omtale forholdet 

detaljeret men blot henvise til ledelsens omtale heraf i årsrapporten (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & 

Skovby, 2017, s. 247). Mangler omtalen derimod i årsrapporten, vil der være tale om et forbehold i henhold 

til ISA 705. 

Omtale om væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 

Omtale om væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift reguleres efter ISA 570, og anvendes, når der er 

væsentlig tvivl om, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften. Den væsentlige usikkerhed skal omtales i 

årsrapporten af ledelsen, og fremhævelsen fra revisor anvendes, når denne er enig i ledelsens beskrivelse og i 

forudsætningerne for fortsat drift i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Revisor skal omtale den væsentlige 

usikkerhed med specifik henvisning til ledelsens omtale (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 

247). Såfremt revisor ikke er enig i, at de fra ledelsen givne oplysninger er tilstrækkelige, eller i 

forudsætningerne om fortsat drift, skal revisor tage forbehold i henhold til ISA 705 (Füchsel, Gath, Langsted, 

Olsen, & Skovby, 2017, s. 248). 

Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2 

Denne fremhævelse omtales også som rapportering af andre forhold, og lyder i overskriften i 

revisionspåtegningen som Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig rapportering. 

Fremhævelse anvendes, når revisor under sit arbejde med årsrapporten er blevet bekendt med forhold, som 

giver begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for 

handlinger eller udeladelser, der berører selskabet, tilknyttede selskaber, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller 
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medarbejdere (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 249). Revisor skal i sådanne tilfælde afgive 

oplysning herom jf. Erkl.Bek §7, stk. 2, og således sikre, at aktionærer, kreditorer, offentlige myndigheder og 

andre regnskabslæsere bliver underrettet om eventuelt lovbrud (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 

2017, s. 249). 

Revisor skal i sin påtegning rapportere alle lovovertrædelser og kriminalitet, og må derfor kun undlade at 

rapportere helt uvæsentlige forhold. Rapporteringen sker uden indflydelse af, om det kriminelle forhold har 

betydning for, om årsrapporten er retvisende eller ej (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 249). 

Dog gælder det, at hvis revisor bliver 

bekendt med meget grov kriminalitet, 

skal revisor ikke vente til 

årsrapporten aflægges men i stedet 

meddele offentlige myndigheder om 

forholdet jf. RL §22, der beskriver 

revisors rapportering ved 

konstatering af grov økonomisk kriminalitet (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 255). De 

følgende forhold er eksempler på lovovertrædelser, der kan medføre fremhævelser efter Erkl.Bek §7, stk. 2 

(Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 250): 

- Straffelovens §28 – berigelsesforbrydelse og andre strafbare formuekrænkelser vedrørende 

virksomheden – samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen 

- Lovgivning om regnskabsaflæggelse, bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale 

- Overtrædelse af EU-tilskudslovgivningen 

- Ulovligt kapitalejerlån 

- Overtrædelse af selskabslovgivningens bestemmelser om egne aktier eller anparter 

- Uforsvarligt udlodning af udbytte 

- Overtrædelse af kapitalbestemmelserne 

- Manglende eller fejlagtig angivelse af moms og A-skat 

Særligt fremgår det af Erkl.Bek §7, stk.2. 1. pkt., at revisor altid skal rapportere om overtrædelse af 

bogføringsloven. I modsætning til det ovenfor anførte så gælder dette også, selvom ledelsen ikke kan ifalde 

ansvar (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 254). Ordningen skal ses som en 

ordensbestemmelse, der skal advare regnskabslæser om manglende regeloverholdelse, hvor revisor i sin 

vurdering skal komme ind på væsentligheden af fejlen, herunder dens betydning for modtageren, om 

overtrædelsen kan bringes til ophør, om overtrædelsen ligger flere år tilbage, om der er tale om gentagne 

overtrædelser og endeligt omfanget af overtrædelsen. Således skal revisor ikke rapportere om småfejl, som er 

Uvæsentlige 

forhold

Begrundet mistanke 

om erstatnings- eller 

strafansvar

Kriminalitet af grov 

beskaffenhed

Rapportering Ingen 

rapportering

Rapportering i 

revisionspåtegning

Rapportering til ledelsen 

og eventuelt SØIK samt 

rapportering i 

revisionspåtegning

Figur 6: (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 249) 
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sket for længe siden, fejl som er engangstilfælde, og som derfor ikke har betydning fremover (Füchsel, Gath, 

Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 253). 

Revisors revisionspåtegning er altså rapporteringen til selskabets omverden. Konklusion og eventuelle 

forbehold omhandler revisors konklusion på, om årsrapporten giver et retvisende billede, imens fremhævelser 

kan være med til at sikre forståelse af årsrapporten eller revisionen samt oplyse om lovovertrædelser og 

ledelsens mulige erstatnings- og strafansvar. 

Revisionsprotokollen og management letter 

Hvor revisionspåtegningen er revisors offentlige eksterne rapportering, gælder der af revisionsstandarderne, at 

revisionsprotokollen og management letter er revisors interne rapportering. Revisionsprotokollen henvender 

sig til selskabets bestyrelse, mens management letter henvender sig til selskabets daglige ledelse. Ajourføring 

af revisionsprotokollat har tidligere været lovpligtigt, hvilket blev ophævet i juni 2016, dog med undtagelse af 

PIE-virksomheder for hvilke ajourføring af revisionsprotokollat fortsat er lovpligtigt (Füchsel et al., 2017:381). 

Revisionsprotokollatet er revisors talerør til den øverste ledelse i selskabet, og indeholder både beskrivelse af 

fremgangsmåden for revisionen samt en gennemgang af de forhold, revisionen har konstateret. Der skal både 

rapporteres væsentlige og uvæsentlige forhold, herunder også lovovertrædelser med videre. En omtale i 

revisionsprotokollatet kan ikke erstatte en omtale i revisionspåtegningen, men vil være mere detaljeret og 

uddybende. Både revisionsprotokollen og management letter kan udarbejdes og forelægges selskabets ledelse 

i løbet af året såvel som ved afslutningen af årsrapporten (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 

382). Derudover gælder der af ISA 260 og ISA 265 særlige krav om revisors rapportering til selskabers øverste 

ledelse (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 381). 

12.2 Udvidet gennemgang 

Der findes dog lempelser til ÅRL §135, stk. 1, 1. pkt., der blandt andet betyder, at selskaber i regnskabsklasse 

B jf. ÅRL §135, stk. 1, 2. pkt. i stedet kan vælge at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens 

erklæringsstandard for små selskaber jf. Erkl.Bek §§9-11, også kaldet Udvidet gennemgang af finansielle 

oplysninger. Erklæringen bliver i daglig tale refereret til som Udvidet gennemgang, en benævnelse der også 

vil blive anvendt i de følgende afsnit. Udvidet gennemgang giver en begrænset sikkerhed for oplysningerne i 

årsrapporten, idet der ved en udvidet gennemgang tages udgangspunkt i oplysningerne fra ledelsen. Revisors 

arbejde er hovedsageligt baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen (Erkl.Bek, afsnit 25-26), 

hvorfor den er mindre omfattende end en almindelig revisionspåtegning jf. ISA 700. Dertil består arbejdet af 

fire specifikke supplerende handlinger (Erkl.Bek, afsnit A61): 

- Indhentelse af engagementsbekræftelse fra selskabets pengeinstitut 

- Indhentelse af tingbog, personbog og bilbog til gennemgang af sikkerhedsstillelser 

- Indhentelse af advokatbrev fra selskabets advokat 
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- Kontrol af indberetning af skat, moms og andre afgifter i året 

Ovenstående handlinger skal indgå i revisors arbejde og underliggende dokumentationsgrundlag, såfremt de 

er relevante (Erkl.Bek, afsnit A61). Ved afgivelse af en sådan erklæring er revisor underlagt RL jf. RL §1, stk. 

2. 

Forbehold og Fremhævelser 

Grundlaget for en konklusion med forbehold eller konklusion med fremhævelser er de samme som i 

revisionspåtegningen. Konklusionen kan således være med forbehold, afkræftende eller manglende 

konklusion. Fremhævelser kan desuden vedrøre forståelse af årsrapporten, den udvidede gennemgang eller 

andre forhold. Revisor skal derudover altid foretage fremhævelser om ledelsesansvar (Füchsel et al., 

2017:283). 

Revisionsprotokollat og management letter 

Revisors rapportering til ledelsen er reguleret af bekendtgørelsens afsnit 35, og skal omfatte revisors ansvar 

ved opgaven samt betydelige resultater af den udvidede gennemgang. Standarden indeholder ingen krav om 

rapporteringens form (Erkl.Bek, afsnit A35). 

12.3 Review 

Opgaver om review af regnskaber giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsrapporten (Füchsel, Gath, 

Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 308). I en reviewerklæring tager revisor udgangspunkt i oplysningerne 

fra ledelsen, og gennemgangen af årsrapporten er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til 

ledelsen. Revisor foretager kun yderligere kontrol af oplysningerne, hvis analyser og forespørgsler giver 

anledning til det. En reviewerklæring er reguleret af ISRE 2400, som er udarbejdet af IAASB, og denne type 

erklæring kan ligesom udvidet gennemgang anvendes af selskaber, der aflægger årsrapporten efter ÅRL §135, 

stk. 1, 2 pkt. (Kiertnzer L. , 2019, s. 48). Den danske regulering er Erkl.Bek §§12-15. 

Forbehold og Fremhævelser 

Revisor er underlagt de samme regler for modifikation af påtegningen ved forbehold som ved 

revisionspåtegningen, herunder også afkræftende eller manglende konklusioner. Revisor må også foretage 

fremhævelser men i modsætning til de to foregående erklæringer, må revisor ikke foretage fremhævelser om 

ledelsesansvar. Fremhævelserne må således kun omhandle forståelse af årsrapporten eller reviewet og ikke 

oplyse regnskabslæser om lovovertrædelser (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 326). 
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12.4 Assistance 

ÅRL indeholder yderligere lempelser til ÅRL §135, stk. 1, 1 og 2. pkt. Selskaber i regnskabsklasse B kan 

vælge at anvende bestemmelsen i ÅRL §135, stk. 1, 3. pkt. og helt undlade at lade årsrapporten revidere, hvis 

selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af de følgende 

størrelser: 

- En balancesum på 4. mio. kr. 

- En nettoomsætning på 8. mio. kr. 

- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 personer 

Årsrapporten kan dermed aflægges helt uden erklæring fra revisor, eller erklæringen fra revisor kan være uden 

sikkerhed. Assistance med regnskabsopstilling giver ingen sikkerhed for oplysningerne i årsrapporten. 

Erklæringen er reguleret af ISRS 4410 og er i daglig tale refereret til som Assistanceerklæring. Ved en 

assistanceerklæring bistår revisor ledelsen som regnskabskyndig, og assisterer med at opstille en retvisende 

årsrapport i henhold til den gældende lovgivning (Kiertnzer L. , 2019, s. 180), som oftest ÅRL. Revisor afgiver 

en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne, og der er ingen krav om, at revisor udfører efterprøvelser i 

form af analyser, forespørgsler, fysiske kontroller eller indhentelse af eksterne bekræftelser af oplysningerne i 

årsrapporten (Kiertnzer L. , 2019, s. 182). 

Når revisor afgiver en assistanceerklæring, er revisor underlagt dele af RL, herunder at efterleve de etiske 

regler defineret af FSR. Revisor er underlagt reglerne om professionel kompetence/omhu jf. RL §16, stk. 4, 

tavshedspligt jf. RL §30 og oplysninger om, at revisor ikke er uafhængig jf. RL §16, stk. 4. Det er særligt for 

assistanceerklæringen, at der ikke er krav om at revisor er uafhængig, så længe den manglende uafhængighed 

er anført i den pågældende assistanceerklæring (Kiertnzer L. , 2019, s. 178). 

Modsat revision, udvidet gennemgang og review, er assistanceerklæringen uden konklusion, hvilket betyder, 

at revisor ikke er i stand til at udtrykke sig om oplysningerne i årsrapporten (Kiertnzer L. , 2019, s. 198), 

ligesom revisor ej heller er i stand til at modificere påtegningen, selvom denne måtte afdække fejl eller mangler 

i forbindelse med arbejdet. Bliver revisor under en opgave efter ISRS 4410 bekendt med, at grundlaget til brug 

for opstillingen af årsrapporten er fejlagtig eller ufuldstændig, skal revisor i stedet bede ledelsen udbedre disse. 

I tilfælde, hvor ledelsen ikke udbedrer fejl eller mangler i grundlaget til årsrapporten, skal revisor trække sig 

fra opgaven og dermed ikke afgive assistanceerklæringen (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, 

s. 373). 

Forbehold og Fremhævelser 

Revisor er ikke i stand til at modificere påtegningen med hverken forbehold om retvisende billede eller 

fremhævelse af lovovertrædelser. Revisor skal i stedet trække sig fra opgaven, hvis ledelsen ikke ønsker at 

udbedre det fejlagtige (Füchsel, Gath, Langsted, Olsen, & Skovby, 2017, s. 373). 
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12.5 Revisors særlige rapportering ved grov kriminalitet 

Revisorlovens §22 

Udover revisors omtalte rapporteringsforpligtelser iht. Erkl.Bek §7, stk. 2, findes der enkelte andre 

rapporteringsforpligtelser for revisor, som ikke følger Erkl.Bek. Således fremgår det af RL §22, at revisor har 

pligt til reaktion, når revisor indser, at det er klart mest sandsynligt, at en eller flere fra ledelsen udøver 

kriminalitet i deres virke i selskabet, og at revisor har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører 

betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter (Kiertnzer L. , 2018, s. 151). Grov kriminalitet kan betegnes, 

men ikke afgrænses til, formueforbrydelser som underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, 

skyldnersvig og skatte-, told-, afgifts- eller tilskudssvig (Kiertnzer L. , 2018, s. 153). 

Revisor har i tilfælde af et af ovenstående eksempler pligt til at underrette selskabets øverste ledelse, hvorefter 

ledelsen har 14 dage til at dokumentere overfor revisor, at der er foretaget de fornødne handlinger for at standse 

og oprette skader ved kriminaliteten (Kiertnzer L. , 2018, s. 158). Modtager revisor ikke denne dokumentation 

fra ledelsen, skal revisor straks underrette SØIK om de formodede økonomiske forbrydelser (Kiertnzer L. , 

2018, s. 158). I praksis er det dog uklart, hvilke handlinger fra ledelsen der er tilstrækkelige, herunder om 

egenhændig politianmeldelse af de omfattende personer er tilstrækkeligt, og hvornår revisor derfor ikke skal 

foretage indberetning til SØIK (Kiertnzer L. , 2018, s. 158). 

I nogle tilfælde vil en henvendelse til ledelsen derimod ikke være hensigtsmæssigt, eksempelvis i aktie- og 

anpartsselskaber med én ejer, og hvor den daglige og øverste ledelse består af samme personer. En henvendelse 

til ledelsen vil da blot give de omfattede personer viden om, at revisor har kendskab til lovovertrædelserne, og 

i sådanne tilfælde skal de formodede grove økonomiske forhold derfor straks meddeles til SØIK jf. RL §22, 

stk. 2 (Kiertnzer L. , 2018, s. 158). 

Det er her værd at notere sig, at revisors underretningspligt til SØIK er uden påvirkning af erklæringsopgaven, 

og gælder uanset om revisor afgiver erklæring med eller uden sikkerhed. Det gælder også, hvis revisor 

umiddelbart inden underretningen bliver afsat. I sådanne tilfælde bortfalder fristen på 14 dage blot. Det samme 

er gældende ved revisors egen beslutning om fratrædelse. Det gælder yderligere, at revisor ved utidig afsættelse 

eller fratræden, er pligtig til at underrette Erhvervsstyrelsen om årsagen hertil med en fyldestgørende forklaring 

jf. SL §146, stk. 2, 1. pkt. (Kiertnzer L. , 2018, s. 158). 

Det kan samtidig bemærkes at RL §22 kun omhandler revisors reaktionspligt ved ledelsens grove 

formueforbrydelser. I tilfælde hvor revisor bliver opmærksom på medarbejderbesvigelser eller mindre grove 

ledelsesbesvigelser, er revisors reaktionspligt i første omgang kun overfor selskabet. Revisors reaktionspligter 

herfor er reguleret af ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse og ISA 265 Kommunikation om 

mangler i intern kontrol til den øverste ledelse, og reaktionen efter disse bestemmelser er således meddelelse 

overfor selskabets ledelsen. 
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Endeligt er det vigtigt at understrege, at medarbejdere eller ledelsens ”private” kriminalitet uden tilknytning 

til selskabet ikke er omfattet af RL §22 og dermed ikke indgår i revisors meddelelsespligt til SØIK (Kiertnzer 

L. , 2018, s. 157). 

Hvidvaskloven (HVL) 

Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder er underlagt HVL jf. HVL §1, og er i den forbindelse forpligtet 

til at foretage risikovurdering og kundeselskabsprocedure af kunder. Herunder gælder også at revisorer er 

underlagt undersøgelsespligt, som har til formål at fastslå, hvorvidt komplekse og usædvanlig aktivitet kan be- 

eller afkræfte mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering (Foghtdal, Schradieck, & Bang, 2020). Af HVL 

§26 gælder det, at revisor skal underrette SØIK, når revisor har en formodet mistanke, der ikke kan afkræftes, 

en viden om eller et grundlag for at antage at der foreligger hvidvaskning eller terrorfinansiering (Kiertnzer L. 

, 2018, s. 102). I praksis kan dette betyde, at selskaber der i strid med kontantforbudsreglen har modtaget 

betalinger i kontanter, der overstiger 50.000 kr., og hvor mistanken ikke kan afkræftes ved dokumentation for, 

hvor kontanterne kommer fra, skal meddeles til SØIK. Underretningspligten omfatter også ulovligt 

aktionærlån, og af Erhvervsstyrelsens vejledning fremgår det at revisor skal foretage indberetningen i alle 

tilfælde hvor der kan konstateres ulovlige lån, uanset hvilken erklæringstype revisor afgiver på årsrapporten 

(Erhvervsstyrelsen.G, 2020). 

Sådanne forhold om aktionærlån, hvidvask eller terrorfinansiering omfatter en selvstændig indberetningspligt 

til SØIK, og er ikke omfattet af revisorlovens §22, men HVL §26. Det skyldes, at hvis ledelsen skulle 

underrettes om forholdet inden meddelelse til SØIK i lighed med RL §22, ville efterforskningssporet blive 

kompromitteret. Efterforskningssporet er det egentlige mål med ordningen, hvorfor forholdet skal holdes 

fortroligt mellem revisor og SØIK (Kiertnzer L. , 2018, s. 157). Det gælder altså, lige meget om der er tale om 

forhold i ledelsen eller hos en medarbejder, i modsætning til revisorlovens §22. 

Revisor er med HVL underlagt en række obligatoriske kundekendskabsprocedurer med at indhente, sikre og 

kontrollere informationer, der har til formål at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering (HVL §§10-21). 

Herunder er det især interessant at fremhæve revisors pligt til at indhente og kontrollere selskabets legale og 

reelle ejere. Det gælder af HVL §15 a, at hvis revisor bliver bekendt med, at de indhentede oplysninger om 

selskabets reelle ejere, jf. HVL, ikke stemmer overens med de oplysninger, som er registreret i 

Erhvervsstyrelsens it-system, skal revisor hurtigst muligt indberette uoverensstemmelsen og dokumentationen 

herfor til Erhvervsstyrelsen. Af praksis gælder der dog af Erhvervsstyrelsens vejledning at revisor kan anmode 

selskabet om korrektion heraf hurtigst muligt, og sker rettelsen, er der ikke behov for indberetning. 

Således fungerer revisor som et kontrolapparat af registrerede oplysninger. Ved mangelfulde eller manglende 

indberettede oplysninger om reelle ejere, kan selskabet tvangsopløses af Erhvervsstyrelsen jf. 

Erhvervsstyrelsens Vejledning om reelle ejere kapitel 16. 
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12.6 Delkonklusion 

Revisor foretager rapportering i forskellige kanaler alt efter emne og modtager. Revisors rapportering til 

omverdenen sker igennem revisors påtegning og konklusion på årsrapporten, og er således regnskabslæsers 

garanti for oplysningerne. Kun godkendte revisorer må afgive påtegninger på årsrapporter, og disse 

påtegninger skal følge Erkl.Bek. 

Godkendt revisor kan afgive påtegning om revision, udvidet gennemgang, review og assistance. De fire 

påtegninger giver forskellige grader af sikkerhed for konklusionen og dermed oplysningerne i årsrapporten. 

Revisionspåtegningen giver høj grad af sikkerhed, udvidet gennemgang og review giver begrænset sikkerhed 

og assistanceerklæringen giver regnskabslæser ingen sikkerhed. Graden af sikkerheden i påtegningen er også 

et udtryk for mængden af revisors arbejde, der følger fastlagte standarder. 

Påtegningerne for revision, udvidet gennemgang og review kan modificeres med forbehold eller fremhævelse, 

og således kan revisor rapportere til omverdenen om væsentlig fejlinformation eller mangel på egnet og 

tilstrækkeligt revisionsbevis, særlige forhold i regnskabet, eller lovovertrædelser og ledelsens ifald af ansvar. 

Påtegningen om review kan dog ikke indeholde fremhævelse af ledelsens ansvar. Påtegningen for assistance 

kan ikke modificeres af revisor, og der gælder derfor, at hvis revisor er af den opfattelse, at årsrapporten 

indeholder væsentlig fejlinformation, og ledelsen ikke ønsker at tilrette dette, skal revisor fratræde opgaven. 

Endeligt har revisor særlige rapporteringspligter i henhold til RL §22 og HVL §26. Rapporteringspligten i 

henhold til RL §22 omfatter revisors begrundede mistanke om særligt grove økonomiske formueforbrydelser 

i form af underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og skatte-, told-, afgifts- eller 

tilskudssvig. Revisor skal i disse tilfælde underrette ledelsen og bede dem rette op på forholdet, og ved mangel 

herpå, skal revisor foretage indberetning af forholdet til SØIK. Samtidig gælder der for HVL, at revisor ved 

begrundet mistanke om hvidvask, ulovligt aktionærlån og terrorfinansiering, skal foretage direkte indberetning 

herom til SØIK, uden orientering til ledelsen. Begge rapporteringspligter påvirkes dog ikke af, om revisors 

påtegning er med eller uden sikkerhed. 

Revisors rapporteringspligter til omverdenen og offentligheden er således varierende efter påtegningen, 

ligesom revisors rapportering om lovovertrædelser er aftagende i takt med graden af sikkerheden i påtegningen. 

Dette går desuden i spænd med revisors arbejdsbyrde med de enkelte erklæringer, og ikke mindst i hvor høj 

grad revisor afgiver konklusion på nøjagtigheden af de givne oplysninger. Dog bortfalder revisors rapportering 

ikke helt, idet revisor selv i påtegningen uden sikkerhed, skal foretage indberetninger til SØIK i tilfælde med 

begrundet mistanke om grov økonomisk kriminalitet. Således giver revisors påtegning uden sikkerhed 

offentligheden en vis form for sikkerhed imod økonomiske overtrædelser af særlig grov karakter. 
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13 Udviklingen i antallet af selskaber 
I Danmark indberetter regnskabspligtige selskaber årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvoraf årsrapporten og 

oplysninger om ejerskabet er offentlige tilgængelige i de offentlige registre. Oplysninger om regnskabsklasser 

og erklæringstyper fremgår af disse indberetninger. Det følgende afsnit tager udgangspunkt i data indhentet 

fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf alle indberettede data fra selskaber i Danmark fra regnskabsårene 2015 til 2019 

fremgår. Formålet med analysen er at undersøge og belyse, hvordan danske selskaber fordeles mellem 

regnskabsklasserne samt hvor mange selskaber, der gør brug af lempelsesmuligheden i ÅRL, og derfor har 

fravalgt erklæring fra godkendt revisor. 

13.1 Fordeling på regnskabsklasser 

Af det indhentede data fremgår det, at antallet af regnskabspligtige selskaber gennem de seneste fem år (2015-

2019) er steget fra 175.831 stk. til 290.743 stk., 

svarende til en stigning på 60%. Da opgørelsen er 

baseret på antallet af indberettede årsrapporter til 

Erhvervsstyrelsen, og regnskabsklasse A 

virksomheder ikke er forpligtet til indberetning af 

årsrapporter (ÅRL, §2, stk. 1.), er denne type 

virksomhedsform ikke inkluderet i opgørelsen. 

Fordeles de 290.743 indberettede årsrapporter efter regnskabsklasserne vist i figur 8, ses det af figuren, at 

regnskabsklasse B udgør 97,5%, regnskabsklasse C udgør 0,5%, regnskabsklasse C stor udgør 1,7%, mens 

regnskabsklasse D kun udgør 0,3% af det samlede antal selskaber. Dertil kommer et antal ikke-definerbare 

selskaber ”diverse”, som skyldes manglende oplysning af regnskabsklasse ved indberetningstidspunktet. 

Antallet af ikke-definerbare selskaber er uden betydning for opdelingen. 

Selskaber, der opfylder kravene for 

regnskabsklasse B, er det primære 

fokus i denne afhandling, da netop en 

andel af denne regnskabsklasse har 

mulighed for at fravælge revision og 

erklæring fra godkendt revisor efter 

ÅRL §135, stk. 1, 3. pkt., og dermed 

drive erhverv og aflægge årsrapporten 

uden tilknytning til godkendt revisor. 

 Figur 8: Udvikling af selskabsformer 2015-2019 – illustration på baggrund af 

datasæt fra Erhvervsstyrelsen 

Figur 7: Udvikling af selskabsformer 2015 og 2019 – illustration på 

baggrund af datasæt fra Erhvervsstyrelsen 

2015 2019

Klasse B    170.455    283.541 

Regnskabsklasse C, mellem        3.744        4.856 

Regnskabsklasse C, stor        1.247        1.864 

Regnskabsklasse D            12            15 

Diverse          373          467 

I alt   175.831   290.743 
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Som det fremgår af figur 8, udgør regnskabsklasse B den suverænt største andel af de samlede selskaber. Denne 

fordeling er ikke ændret væsentligt siden 2015, men der er i perioden sket en stigning på 60% i antallet af 

selskaber i Danmark. Stigningen skyldes flere årsager, men især politiske tiltag har haft stor indflydelse på 

antallet af selskaber i Danmark (Erhvervsstyrelsen, 2015b). Blandt andet har skiftende regeringer af flere 

omgange vedtaget vækstpakker med tiltag, der havde til formål at gøre det enkelt og let at etablere og drive 

virksomhed i Danmark (Erhvervsstyrelsen, 2015b). 

Danmark blev i 2014 udnævnt af Verdensbanken til det fjerde bedste land i verden at drive forretning i, kun 

overgået af Singapore, New Zealand og Hong Kong (Gardel, 2014). En placering der først og fremmest blev 

opnået grundet den juridiske nyskabelse af Iværksætterselskaber, som blev indført i Danmark den 1. januar 

2014 (Gardel, 2014). Iværksætterselskaber indgår i regnskabsklasse B, og bliver i daglig tale omtalt IVS’er. 

Med IVS’er blev det muligt at stifte et selskab for blot én krone (Erhvervsstyrelsen.E, 2018, s. Afsnit 2), og 

gjorde det derfor både billigere og mere enkelt at blive selvstændig, hvilket gjorde det mere attraktivt at drive 

virksomhed i Danmark (Erhvervsstyrelsen.E, 2018, s. Afsnit 3). Selskabsformen er siden blevet beskyldt for 

at være en attraktiv selskabsform for personer, der ønsker at omgå gældende lovgivning (Erhvervsstyrelsen.E, 

2018, s. Afsnit 3). Derfor blev selskabsformen også begyndt udfaset, idet muligheden for stiftelse heraf er 

ophørt, og alle eksisterende IVS’er skal omdannes inden 15. oktober 2021 (Erhvervsstyrelsen, u.d.). Selvom 

IVS’er nu udfases, nåede selskabsformen at ændre sammensætningen af selskaber i Danmark, da stiftelsen af 

41.877 IVS’er i perioden 2014-17 (Erhvervsstyrelsen.E, 2018) må formodes at bære størstedelen af ansvaret 

for stigningen i antallet af selskaber i på 60%. Det ses også i data fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at 

regnskabsklasse B er steget med 113.086 selskaber fra 2015 til 2019, og udgør 283.541 selskaber i 2019. 

Fravalg af revisionspligten 

Erhvervsstyrelsen er på nuværende tidspunkt ikke i stand til præcist at opgøre, hvor mange selskaber i 

regnskabsklasse B, der faktisk har muligheden for at anvende reglerne om fravalg af revisionspligt. I 2016 

estimerede Erhvervsstyrelsen dog, at det var muligt for 90% af selskaberne i regnskabsklasse B at anvende 

reglen (Erhvervsstyrelsen, 2018:6). Hvis dette estimat fortsat er gældende i 2019, betyder det, at omkring 

255.000 selskaber i 2019 havde mulighed for at fravælge revisionspligt. Et fravalg af revisionspligten betyder 

samtidig, at selskaber kan vælge helt at fravælge erklæring fra godkendt revisor, og dermed vælge at aflægge 

årsrapporten uden erklæring fra godkendt revisor. Når selskaber selv vælger at udarbejde årsrapport og 

skatteangivelse uden erklæring fra godkendt revisor, bortfalder ikke blot revisors rapportering ved årsrapporten 

eller revisors korrektioner af skatteangivelser, men også revisors mulighed for rapportering til omverdenen 

ved grov kriminalitet. Kontrollen af disse selskaber vil således alene være omfattet af de stikprøvebaserede 

kontroller, som Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen løbende foretager igennem året. 
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13.2 Regnskabsklasse B fordelt på erklæringstyper 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at majoriteten 

af de danske selskaber i perioden 2015 til 2019 aflægger 

årsrapport efter regnskabsklasse B. Helt præcist er der 

tale om 283.541 selskaber. Heraf kan det på baggrund 

af estimater fra Erhvervsstyrelsen vurderes, at omkring 

255.000 selskaber har mulighed for at fravælge 

revisionen samt aflægge årsrapport med erklæring uden 

sikkerhed eller helt uden revisorerklæring. 

Der er på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet en analyse af den faktiske fordeling af 

erklæringstyper i regnskabsklasse B, herunder også helt fravalg af revisorerklæring. Analysen anvender data 

og input fra Erhvervsstyrelsen, og er udarbejdet ud fra den forudsætning, at alle erklæringer er afgivet af 

godkendte revisorer. Der er ikke foretaget kontrol af berettigelsen af erklæringer. 

Analysen arbejder med en gruppering af erklæringstyperne fordelt på fuld revision, der omfatter 

erklæringstyperne revision og udvidet gennemgang, erklæringstyperne review og assistance, der er indeholdt 

i gruppen andre erklæringstyper, samt årsrapporter som hverken falder indenfor for fuld revision eller andre 

erklæringstyper, og som vil blive omtalt uden revisorbistand. På baggrund af datasættet fra Erhvervsstyrelsen 

er figur 10 udledt, som viser fordelingen af erklæringstyper anvendt i selskaber i regnskabsklasse B i perioden 

2015 til 2019. 

Figuren viser, at der i perioden 2015 til 2019 er 

sket en stigning i antallet af indberetninger, 

hvilket svarer til den overordnede stigning i 

antallet af selskaber under regnskabsklasse B. Det 

er dog især udviklingen i erklæringstyperne, der 

er interessant for den videre analyse. Med 

udgangspunkt i de før fastlagte grupperinger, kan 

det konkluderes, at ca. 40% af de indberettede 

årsrapporter i 2019 blev indberettet med 

erklæringstypen fuld revision. Andre erklæringer udgjorde i ca. 37%, mens grupperingen ingen revisorbistand 

udgjorde 23%. 

Figur 9: Udvikling over erklæringer 2015 og 2019 – 

illustration på baggrund af datasæt fra Erhvervsstyrelsen 

Figur 10: Udvikling af erklæringstype for regnskabsklasse B – 

illustration på baggrund af datasæt fra Erhvervsstyrelsen 

2015 % 2019 %

Ingen bistand 25.654 15 66.616 23

Asssistance 45.123 27 101.928 36

Review 4.160 2 3.178 1

Udvidet gennemgang 19.866 12 33.374 12

Revision 75.463 44 78.388 28

Diverse 189 0 57 0

I alt 170.455 283.484
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Fordelingen mellem grupperingerne har de fem 

seneste år udviklet sig markant. Det fremgår 

således af ovenstående figur 11, at 56% af 

regnskaberne i 2015 indeholdt enten en 

erklæring om revision eller udvidet 

gennemgang, 29% indeholdt enten en review- 

eller assistanceerklæring, mens kun 15% af 

årsrapporterne ikke indeholdt en erklæring fra 

godkendt revisor. Det ses på tendenslinjerne i 

figur 11, at erklæringstyperne fuld revision er en 

faldende trend, imens typerne andre erklæringer 

og ingen revisorbistand begge er i opadgående trend. 

Opbrydes grupperingen yderligere, kan forklaringen på ovenstående tendens i figur 11 udledes på 

erklæringsniveau som vist i figur 10. Det fremgår heraf, at den stigende tendens i ingen revisorbistand skyldes, 

at andelen af indberettede årsrapporter uden bistand fra revisor i 2015 udgjorde 15% (25.654 stk.) af de 

indberettede årsrapporter, mens det i 2019 udgjorde 23% (66.616 stk.). 

Den stigende tendens i andre erklæringer skyldes udelukkende tilvalg af assistanceerklæring, hvorimod 

reviewerklæringen stort set er på samme niveau som i 2015. Assistanceerklæring indgik i 2015 i blot 27% 

(45.000 stk.) af årsrapporterne, hvorimod det i 2019 var ca. 36% (102.000 stk.). Reviewerklæring er i samme 

periode faldet fra 2% (4.160 stk.) til cirka 1% (3.100 stk.). 

Nedgangen i tendenslinjen for fuld revision skyldes udelukkende fravalg af revisionserklæring. I 2015 

indeholdt ca. 44% (75.463 stk.) af årsrapporterne en revisionserklæring, hvorimod det i 2019 var 28% (78.388 

stk.). Andelen af udvidet gennemgang ligger stabilt under alle regnskabsår på en andel på ca. 12%. 

Udviklingen i erklæringstyperne er således et udtryk for, at stadig flere selskaber helt fravælger godkendt 

revisors erklæring i årsrapporten, hvorved kontrol af potentielle tilsigtede eller utilsigtede fejl i årsrapport såvel 

som skatteforhold udelukkende er op til henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen at oppebære gennem 

stikprøvekontrol. Kapitel 14 gennemgår revisors historiske rapporteringer af regnskabs- og skattemæssige fejl 

nærmere. 

 

 

Figur 11: Udvikling af ”Fuld revision”, ”Andre erklæringer” og 

”Ingen revisorbistand” – illustration på baggrund af datasæt fra 

Erhvervsstyrelsen 
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13.3 Typiske erklæringstyper efter fravalg af revisionspligt 

I tilfælde hvor et selskab er underlagt revisionspligt jf. selskabets vedtægter, men selskabets ledelse beslutter 

at fravælge denne i henhold til gældende lovgivning, fremgår beslutningen af selskabets årsrapport. Dette har 

gjort det muligt ud fra datasættet fra Erhvervsstyrelens at analysere, hvilken erklæringstype selskaber i denne 

situation typisk vælger året efter, selskabet har fravalgt revisionspligt, herunder også tilfælde hvor selskaber 

helt fravælger erklæring fra godkendt revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I perioden 2015 til 2018 fravalgte i gennemsnit 6.800 selskaber revisionspligt i henhold til ÅRL §135, stk. 1, 

3 pkt. Ud fra datasættet ses en markant stigning i beslutning om fravalg af revisionspligten i året 2016 grundet 

lempelse af revisionspligten (Rigsrevision, 2019). Udviklingen i antallet af fravalg varierer fra år til år, men 

fordelingen af de valgte erklæringstyper i det efterfølgende år er stabil. Dette kommer til udtryk i figur 122, 

hvor det ses, at ca. 70% af de selskaber som fravælger revisionspligt, i året efter vælger en assistanceerklæring 

fra en godkendt revisor. Opdeler man det ud fra de tre tidligere grupperinger, ses det, at ca. 13% alligevel 

vælger en erklæring med høj grad af sikkerhed (fuld revision), 72% vælger en erklæring med mindre eller 

ingen grad af sikkerhed (andre erklæringer) og 9% vælger helt ophør med erklæring fra godkendt revisor (ingen 

revisorbistand). Dertil bliver 6% af selskaberne opløst og aflægger derfor ikke årsrapport året efter. Det kan 

således konstateres, at 85% af de selskaber, som fravælger revisionspligten, fortsat er tilknyttet en godkendt 

revisor, imens 9% ikke modtager bistand fra en godkendt revisor. Når stigningen af selskaber uden erklæring 

så alligevel er markant i figur 10, så skyldes det muligheden for at stifte selskabet uden revisionspligt. 

 

 
2 Data inkluderer selskaber, som fravælger revision i det gældende år, men i det efterfølgende år indberetter en 

årsrapport med revisionserklæring. 

Figur 12: Erklæringstype ved fravalg af revision – illustration på baggrund af datasæt fra 

Erhvervsstyrelsen. Årstal i parentes angiver året for beslutning om fravalg af 

revisionspligt. 



Johannes Sønderris Pedersen Januar 2021 Cand. Merc. Aud. 

Hung Huynh  Copenhagen Business School 

51 af 109 
Revisorpligt – et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

14 Revisors historiske fremhævelser 
Data fra Erhvervsstyrelsen viser, at 40% af danske selskaber i regnskabsklasse B har valgt en revisorerklæring 

med høj grad af sikkerhed. Ved erklæringstype med høj grad af sikkerhed har revisor rapporteringspligt. Vi 

har, ud fra datasættet modtaget fra Erhvervsstyrelsen, udarbejdet en analyse af revisors rapporteringer i 

årsrapporterne i form af fremhævelser. Analysen omhandler aflagte årsrapporter i regnskabsklasse B i perioden 

2015-2019. Analysens metode og begrænsninger er beskrevet i kapitel 3 og 4. 

Analysen viser, at godkendte revisorer i 2015 gav 19.089 fremhævelser (supplerende oplysning i 2015) fordelt 

på 14.308 påtegninger. Udviklingen i antallet af fremhævelser har siden været faldende, og i 2019 afgav 

godkendte revisorer således kun 10.403 fremhævelser fordelt på 6.583 påtegninger. 

En del af forklaringen skal naturligvis 

findes i udviklingen af antallet af 

selskaber, der har fravalgt 

revisionspligt, og dermed revisors 

mulighed for at angive fremhævelser i 

årsrapporten. Dette kan dog ikke være 

den fulde forklaring, hvilket kommer til 

udtryk, når antallet af påtegninger med 

fremhævelser sammenlignes med 

antallet af selskaber i regnskabsklasse B 

med revisionspligt. Her ses det, at ca. hvert syvende3 selskab i 2015 modtog én eller flere fremhævelser i 

revisorpåtegningen, imens det i 2019 kun var hver syttende4. Godkendte revisorer afgav altså godt 4.000 færre 

påtegninger med fremhævelser i 2019, i forhold til i 2015, selvom antallet af omfattede selskaber steg med 

116.000 stk. Dette kunne tyde på, at der generelt var færre forhold til fremhævelse fra revisor, eller at en større 

andel af selskaber med disse forhold har valgt at fravælge revisionen, og i stedet aflægger årsrapporten med 

en assistanceerklæring eller helt uden erklæring fra godkendt revisor. Som beskrevet i kapitel 12 kan revisors 

fremhævelser fordeles mellem de tre kategorier, forståelse af årsrapporten og revision, fremhævelse om fortsat 

drift samt fremhævelser i henhold til Erkl.Bek §7, stk. 2 om ledelsen ifald af ansvar. 

 
3 95.329 selskaber / 14.330 påtegninger = 6,652 
4 111.762 selskaber / 6.583 påtegninger = 16,97 

Figur 13 - Udviklingen i antallet af fremhævelser 2015-2019 
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Figur 14 illustrerer fordelingen af revisors 

fremhævelser, hvoraf det fremgår, at 

revisors fremhævelser omkring ledelsens 

ifald af ansvar udgør ca. halvdelen af alle 

fremhævelser i hele perioden. Således 

udgør fremhævelser i henhold til §7, stk. 

2 hele 46% i 2015 og 54% i 2019. 

Tilsvarende kan det ses, at revisors 

rapportering omkring fortsat drift falder i 

perioden, og går fra at udgøre 43% i 2015 

til at udgøre 13% i 2019. I stedet sker der 

fra 2015 til 2016 en markant stigning i antallet af fremhævelser om forståelser af forhold i regnskab/revision, 

hvorefter udviklingen er stabil og udgør 33% af alle fremhævelser i 2019. 

Erklæringsbekendtgørelsens §7, stk. 2 

Revisors fremhævelser i henhold til Erkl.Bek §7, stk. 2 er særlig relevante i relation til drøftelsen om selskabers 

skattegab, da godkendt revisor netop her rapporterer om ledelsens mulige ifald af ansvar som følge af 

overtrædelser af blandt andet gældende skatte-, moms og afgiftslovgivning. Fremhævelser som følge af §7, 

stk. 2 kan derfor kategoriseres som overtrædelse af selskabs- og skattelovgivningen ved ulovligt udlån til 

aktionær (aktionærlån), brud på kildeskatteloven ved manglende eller for sen indberetning af A-skat og AM-

bidrag, brud på momsloven ved fejlagtig, for sen eller manglende indberetning af moms og lønsumsafgift, 

brud på ÅRL som følge af for sen indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, brud eller manglende 

overholdelse af bogføringsloven eller øvrige forhold (Erkl.Bek). Kategorien øvrige forhold består af diverse 

forhold, revisorer har anført i en fremhævelse, men som ikke er i et antal, hvor de er grupperet, oftest imellem 

5-10 stk. pr. emne, og som ikke umiddelbart følger af de almindelige rapporteringsforpligtelser jf. Erkl.Bek. 

Figur 15 illustrerer tendensen i fordelingen af fremhævelser jf. §7, stk. 2 samt udviklingen i det samlede antal 

fremhævelser. Udviklingen viser, at antallet af fremhævelser jf. §7, stk. 2 har været faldende i perioden 2015 

til 2019. Revisorer gav således 8.841 fremhævelser i 2015, imens der i 2019 kun blev givet 5.572 

fremhævelser. Fordelingen imellem kategorierne var i 2019 således, at 36% (2.016 stk.) af revisorers 

fremhævelser omhandlede ulovligt aktionærlån, 21% (1.175 stk.) skyldtes brud på kildeskatteloven, 18% 

(1.024 stk.) omhandlede brud på momslovgivningen, 9% (510 stk.) var grundet brud på tidsfristen for 

årsrapporten, 9% (494 stk.) berørte brud på bogføringsloven og endeligt var 6% (353 stk.) omkring øvrige 

forhold. Det fremgår af data, at samme procentmæssige forhold, med enkelte procentpoints udsving, kan 

Figur 14 - Fordeling af fremhævelser imellem 2015-19. Tal angivet i 

parenteser er totale antal fremhævelser. 
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konstateres for årene 2015-2018, og der er således ikke en kategori, som har fået markant flere eller færre i et 

eller flere år. Tendensen i fordelingen imellem kategorierne har altså været stabil årene igennem. 

Fordelingen viser også, at godkendt 

revisors rapportering om ulovlige 

aktionærlån er højdespringer i alle 

årene, med i 3.591 stk. i 2015 og 2.016 

stk. i 2019. I forhold til de mulige 

111.762 selskaber ses det, at godkendt 

revisor fremhævede aktionærlån i 

1,8% af tilfældene. En andel som CE 

ligeledes beregner til 1,9% 

(Economics C. , 2018, s. 6), og en 

andel som er faldet siden 2015, hvor 

godkendt revisor fremhævede aktionærlån i 3,8% af tilfældene. Det er vigtigt at holde sig for øje, at 

udviklingen ikke skyldes fald i omfattede selskaber, der i perioden er steget fra 95.329 i 2015 til 111.762 i 

2019, men må skyldes færre forhold eller valg af andre erklæringstyper. Til sammenligning er antallet af 

selskaber, hvor revisor ikke kan foretage denne rapportering, steget fra 70.777 i 2015 til 168.544 i 2019. 

14.1 Delkonklusion 

Antallet af revisorers rapporteringer iht. §7, stk. 2 har været faldende siden 2015. Udviklingen kan ikke 

tilskrives fald i omfattede selskaber, der i perioden er steget. Det giver sig også til udtryk, hvis man beregner 

forholdet mellem antallet af fremhævelser og selskaber. Således fremhævede godkendte revisorer overtrædelse 

iht. §7, stk. 2 i 15 ud af 100 mulige årsrapporter i 2015, imens tallet i 2019 var faldet til 6 ud af 100. Udviklingen 

kan både skyldes, at selskaber er blevet bedre til at overholde lovgivningen, men også at godkendte revisorer 

er blevet dårligere til at finde eller fremhæve forhold. Dog kan dette kan også skyldes, at selskaber med disse 

typer overtrædelser i højere grad fravælger erklæringstyper, hvor godkendt revisor kan rapportere herom, eller 

måske helt fravælger erklæring fra godkendt revisor. Årsagen skal formentlig findes i en kombination af de 

forskellige muligheder. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 - Fordeling af fremhævelser iht. til Erkl.Bek §7, stk. 2 



Johannes Sønderris Pedersen Januar 2021 Cand. Merc. Aud. 

Hung Huynh  Copenhagen Business School 

54 af 109 
Revisorpligt – et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

15 Skattegabet 
Det danske skattegab blev i den seneste compliance-undersøgelse fra Skattestyrelsen opgjort til 14,1 mia. kr. 

Personlige virksomheder udgør 7,9 mia. kr., imens selskaber ifølge Skattestyrelsen udgør 6,2 mia. kr. 

(Skattestyrelsen, 2014). Undersøgelsen inkluderer ikke store virksomheder med mere end 250 ansatte, ligesom 

sort arbejde, transfer pricing, punktafgifter og told ikke er indeholdt i opgørelsen. Sort arbejde forventes dog 

at udgøre den største del af skattegabet i Danmark, hvorfor Skattestyrelsens opgørelse kan betragtes som 

nedtonet. Dertil kommer, at EU-kommissionen og International Monetary Fund (IMF) i 2013 estimerede det 

danskes skattegab markant højere, og at Skattestyrelsen selv betragter disse opgørelser mere retvisende. 

Skattestyrelsens opgørelse kan i den henseende betragtes som et konservativt estimat af det faktiske skattegab 

(Economics C. , 2018). 

Flere undersøgelser har tidligere undersøgt lempelsen af revisionspligtens betydning for skattegabet. 

Copenhagen Economics (CE) foretog i 2018 en undersøgelse foranlediget af FSR, hvor de skattemæssige 

konsekvenser af de løbende lempelser blev belyst. I undersøgelsen blev tal fra Skattestyrelsens compliance-

undersøgelse anvendt. 

For denne afhandling er særligt selskaber i regnskabsklasse B interessant. Skattestyrelsens compliance-

undersøgelser viser, at virksomheder med 0 ansatte i 2014 stod for 60% af det samlede skattegab for 

virksomheder. Det skal ses i lyset af, at de samme virksomheder i 2016 kun udgjorde 7% af den samlede 

danske omsætning (Economics C. , 2018). Det skal dog bemærkes, at opgørelsen ikke gør forskel på 

virksomheder og selskaber, og at fordelingen af omsætningen kan skyldes overrepræsentation af 

holdingselskaber eller IVS’er. Alligevel giver tallet en indikation på fordelingen af skattegabet. 

For mindre selskaber består skattegabet hovedsageligt af A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, udbytteskat, moms, 

lønsumsafgift og andre særlige afgifter, men kan dog også være et udtryk for selskabers restancer til 

Skattestyrelsen. Det fremgår af data fra Skattestyrelsen, at virksomheders udestående med Skattestyrelsen er 

vokset med 11 mia. kr. fra 2014 til 2018, svarende til en stigning på 68% (Economics C. , 2018). 

Skattestyrelsens egne opgørelser viser ifølge CE at 48-58% af alle danske virksomheder laver fejl i deres 

skatte- og momsangivelser, imens 10% af virksomhederne helt bevidst snyder med deres skatte- eller 

momsindberetninger (Economics C. , 2018). Det kommer særligt til udtryk i Skattestyrelsens opgørelse af 

opdagelsesrisikoen, der viser, at andelen af virksomheder der vurderer risikoen for at blive opdaget ved 

skattesnyd som høj, er faldet fra 47% i 2014 til 38% i 2017 (Skatteministeriet, 2018). 
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15.1 Revisionserklæringens betydning for skattegabet 

Den gennemsnitlige virksomhed i Danmark oplever altså opdagelsesrisikoen for skattesnyd som faldende 

(Economics C. , 2018). Fravalget af godkendt revisors betydning for opdagelsesrisikoen er én ting, noget andet 

er fravalgets faktiske betydning for skattesnyd hos de enkelte virksomheder. Undersøgelsen fra CE belyser 

effekten af lempelsen af revisionspligt på skattegabet ved at kigge på udviklingen hos de selskaber, der har 

kunne fravælge revisionspligt, ved at tage udgangspunkt i en sammenholdelse af skatteindtægter for selskaber 

der fik lempet revisionspligt, med de selskaber, der ikke fik lempet revisionspligt, for at belyse, hvordan 

skatteindtægten har udviklet sig. Undersøgelsen bygger på data fra Danmarks Statistik, og fokuserer 

henholdsvis på selskabsskat, moms- og A-skat (Economics C. , 2018). 

Undersøgelsen beregner ud fra signifikante udsving i selskabsskat og moms et estimat af det samlede skattegab 

som følge af lempelsen på revisionspligten på 1,5 mia. kr. Beregningen tager udgangspunkt i en fast opdeling 

af selskaber i forhold til reformen om fravalg af revision fra henholdsvis 2006 og 2011, og anvender de 

gennemsnitlige beregnede effekter på hhv. selskabsskat, moms og A-skat sat i forhold til de gennemsnitlige 

skatteindtægter fra de berørte selskaber i 2016 samt antallet af disse selskaber. Beregningen viser, at selskaber 

i 2016, der kunne fravælge revision efter reformen i 2006, i gennemsnit betalte 4.846 kr. for lidt i selskabsskat, 

2.223 kr. for lidt i moms og 3.290 kr. for lidt i A-skat. Selskaber, der i 2016 kunne fravælge revisionen efter 

reformen fra 2011, der også er gældende i dag, betalte i gennemsnit 14.246 kr. for lidt i selskabsskat, 18.343 

kr. for lidt i moms og 8.872 kr. for lidt i A-skat (Economics C. , 2018). 

CE’s beregning anvender data fra Danmarks Statistik om aktive selskaber i de to grupperinger korrigeret for 

virksomheder uden ansatte målt på årsværk. Vi har ikke haft adgang til lignende data i vores analyse, dog viser 

vores data også, at udviklingen i antallet af selskaber, som har fravalg revisionspligt er steget, samt at antallet 

af selskaber med erklæring uden sikkerhed er steget fra 113.000 stk. i 2016 til 168.000 stk. i 2019, svarende 

til en stigning på 48,6%. 

Udbyttebeskatning og aktionærlån 

Undersøgelsen fra CE belyser hovedsageligt skattegabet som følge af tabt selskabsskat, moms og A-skat, men 

tager ikke højde for tabt udbytteskat. Skattestyrelsen skriver derimod i deres undersøgelse fra 2014, at 

udbytteskat ved manglende hovedaktionærbeskatning står for 17,5% af det totale skattegab for selskaber, 

imens skattepligtige aktionærlån står for 4,8%, hvorfor manglende udbyttebeskatning faktisk viser sig at være 

den største fejltype (Skattestyrelsen, 2014, s. 32). En rimelig antagelse må derfor også være, at lempelsen af 

revisionspligt også medfører manglende udbyttebeskatninger i lighed med manglende selskabsskatte-

betalinger. 
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Erhvervsstyrelsens undersøgelse fra 2018 

Erhvervsstyrelsen foretog i 2018 en lignende undersøgelse af revisionspligten i undersøgelsen Undersøgelse 

af det fremadrettede behov for revisionspligt (Erhvervsstyrelsen.F, 2018). Undersøgelsen blev udarbejdet i 

samarbejde med Skattestyrelsen og tager udgangspunkt i Skattestyrelsens compliance-undersøgelse fra 2014. 

Undersøgelsen fandt ikke signifikant forskel i antallet af fejl i skatteangivelser mellem reviderede årsrapporter 

og ikke-reviderede årsrapporter, idet undersøgelsen viste at der i 2014 var fejl i 47% af skatteangivelser hos 

selskaber med reviderede årsrapporter, imens ikke-reviderede årsrapporter udgjorde 53% 

(Erhvervsstyrelsen.F, 2018). Tilmed viste undersøgelsen, at fejlbeløbene for selskaber med reviderede 

årsrapporter i 2014 faktisk var større end for ikke-reviderede årsrapporter, og fordelte sig på henholdsvis 

43.300 kr. og 34.500 kr. pr. selskab, men at forskellen ikke var signifikant. Undersøgelsen kunne altså ikke 

dokumentere en direkte årsagssammenhæng mellem fejlprocenten i skatteangivelser for reviderede og ikke-

reviderede årsrapporter, eller at forskellen i skattegabet ikke var tilfældigt. Forskellen er således et udtryk for, 

at der i sådanne beregninger indgår et vist element af usikkerhed. I denne betragtning skal også tages 

selskabernes potentielle størrelse, som givetvis har en indflydelse på beslutningen om at fravælge revision. 

Undersøgelserne fra CE og Erhvervsstyrelsen er således ikke fuldkommen enige. Uden at have gentestet 

undersøgelserne kunne en del af årsagerne hertil findes i, at Skattestyrelsens undersøgelse beror på en række 

tilfældige tests, imens CE’s undersøgelse er mere databaseret, og beror på data fra Danmarks Statistik. Begge 

undersøgelser indeholder naturligvis hver deres usikkerheder og begrænsninger. I forhold til moms er 

undersøgelsen fra Erhvervsstyrelsen dog enig med CE, og konkluderer, at der er en signifikant forskel i antallet 

af fejl i momsangivelser mellem reviderede og ikke-reviderede årsrapporter. 

Dog er det er vigtigt at have i mente, at ovenstående undersøgelser og beregninger fra Skattestyrelsen og CE 

ikke skelner imellem fravalget af revision og fravalget af erklæring fra godkendt revisor, idet selskaberne, som 

beskrevet tidligere, ved fravalg af revision fortsat godt kan anvende godkendte revisors øvrige erklæringer, og 

dermed ikke behøver være fuldstændig uden bistand fra godkendt revisor. 

15.2 Revisors tilstedeværelse og betydningen for skattegabet 

Vi har tidligere slået fast, at 102.000 selskaber, svarende til 36%, i 2019 valgte godkendt revisors 

assistanceerklæring uden sikkerhed. Samtidig valgte 66.500 selskaber helt at undlade at modtage erklæring fra 

godkendt revisor. Skattestyrelsen foretog i forbindelse med deres compliance-undersøgelse i 2014 en nærmere 

analyse af forskellen i antallet af fejl i skatteangivelser mellem selskaber med og uden erklæring på 

årsrapporten fra en godkendt revisor. 

Utilsigtede fejl i skatteangivelser 

For utilsigtede fejl viste undersøgelsen, at der var fejl i 50% af skatteangivelserne for selskaber med erklæring 

fra godkendt revisor, imens fejlprocenten var 60% for selskaber uden erklæring fra godkendt revisor 
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(Skattestyrelsen, 2014). Forskellen var dog ikke statistisk signifikant. Undersøgelsen viste derudover, at det 

gennemsnitlige skattetab for selskaber med erklæring fra godkendt revisor var 35.000 kr., imens det var 58.900 

kr. for selskaber uden erklæring fra godkendt revisor. Dog også uden at være statistisk signifikant 

(Skattestyrelsen, 2014). Det er dog i denne forbindelse alligevel ikke uinteressant, at det gennemsnitlige 

skattegab er 23.900 kr. højere for selskaber uden erklæring fra revisor, idet fejlene ikke er kategoriserede efter 

væsentlighed eller størrelse (Skattestyrelsen, 2014). 

Tilsigtede fejl i skatteangivelser 

For tilsigtede fejl konkluderer Skattestyrelsens undersøgelse, at der er signifikant flere fejl hos selskaber uden 

erklæring fra en godkendt revisor i forhold til selskaber med en erklæring. Undersøgelsen viser, at andelen af 

tilsigtede fejl i 2012 og 2014 er mindst 10% højere for selskaber uden erklæring fra godkendt revisor. For 2014 

var fordelingen 7% for selskaber med erklæring og 21% for selskaber uden erklæring fra godkendt revisor. 

(Skattestyrelsen, 2014). 

Dertil gælder der dog yderligere, at selskaber, der ikke har modtaget erklæring på årsrapporten fra godkendt 

revisor, alligevel godt kan modtage assistance fra revisor ved udarbejdelsen af oplysningsskemaet (tidl. 

selvangivelsen). Indberetningen af oplysningsskemaet tillader undersøgelse heraf, idet den skattepligtige ved 

indberetning skal angive, om denne har modtaget erklæring på årsrapporten fra godkendt revisor, men også 

om der er sket bistand fra godkendt eller anden revisor ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Skattestyrelsen har derfor undersøgt fordelingen heraf, og det fremgår, at 52% af de selskaber, der ikke har 

modtaget erklæring på årsrapporten, alligevel har modtaget bistand ved udarbejdelsen af oplysningsskemaet. 

For disse selskaber gælder der et signifikant lavere fejlniveau end de selskaber, der ingen bistand modtog. En 

iagttagelse der vidner om, at revisor eller anden kompetent persons tilstedeværelse generelt har en positiv 

indvirkning på selskabets skatteangivelser (Skattestyrelsen, 2014). 

Moms 

Skattestyrelsens undersøgelser omfatter også momsangivelser. Det fremgår, at selskaber uden erklæring fra 

godkendt revisor på årsrapporten oftere begår momsfejl. Således er der fejl i 55% af momsangivelserne for 

selskaber uden erklæring fra godkendt revisor, imens tallet er 42% for selskaber med erklæring fra godkendt 

revisor. Skattegabet pr. selskab kan ligeledes opgøres til at være større, og er således opgjort til henholdsvis 

16.700 kr. og 11.500 kr. Endeligt kan det konkluderes, at fordelingen af tilsigtede fejl også her er markant, og 

at 33% begår tilsigtede momsfejl imens tallet er 9% for selskaber med erklæring fra godkendt revisor 

(Skattestyrelsen, 2014). 

Skattestyrelsens undersøgelse konkluderer slutteligt, at revisors erklæringstype ikke er udslagsgivende for 

selskabers efterlevelse af skatte- og afgiftsregler, men at der i højere grad kan konstateres en betydelig effekt 

i revisors tilstedeværelse (Skattestyrelsen, 2014). 
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16 Indikationer på behov for revisorpligt 
Undersøgelser i henhold til skattegabet 

Dette kapitel har til formål at undersøge, hvorvidt der på baggrund af udviklingen i antallet af selskaber, valg 

af erklæringstyper samt skattegabet for selskaber, kan identificeres indikationer for et behov for revisorpligt. 

Det er i dag muligt for selskaber at fravælge erklæring fra godkendt revisor, såfremt de falder indenfor 

grænserne for lempelsen af revisionspligt efter ÅRL §135, stk. 1, 3. pkt. I 2019 gjorde 102.000 selskaber brug 

af denne mulighed. Skattestyrelsen opgjorde i 2014 det årlige skattegab for selskaber til at være 6,2 mia. kr., 

mens CE i 2018 fandt frem til, at lempelsen af revisionspligten medfører 1,5 mia. kr. i skattegab, svarende til 

15.874 kr. pr. selskab. Siden 2016 er der, ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen, sket en stigning i antallet af selskaber, 

der har fravalgt revisionspligten fra ca. 113.000 i 2016 til ca. 168.000 i 2019. Tager man alene udgangspunkt 

i stigningen i antallet af selskaber, der har fravalgt revisionspligten, og dermed antager at skattegabet pr. 

selskab ikke har udviklet sig markant, vil man således for 2019 kunne beregne en direkte betydning for 

skattegabet ved lempelse af revisionspligten på 2,7 mia. kr.5 Det skal dog naturligvis understreges, at en sådan 

udregning er meget forsimplet, og således ikke kan betragtes som præcis, idet en række andre faktorer kan 

spille ind på et sådant skattegab. 

Beregningen sker baggrund af en række forudsætninger, herunder at de gennemsnitlige manglende 

skattebetalinger er beløbsmæssigt uændret fra 2016 til 2019, og at fordelingen af selskaber, der er omfattet af 

reformerne fra henholdsvis 2006 og 2011, er den samme. Dertil kommer, at data fra Erhvervsstyrelsen 

indeholder, hvad CE i deres opgørelse kalder inaktive selskaber. Samtidig gælder naturligvis en vis 

usikkerhedsmargin tillagt de af CE anførte forbehold og usikkerhed forbundet med deres oprindelige opgørelse 

(Economics C. , 2018). Derfor kan de 2,7 mia. kr. ikke bruges som en målbar indikator, men ikke desto mindre 

viser den forsimplede beregning, at en stigning i antallet af selskaber, der har fravalgt revisionspligten, alt 

andet lige vil medføre en stigning i det tilhørende skattegab. Men en stigning i skattegabet grundet lempelse 

af revisionspligten er ikke som sådan en indikation på behov for revisorpligt, fordi en lempelse af 

revisionspligten som bekendt ikke er ensbetydende med, at godkendt revisor ikke fortsat anvendes. 

Beregningen tager desuden ikke højde for, hvorvidt selskaber, der fravælger revisionspligt, også helt fravælger 

godkendt revisor. Tilbage er den andel af selskaber, som helt har fravalgt erklæring fra godkendt revisor. Vi 

ved fra vores undersøgelse af regnskabsdata, at ca. 66.500 selskaber i 2019 helt undlod at modtage erklæring 

fra en godkendt revisor. I stedet anvendte nogle af disse selskaber en ikke-godkendt revisor, altså en mere eller 

mindre kvalificeret fagperson, til at udarbejde og evt. indberette selskabets årsrapport, imens andre valgte at 

udarbejde årsrapport på egen hånd. 

 
5 168.000 * 15.874 kr. = 2.666.832.000 kr.  
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Vi identificerede tidligere, at revisorer i 2019 gav 4.725 fremhævelser omkring ledelsens ifald af ansvar ved 

brud på skatte- og afgiftslovgivninger ud af 111.762 mulige selskaber, svarende til 4,2%. Antager man, at 

frekvensen for lovovertrædelserne er den samme, hvis ikke højere, for selskaber uden tilknytning til godkendt 

revisor, betyder det, at der i 2019 var 2.793 overtrædelser, som ikke blev fremhævet for offentligheden. 

Vi ved samtidig, at Skattestyrelsen i deres compliance-undersøgelse fra 2014 fandt frem til, at der kunne 

identificeres en signifikant forskel i antallet af tilsigtede fejl i skatteangivelser, imens der for momsangivelser 

var signifikant forskel for både tilsigtede og utilsigtede fejl. Et resultat der også afspejlede sig i den seneste 

opgørelse af opdagelsesrisikoen, der af virksomheder vurderes at være faldet fra 47% i 2014 til 38% i 2017. 

Undersøgelsen viste, at tilstedeværelsen af godkendt revisor har en adfærdsregulerende effekt, uagtet om der 

er tale om afgivelse af erklæring med eller uden sikkerhed. Skattegabet ved fravalg af godkendt revisor er 

modsat revisionspligt ikke opgjort i kroner og ører, men tager man udgangspunkt i skattegabet imellem 

revision og andre erklæringstyper, er det en rimelig tanke, at fravalget af godkendt revisor medfører et 

skattegab af samme størrelsesorden som fravalg af revision. Vi kan altså konstatere, at der kan måles 

signifikant forskel i skattegabet for selskaber med eller uden tilknytning til en godkendt revisor. Desuden ses 

det, at over halvdelen af mindre selskaber har fejl i skatte- og afgiftsindberetninger, at hvert tiende selskab helt 

bevidst overtræder reglerne, samt at selskaberne oplever opdagelsesrisikoen for faldende. Dertil kommer, at 

Skattestyrelsen estimerer at 60% af selskabers skattegab stammer fra selskaber der har 0 ansatte, hvilket 

indikerer, at de mindre selskaber står for en stor andel af skattegabet. Alt dette skal ses i lyset af, at andelen af 

selskaber uden tilknytning til godkendt revisor er steget fra 15% til 23% af de samlede selskaber. 

Erhvervsstyrelsen er ikke i stand til at opgøre præcist, hvor mange selskaber der reelt kan gøre brug af reglen, 

men estimerer det til at være ca. 90% af alle selskaber (Erhvervsstyrelsen.F, 2018), svarende til 255.000 

selskaber i 2019. Er dette estimat korrekt, vil 255.000 selskaber potentielt selv kunne udarbejde årsrapport 

samt skatte- og afgiftsangivelser helt uden faglig indblanding fra godkendt revisor. 

Med utilsigtede fejl i 60% af skatteangivelserne og 55% af momsangivelserne, samt tilsigtede fejl i 21% af 

skatteangivelserne og 33% af momsangivelserne, betyder det eksempelvis, at antallet af selskaber, der bevidst 

kan begå fejl i momsangivelser, svarer til ca. 84.000 stk. 

Revisors tilstedeværelse kan altså konkluderes at have en positiv effekt på selskabernes skattegab, dog uden 

en målbar forskel i typen af revisors påtegning. Undersøgelserne indikerer, at udviklingen i selskabers til- eller 

fravalg af godkendt revisor og valgets betydning for skatteindbetalinger medfører en problemstilling, hvortil 

revisorpligt måske kunne være løsningen. 
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Politisk opbakning 

At der fra politisk side også er en vis interesse for vedtagelse af revisorpligt, kan ses direkte i regeringens 

lovprogram for folketingsåret 2020-2021. Heraf fremgår en omtale af et høringsforslag, der har til formål at 

udmønte sig i en kommende politisk aftale om revisorpligt. En politisk interesse som i august 2020 blev 

bekræftet af erhvervsminister Simon Kollerup, der udtalte følgende om revisionspligt og økonomisk 

kriminalitet: 

”Det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark, men til gengæld skal man som virksomhed også gøre det 

på en ærlig og ordentlig måde. Jeg er meget opmærksom på spørgsmålet om revisionspligt og økonomisk 

kriminalitet, og derfor vil regeringen også indkalde Folketingets partier til en drøftelse om emnet efter 

sommerferien. Mit håb er, at vi kan finde frem til en løsning, hvor vi kan skærpe kontrollen og sætte ind overfor 

for de virksomheder, som forsøger at snyde og undlader at bidrage til samfundet” (M. B., 2020). 

Simon Kollerup udtaler sig her ikke direkte om revisorpligt, men som det fremgår af citatet, er ministeren 

optaget af revisors nutidige og fremtidige rolle i forhold til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. I artiklen, 

hvor citatet er fra, fremgår det ligeledes, at både Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti også bakker 

forhandlinger om revisionspligt op (M. B., 2020). 

At erhvervsministeren og de øvrige politiske ordførere omtaler revisionspligt, imens lovprogrammet omtaler 

revisorpligt, skyldes formegentligt, at udtalelserne i artikel er foretaget i august 2020, imens lovprogrammet 

er udgivet i oktober 2020. Ikke desto mindre er artiklen et udtryk for, at der er politisk interesse blandt 

regeringen og støttepartier for revisorpligt. 

16.1 Delkonklusion 

Undersøgelser fra Skattestyrelsen og CE viser, at stadig færre virksomheder ikke er underlagt ekstern kontrol 

af årsrapport eller skatte- og momsangivelser, og at lempelser til revisionspligten har betydet 1,5 mia. kr. for 

skattegabet. Samtidig bliver færre virksomheder kontrolleret af Skattestyrelsen, og er således helt uden uvildig 

kontrol. Fra politisk side vurderes der at være behov for skærpelse af kravene for revisor- og revisionspligt. 

Det må derfor vurderes, at lempelsen af erhvervslivets byrder har medført konsekvenser, som set i forhold til 

skattegabet giver indikationer om et stigende behov for indførsel af revisorpligt. 
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17 FSR – Revisorpligt 
Brancheorganisationen FSR – danske revisorer (FSR) ser også et behov for indførsel af revisorpligt. FSR peger 

på, at lempelserne for danske selskaber har medført en stigning i skattegabet til over 14 mia. kr., og at regningen 

lander på bordet hos de lovlydige selskaber, der forsøger at overholde reglerne med eller uden revisor. Dette 

resulterer ifølge FSR i unfair konkurrence imellem lovlydige selskaber og de selskaber, der forsøger at snyde 

(Lau & Jepsen, 2018). Dertil mener FSR, at mediedækningen af momskarruseller, systematisk skattesnyd og 

dubiøse stråmænd med tydelighed viser, at netop disse fænomener er prisen for lempelse af kontroller, hvad 

end det er offentlige kontrol eller revision af selskabernes årsrapporter (Jepsen C. , 2019). FSR har i flere 

medier, herunder på organisationens egen hjemmeside, udtrykt et stort behov for revisorpligt, og ser generelt 

positivt på, at det fremgår af regeringens lovprogram for folketingsåret 2020-2021 (Statsministeriet, 2020). 

Administrerende direktør i FSR Charlotte Jepsen (CJ) og kommunikations- og analysechef Anders Lau (AL) 

ser udviklingen i fravalg af revision som ”bekymrende” med udgangspunkt i, at et rekordhøjt antal selskaber 

(168.000) i 2019 fravalgte revision (Lau & Jepsen, 2020): 

”Revisors gennemgang af regnskabet sikrer, at der er gennemsigtighed om selskabernes økonomiske 

sundhedstilstand. Det er afgørende for kreditorer, samhandelspartnere og myndigheder, at der er tillid til 

informationerne i regnskabet. For hvert regnskab, der ikke bliver revideret, stilles regnskabsbrugeren 

dårligere, end hvis der havde været revision” (Lau & Jepsen, 2020). 

FSR er dog bevidst om, at fravalg af revision ikke er ensbetydende med helt fravalg af bistand fra godkendt 

revisor. Cirka 102.000 selskaber har tilvalgt assistanceerklæring, og dermed har godkendt revisor stadig en vis 

rolle ved regnskabsaflæggelsen. Det glæder FSR, der i den forbindelse udtaler: 

”Erfaringerne viser også, at det i højere grad er selve involveringen af en godkendt revisor i forbindelse med 

opstilling af regnskabet end selve revisionen, der sikrer høj regelefterlevelse… Det stigende antal selskaber 

uden revisor er et problem [...] ” (Lau & Jepsen, 2020) 

En af de største konsekvenser, som FSR fremhæver ved udviklingen i fravalg af erklæring med sikkerhed, er 

tabet af anmærkninger fra godkendt revisor (Lau & Jepsen, 2020). Ifølge FSR betyder de manglende 

anmærkninger og rapporteringer en tabt information for regnskabslæser, hvilket betyder, at kreditorer, 

investorer, samarbejdspartnere og offentligheden mister information om risici, som de ellers ville have haft 

mulighed for at agere ud fra (Elling, 2015, s. 249). 

For at forstå FSR’s grundlæggende holdning til revisorpligten samt de styrker og svagheder, organisationen 

ser ved forslaget, er der som led i dataindsamlingen foretaget et interview med AL. AL indleder interviewet 

med at fortælle, at FSR i mange år, på forskellig vis, har forsøgt at råbe myndigheder og politikere op i forhold 

til, at man måske var gået for langt med at fjerne byrder for selskaber (Bilag 4-5). At lempelserne medførte 

regnskabsfejl, svindel og manglende skatteindbetalinger, hvilket i sidste ende kunne gå hen og have større 
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konsekvenser for samfundsøkonomien. Vi indledte vores interview med at spørge AL, hvorvidt revisorpligt 

efter hans opfattelse vil være et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser. 

Til det svarede AL følgende: 

”Jeg tror sådan set, at det vil være et super værn i forhold til fejl og misforståelser, fordi som jeg ser det, og 

som man kan læse ud fra Skattestyrelsens eksempler på fejl og misforståelser, så er det noget (fejl, red.), som 

jeg tror, en vis del af danskerne i virkeligheden opfatter som snyd […]” (Bilag 4-5). 

Af artikler udgivet af FSR samt ovenstående udtalelse fra AL kan vi konkludere, at FSR mener, at 

revisorpligten kan identificere både fejl, som er begået med hensigt om at snyde offentlige myndigheder, men 

også fejl som ikke er begået med vilje, eksempelvis grundet tastefejl, manglende kompetencer eller andet. AL 

supplerede yderligere med følgende udtalelse: 

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at revisorpligt, det at der er en uafhængig tredjemand der er inde over og se på et 

regnskab, og afstemmer nogle ting og hjælper med at stille regnskabet op, det medfører en utilsigtet effekt, at 

der er en kontrollant på. Det har selvfølgelig en betydning, hvorvidt man som virksomhedsejer tager de her 

chancer for at blive grebet i noget, som er forkert. Der tror jeg helt sikkert, at det har en effekt […]” (Bilag 4-

5). 

Vi kan altså konstatere, at det er FSR’s vurdering, at indførsel af revisorpligt vil være et effektivt værn til at 

forhindre fejl ved regnskabsaflæggelsen såvel som mod skattegabet. FSR fremhæver samtidig den 

undersøgelse, de har fået udarbejdet fra CE, der viser, at revisors tilstedeværelse har en adfærdsregulerende 

effekt i forhold til tilsigtede og utilsigtede fejl (Economics C. , 2018). 

Under interviewet præsenterede vi vores analyser for AL, herunder at der i 2019 var ca. 102.000 selskaber, der 

havde fravalgt revisionspligten og tilvalgt assistanceerklæring, mens ca. 66.000 selskaber helt havde fravalgt 

erklæring fra godkendt revisor. Som led i dette spurgte vi AL, hvad FSR ser som det største problem i forhold 

til fravalg af revisionspligten versus fravalg af erklæring fra godkendt revisor, hvortil AL svarede følgende: 

”FSR ser helt klart det største problem i, at flere og flere selskaber helt fravælger at have en godkendt revisor. 

Det er med vores øjne absolut det største problem. Vi taler om revisorpligt, fordi vi er meget opmærksomme 

på, at revision ikke nødvendigvis er det rigtige regnskab (erklæring red.), slet ikke for SMV-virksomheder, som 

ikke er superkomplekse, og som ikke har en masse transaktioner med udenlandske virksomheder og mange 

forskellige ejere […] Når vi så ser på, at det efterhånden er 20%, der helt har fravalgt revisor, så ser vi mere 

alvorligt på det. Og det er også der, hvor man i virkeligheden kigger ind i en ”black box”, hvilket også er det, 

vi har gjort opmærksom på.” (Bilag 4-5). 
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Ovenstående udtalelse fra AL og CJ viser, at FSR ikke anser fravalget af revisionserklæringen som den største 

problemstilling men derimod fravalget af godkendt revisor. FSR peger hovedsageligt på, at fravalget af 

godkendt revisor medfører et tab i informationsniveauet i årsrapporter, og at regnskabsbrugere derfor stilles 

dårligere. Ifølge FSR kan revisorpligt være en effektiv løsning på selskabers tilsigtede og utilsigtede fejl i 

skatte- og afgiftsangivelser og dermed på selskabers skattegab. Samtidig udtrykker FSR, at man er klar over, 

at revisionserklæringen ikke nødvendigvis er den korrekte erklæringstype for alle selskaber i SMV-segmentet, 

og at foreningen ikke mener, at vigtigheden ligger i revisors forskellige erklæringer, men derimod om selskabet 

har en godkendt revisor tilknyttet. Det kom også senest til udtryk, da FSR gav opbakning til Jyske Bank, da 

banken i sommeren 2019 besluttede at tage afsked med en række erhvervskunder, som ikke havde etableret en 

tilknytning til en revisor (Christiansen, 2020). 

Løsningsforslag til revisorpligt 

Selvom revisorpligt, som det fremgår af regeringens lovprogram 2020-2021, først blev offentliggjort i oktober 

2020, så er ideen om revisorpligt ikke ny for FSR. Tilbage i november 2018 fremlagde foreningen et konkret 

løsningsforslag om revisorpligt, som fremgår af artiklen Revisionspligt: Foreningen har fire forsalg til bedre 

regelefterlevelse (Lau & Jepsen, 2018). Et løsningsforslag, som AL overfor os har bekræftet, fortsat er 

foreningens konkrete svar på problemstillingen. I artiklen fremgår det, at FSR er fortalere for, at det skal være 

let at drive virksomhed i Danmark, men at det ikke må ske på bekostning af de virksomheder, der forsøger at 

overholde reglerne, uanset om det er årsrapporter eller skat (Lau & Jepsen, 2018). 

FSR’s løsningsforslag består af fire særskilte løsninger, som skal tænkes som én samlet ordning. De fire forsalg 

lyder som følger (Lau & Jepsen, 2018): 

1) Virksomheder med fem til otte millioner kroner i omsætning skal have en revisorpåtegning på 

årsregnskabet. 

2) Virksomheder uden revisor skal have skattekontrol – Flere nye kontrolressourcer skal til 

skattevæsenet. 

3) Nystiftede virksomheder skal komme ordentligt i vej – Hjælp de første tre år, det vil sige krav om 

assistance på årsregnskaber. 

4) Virksomheder, der bevidst snyder eller gentagende gange begår mange fejl, skal af myndighederne 

pålægges et moms- og skattetjek. 

FSR uddyber i forslagsteksten, at løsningsforslag 3 består af yderligere to initiativer. Det første er, at 

Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen får mulighed at sikre bedre screening af nystartede selskaber gennem et 

konkret stiftelsestjek. For det andet skal virksomheder først angive revisorforbindelse i CVR-registret, når 

revisor over for Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at der er tale om et kundeforhold, og der er gennemført en 

kundeaccept (Lau & Jepsen, 2018). 
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FSR fremhæver desuden i forslagsteksten, at forslagene har taget udgangspunkt i myndighedernes og mange 

andres analyser, der viser, at virksomheder med revisorerklæringer på deres årsrapporter er mere regelrette, og 

har færre fejl i årsrapporter og skattebetalinger. FSR vurderer dertil, at løsningsforslagene er en middelvej, 

som giver balance mellem behovet for gennemsigtighed og omkostningsbyrden for virksomheden men peger 

samtidig på, at nabolande som Sverige, Norge og Finland har lavere grænser for kravet om revision (Lau & 

Jepsen, 2018). 

FSR’s løsningsforslag om revisorpligt er altså en kombination af flere elementer, der også kræver inddragelse 

af Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Artiklens overskrift indeholder revisionspligt, hvilket strider imod 

foreningens faktiske intentioner med forslaget. AL har overfor os bekræftet, at revisorpåtegning som anført i 

løsningsforslag 1, er en henvisning til assistanceerklæring (ISRS 4410), som er tænkt som den primære 

erklæringstype. Hvorfor der af overskriften fremgår revisionspligt, er derfor fortsat uvist. 

 

18 ISRS 4410 indgår i løsningsforslaget 
Vi har tidligere identificeret, at revisors tilstedeværelse i højere grad har betydning for antallet af fejl i en 

virksomheds skatte- og afgiftsangivelser end valget af erklæringstype. Det betyder i praksis, at revisors 

assistanceerklæring uden sikkerhed giver samme sikkerhed for skattefejl, som revisionserklæring med høj grad 

af sikkerhed. Netop derfor fremhæver FSR også assistanceerklæringen i deres fremlagte løsningsforslag. Men 

hvad skyldes det, at assistanceerklæring har samme effekt mod skattefejl som revisionserklæringen, når de to 

erklæringstyper er så forskellige? Standarden for assistanceerklæringen har ikke de samme krav om revisors 

udførsel af analyser, forespørgsler, eksternt bekræftelse og fysiske kontroller set i forhold erklæringer med høj 

grad af sikkerhed. 

Når revisor afgiver en assistanceerklæring, er revisor underlagt de gældende krav i ISRS 4410 (Danske 

Revisorer, 2012, s. Afsnit 1-4). Af standardens afsnit 21 fremgår det, at revisor skal overholde de etiske regler 

om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed, professionel adfærd og 

anvendelse af tekniske standarder. Dog indeholder standardens afsnit 22-17 også krav om faglig vurdering, 

kvalitetsstyring på opgaveniveau, accept og fortsættelse af opgaven samt kommunikation med den daglige og 

øverste ledelse. I forhold til opgavers udførelse fremgår det af afsnit 27-37, at revisor skal opnå tilstrækkelig 

forståelse for virksomhedens forretning og drift, herunder regnskabssystem og bogføring, relevant 

regnskabsmæssig begrebsramme og dens anvendelse i den pågældende branche (Danske Revisorer, 2012, s. 

Afsnit 27-37). Dertil skal revisor opstille de finansielle oplysninger ud fra de registreringer, dokumenter, 

forklaringer og anden information, herunder betydelige vurderinger, som den daglige ledelse har tilvejebragt. 

Særligt de betydelige vurderinger skal revisor drøfte med den daglige ledelse, og bliver revisor i den 

forbindelse opmærksom på væsentlige fejl eller mangler i modtagne oplysninger, skal revisor anmode ledelsen 
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om yderligere korrigerede oplysninger. Såfremt den daglige ledelse nægter at foretage disse korrektioner, skal 

revisor så vidt muligt afstå fra opgaven. I relation til vurderingen af væsentlige fejl må revisor derfor fastsætte 

et væsentlighedsniveau til brug for udførelsen af opgaven (Kiertnzer L. , 2019, s. 93). 

Af standarden fremgår det, at revisor udelukkende skal anmode om oplysninger fra ledelsen, men der stilles 

ikke krav om, at disse oplysninger fra ledelsen skal efterprøves (Kiertnzer L. , 2019, s. 182). Revisor bistår i 

den forstand selskabet som regnskabskyndig, sådan at denne kan aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 

billede. Revisor undersøger altså ikke regnskabsmaterialet, ligesom der som led i opgaven ikke indhentes 

ekstern dokumentation. Erklæringen indeholder ingen konklusion eller mulighed for modifikation, hvilket 

også går i spænd med, at revisor ikke udfører nogle systematiske undersøgelser (Kiertnzer L. , 2019, s. 184). 

Som det fremgår af standarden, er der ingen specifikke krav til revisors handlinger ved en assistanceerklæring 

(Kiertnzer L. , 2019, s. 82). Alligevel viser Skattestyrelsens compliance-undersøgelse, at denne type erklæring 

alligevel medfører færre fejl i skatte- og afgiftsangivelser. For at undersøge årsagen til, at 

assistanceerklæringen faktisk viser sig at føre til en nedbringelse af skatte- og afgiftsfejl, har vi undersøgt 

hvilke arbejdshandlinger, der i praksis foretages ved en assistanceerklæring. Undersøgelsen har taget 

udgangspunkt i interne arbejdspapirer fra henholdsvis PwC Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (PwC) 

og Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (GT), og har fokuseret på de arbejdshandlinger, 

der udføres inden afgivelse af en assistanceerklæring. I praksis har vi foretaget en sammenligning og derefter 

udarbejdet én liste (Bilag 1), der er renset for visse øvrige processer og handlinger, som ikke er videre relevant 

for afhandlingens undersøgelsesfelt. Listen indeholder kun handlingerne ved opstillingen af årsrapport, og er 

dermed afgrænset fra handlinger vedrørende kundeaccept, kontrol af uafhængighed, risiko samt indhentelse af 

hvidvaskdokumentation. Af listen fremgår det, at de anbefalede standardhandlinger ved afgivelse af en 

assistanceerklæring overordnet set er ens i PwC og GT. 

Af listen fremgår dermed de anbefalerede arbejdshandlinger, som revisionsvirksomheder udfører i forbindelse 

med afgivelsen af en assistanceerklæring (Bilag 1). Listen skal ikke ses som obligatoriske handlinger, idet det 

er op til den enkelte revisors dømmekraft at vurdere, hvorvidt regnskabsposten er væsentlig for årsrapporten 

og dermed, hvorvidt den tilhørende handling skal til- eller fravælges. 

En nærmere gennemgang af de anførte handlinger viser, at der er etableret handlinger for alle tænkelige 

regnskabsposter, herunder noteoplysninger mv. Handlingerne er etableret for at sikre, at regnskabsposterne er 

behandlet efter den gældende lovgivning. Som eksempler på arbejdshandlinger kan nævnes bankafstemninger, 

afstemning til varelagerliste eller afstemning til anlægskartotek. Handlingerne er etableret for at give revisor 

overbevisning om regnskabspostens korrekthed og berettigelse. Gennemgangen af listen viser ydermere, at 

nogle handlinger er direkte eller indirekte rettet mod regnskabsposter, der kan relatere sig til skatte- og 

afgiftsafvigelser (Bilag 1). Disse arbejdshandlinger er konstrueret med den intention, at revisor ved udførslen 

kan identificere eventuelle fejl eller mangler, som selskabet kan rette. 
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Anden gæld 

Regnskabsposten Anden gæld og eventualforpligtelser omfatter i regnskabsmæssig forstand øvrige 

gældsforpligtelser, herunder mellemregning med hovedaktionær og gæld til offentlige myndigheder, såsom 

skyldig moms, lønsumsafgift, A-skat, AM-bidrag mv. Det fremgår af listen (Bilag 1), at flere handlinger er 

specifikt rettet imod disse mellemværender. Revisor skal i disse tilfælde indhente eller udarbejde 

momssandsynliggørelse og afstemme denne til bogføringen og derved kontrollere, at der regnskabsmæssigt er 

indregnet korrekt moms og i tilfælde af fejl ved momsangivelser identificere og udbedre disse. Ligeledes skal 

revisor afstemme skyldige A-skat og AM-bidrag til lønmodul og/eller kontrollere dette til efterfølgende 

betalinger, og således kontrollere, at der regnskabsmæssigt er indregnet korrekt skyldig A-skat og AM-bidrag. 

Ved identificering af fejl og mangler ved behandlingen af lønrelaterede poster og indberetningen kan disse fejl 

udbedres. Selvom handlingernes primære funktion består i kontrol af den regnskabsmæssige behandling, giver 

handlingerne ligeledes mulighed for identificering og udbedring af fejl i skatte- og afgiftsangivelser. 

Selskabsskat 

Selskabsskat har naturligvis en direkte påvirkning på den pågældende virksomheds skattegab. 

Regnskabsposten omfatter således både skyldige skatterelaterede transaktioner for det indeværende 

regnskabsår, men også eventuelle skyldige skattepositioner for tidligere år. Af arbejdshandlingerne i Bilag 1 

fremgår det, at revisors handlinger varierer alt efter, om revisor også assisterer med opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Hvis der kun er tale om assistance med regnskabsopstilling, kan det konstateres, at 

revisors handling består i afstemning af den skyldige selskabsskat primo og ultimo året, herunder en 

gennemgang af årsopgørelsen samt afstemning af tilgodehavende/skyldige sambeskatningsbidrag og 

eventuelle restskattetillæg. Herved kontrolleres ikke bare den korrekte regnskabsmæssige behandling af 

regnskabsposten, men samtidig konstateres manglende indbetalinger af selskabsskat. Revisor kan således 

påpege dette, og den pågældende virksomhed har mulighed for at få bragt forholdet i orden. 

Dertil kommer assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst. For både PwC og GT følger det oftest 

som en naturlig fortsættelse af den regnskabsmæssige assistance. Assisterer revisor også med opgørelse heraf, 

omfatter dette en række særskilte arbejdshandlinger. De består primært i kontrol og beregning af de permanente 

og midlertidige skattemæssige forskelle, herunder kontrol af ikke fradragsberettigede omkostninger, beregning 

af skattemæssige afskrivninger samt beregning af udskudt skat. Disse handlinger beror på en generel 

gennemgang af regnskabsposterne i resultatopgørelsen samt afstemning af regnskabsposterne i balancen. Et 

eksempel herpå er beregning af permanente afgivelser, som kun kan foretages ved en gennemgang af indtægts- 

og omkostningskonti. 

Det særlige ved assistance med opgørelsen af den skattepligtige indkomst er, at Skattestyrelsen ikke arbejder 

med væsentlighedsniveau i samme omfang, som det er kendt i forbindelse med den regnskabsmæssige 
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behandling. Det betyder i praksis, at revisor ved udførelsen af de nævnte områder må gå langt mere grundigt 

til værks. En fremgangsmåde som også afspejles i FSR’s notat om revisors arbejde i forbindelse med 

skatteopgaver i mindre og mellemstore hovedaktionærselskaber (Gimsing, 2015). Af notatet fremgår det, at 

FSR anbefaler, at der udføres en række specifikke handlinger og afstemninger, herunder vurdering af risiko 

for sammenblanding af den private og selskabets økonomi. Anbefalingerne omfatter også vurdering og analyse 

af særlige områder, transaktioner eller konti for at sikre, at opgørelsen af den skattepligtige indkomst er i 

overensstemmelse med lovgivningen (Gimsing, 2015). Af gennemgangen af de interne arbejdspapirer fremgår 

netop sådanne arbejdshandlinger hos både PwC og GT. 

Opsummering af assistanceerklæring 

Vi kan altså konkludere, at revisors arbejdshandlinger ved en assistanceerklæring er rettet mod det 

regnskabsmæssige perspektiv, men at handlingerne kan have en positiv indvirkning på skatte- og 

afgiftsafvigelser, idet fejl kan blive identificeret og udbedret ved samme handlinger. Dertil kommer revisors 

assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, der med specifikke handlinger søger at mindske fejl 

i den skattepligtige indkomst. Denne konklusion stemmer desuden overnes med Skattestyrelsens compliance-

undersøgelse, der netop ikke viste mærkbar forskel i antallet af utilsigtede skatte- og afgiftsfejl imellem 

revisors forskellige erklæringstyper (Skattestyrelsen, 2014). 

I forlængelsen heraf er det vigtigt at understrege, at revisor ved assistanceerklæringer udvælger og udfører 

arbejdshandlinger ud fra et fastsat væsentlighedsniveau, som det kendes fra de øvrige erklæringstyper. 

Standarden indeholder ikke et fyldestgørende afsnit om væsentlighed, men det kræves, at revisor ved drøftelser 

med ledelsen, gennemlæsning af årsrapporten og de til vejebragte oplysninger vurderer, om de opstillede 

oplysninger indeholder væsentlige fejl eller vildledende oplysninger (Kiertnzer L. , 2019, s. 191). Vurderer 

revisor dette, og vil ledelsen ikke korrigere oplysningerne, skal revisor under disse omstændigheder fratræde 

opgaven (Kiertnzer L. , 2019, s. 191). 

I praksis kan en godkendt revisor altså i forbindelse med afgivelse af assistanceerklæring på årsrapport vurdere 

en fejl for uvæsentlig, imens Skattestyrelsen vil vurdere samme fejl som væsentlig, idet de ikke anvender 

samme begreb for væsentlighedsniveau. Af samme årsag indeholder anbefalingen ved assistance med 

opgørelse af den skattepligtige indkomst langt mere specifikke arbejdshandlinger. 

Vi ved altså, at assistanceerklæringen ikke giver sikkerhed i regnskabstallene overfor regnskabslæseren, idet 

revisor ikke efterprøver de angivne regnskabstal. Alligevel viser vores undersøgelse af de interne 

arbejdspapirer, at revisor ved en sådan assistanceerklæring foretager en række arbejdshandlinger for at 

mindske disse fejl. Handlinger som er rettet mod regnskabsposter, men som også har indirekte positiv effekt 

på skatte- og afgiftsafgivelser. Dertil har vi i tidligere afsnit identificeret, at assistanceerklæringen påviseligt 

medfører færre fejl i netop skatte- og afgiftsangivelser, i forhold til når godkendt revisor ikke har afgivet 
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erklæring på årsrapporten. Så selvom erklæringen ikke giver regnskabslæser en sikkerhed for regnskabstallene, 

kan der argumenteres for, at erklæringen alligevel giver de offentlige myndigheder en vished om, at skat og 

moms er behandlet korrekt. 

Denne konklusion er blev forelagt PwC’s faglige afdeling, der langt hen ad vejen var enig: 

”Det er jo ikke fordi den (assistanceerklæringen, red) er fuldstændig uden sikkerhed, fordi den giver trods alt 

en indikation på, at en fagkyndig har set på tingene, og sagt, at der ikke er noget, der virker forkert. Men med 

det sagt kan man ikke komme efter revisor, for revisor har ingen undersøgelsespligt. Men hvis revisor opdager 

noget, der mistænkes at være forkert, så har revisor pligt til at undersøge det.” (Bilag 2) 

Det fremgår altså, at PwC’s faglige afdelings vurdering ligeledes er, at selvom erklæringen ikke i teorien giver 

regnskabslæser sikkerhed for de oplyste informationer, så giver erklæringen alligevel regnskabslæser en 

indikation på, at oplysningerne ikke er åbenlyse forkerte, idet en fagkyndig har taget stilling til dem. Samtidig 

gælder det, at revisor ikke har undersøgelsespligt, og at revisor derfor ikke tager ansvar for oplysningernes 

berigtigelse (Kiertnzer L. , 2019, s. 82). 

Ud fra de interne arbejdspapirer ved erklæringstypen, Skattestyrelsens compliance-undersøgelse samt faglig 

afdelings vurdering af erklæringens sikkerhed i praksis kan det således konkluderes, at det ikke kan udelukkes, 

at assistanceerklæringen i praksis giver regnskabslæser en indikation på mindre risiko for fejl i skatte- og 

afgiftsangivelser. Det er således ikke retvisende at tale om, at erklæringen giver regnskabslæser en grad af 

sikkerhed for de skatte- og afgiftsmæssige behandlinger og tilhørende fejl, men derimod er det mere retvisende 

at sige, at erklæringen i større grad giver regnskabslæser en formodning om færre skatte- og afgiftsfejl. 

Årsagen må antages at være, at revisor i sit virke tilgår opgaven med en professionel kompetence, men også 

at revisor ved udførelsen af opgaven foretager arbejdshandlinger og korrektioner til materialet, idet revisor er 

bevidst om, at dennes navn og renommé vil være tilknyttet årsrapporten. Revisor ønsker derfor ikke at ende i 

en situation, hvor sjusk, oversete fejl eller kløften imellem revisor og kundens forventning til erklæringens 

indhold fører til, at årsrapporten bliver centrum for negativ omtale. 

Netop det forhold, at revisors assistanceerklæring i praksis giver en form for sikkerhed for fejlniveauet i 

årsrapporten, er en medvirkende årsag til, at FSR har indarbejdet netop assistanceerklæringen i deres 

løsningsforslag på revisorpligt (Lau & Jepsen, 2018). FSR er klar over, at erklæringens omfang og de 

bagvedliggende arbejdshandlinger vil være rettet mod netop fejl i skatte- og afgiftsangivelser. 
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19 FSR - De fire løsningsforslag 
FSR’s bud på revisorpligt tager altså udgangspunkt assistanceerklæringen, men som det fremgår i artiklen, er 

løsningsforslaget en kombination af flere tiltag, og forslaget indeholder således ikke kun tilknytning til revisor 

men også andre elementer som inddragelse af Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Som led i interviewet med 

AL blev hvert enkelt forslag drøftet, herunder hvert af de fire forslags styrker og svagheder, som her vil blive 

præsenteret. Gennemgangen har til formål at bidrage til den endelige vurdering af revisorpligt, og hvad et 

sådant forslag bør indeholde. Det skal dog igen understreges, at der ikke er tale om et egentligt politisk forslag, 

men derimod et forslag fra en brancheorganisation, hvorfor de konkrete forslag fra FSR bør antages at bære 

præg af at være udfærdiget af en brancheorganisation for revisorer. De fire forslag fra FSR betragtes derfor 

ikke som det eneste mulige format af revisorpligt, men da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger andre 

alternative løsningsforslag, anvendes forslagene fra FSR som grundlaget for den indledende diskussion om 

revisorpligtens udformning, styrker og svagheder. 

19.1 Løsningsforslag 1 – Assistanceerklæring for selskaber med omsætning over 5 mio. kr. 

I FSR’s løsningsforslag 1 fremgår det, at selskaber med en omsætning mellem fem og otte mio. kr., skal have 

en revisorpåtegning på årsrapporten (Lau & Jepsen, 2018). Ved revisorpåtegning menes der som minimum en 

assistanceerklæring (Bilag 4 og 5). Løsningsforslag 1 er formuleret: 

1) Virksomheder med fem-otte millioner kroner i omsætning skal have en revisorpåtegning på 

årsregnskabet 

Da løsningsforslag 1 indeholder en nedre grænse for omsætningens størrelse på fem mio. kr., spurgte vi AL, 

hvilken løsning, selskaber med en omsætning under fem mio. kr. er omfattet af. Til det svarede AL følgende: 

”Alle selskaber med omsætninger under 5 mio. kr., de rammer i løsning 2,3,4 og ikke kun nummer 2. 

Selskaber over 5 mio. eller derudover skal anvende assistance, indtil de falder indenfor 

revisionspligten.” (Bilag 4 og 5). 

Af ovenstående kan det dermed indledningsvis konstateres, at FSR’s løsningsforslag med revisorpligt ikke står 

alene, idet helt små selskaber med omsætning under 5 mio. kr. ikke vil være omfattet af revisorpligt, men i 

stedet vil skulle omfattes af de øvrige forslag fra FSR. 

Tidsmæssig forskydning 

Revisors arbejde med afgivelse af erklæring kan både ligge før og efter skæringsdatoen, idet der eksempelvis 

kan ske løbende revision i det igangværende regnskabsår. Dog vil arbejdet i mindre selskaber typisk kun ske 

efter regnskabsårets udløb, og samtidig er der ved erklæringer om assistance ikke behov for sådan løbende 

udført arbejde. Revisors arbejde med udarbejdelse af årsrapport og opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

ligger således altid efter regnskabsårets udløb som en direkte konsekvens af arbejdets omfang. Vi spurgte 
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derfor AL, hvorvidt der ikke ligger en problemstilling i den tidsmæssige placering af revisors arbejde med en 

assistanceerklæring. AL svarede følgende: 

”Jo, det vil der være. Det er også derfor, vi har flere forslag, som skal samle op på nogle af de 

problemstillinger, der er. Fordi der er selvfølgelig det tidsmæssige gab, som gør, at hvis man er en dreven 

svindler, så kan man nå at lave en masse ballade, inden der kommer revisor ind over (regnskabet, red.). Det 

er korrekt ja.” (Bilag 4 og 5). 

Med udgangspunkt i ovenstående er det vores vurdering, at løsningsforslag 1 medfører en problemstilling om 

den tidsmæssige placering af revisors handlinger. Det skyldes, at revisor ikke vil være påkrævet at udføre 

løbende besøg eller kontroller, og arbejdet med regnskabsopstilling og opgørelse af den skattepligtige 

indkomst udføres efter regnskabsårets udløb. Revisor kan ganske vist have foretaget kundeaccept mv. ved 

regnskabsårets start, men gennemgangen af bogføringsmaterialet og diverse skatte- og afgiftsindberetninger 

foretages først efter årsregnskabets udløb. I praksis kan det betyde, at revisor først opdager tilsigtede eller 

utilsigtede fejl 12-17 måneder efter regnskabsårets start, og i tilfælde med nystiftede selskaber med forlænget 

regnskabsår kan revisors arbejdshandlinger ske helt op til 23 måneder efter regnskabsårets start jf. ÅRL §15, 

stk. 2 og §138. Det betyder, at selskaber, der bevidst ønsker at snyde med manglende eller fejlagtige 

indberetninger, ikke af revisor vil blive opdaget før længe efter, handlingen er sket. 

Manglende rapportering 

Som beskrevet i kapitel 12.4 indeholder assistanceerklæringen ikke muligheden for revisors rapportering om 

tilsigtede eller utilsigtede fejlinformationer i årsrapporten. Revisor kan derfor reelt ikke ved denne 

erklæringstype rapportere om ledelses ifald af ansvar ved overtrædelse af de gældende skatte- og 

selskabslovgivninger og ej heller påpege væsentlige fejlinformationer overfor regnskabslæser. Revisor skal 

således anmode ledelse om at rette fejlen, og hvis dette ikke sker, skal revisor i tilfælde af betydelig 

fejlinformation fratræde opgaven. Regnskabslæser mangler således disse informationer. FSR har alligevel 

indarbejdet erklæringstypen i deres løsningsforslag, og vi forelagde derfor problematikken for AL i vores 

interview, hvortil han svarede: 

”Revisor har forskellige typer af erklæring, og ved assistance er der ikke den her rapporteringspligt, der er 

heller ikke den høje grad af sikkerhed, som der er ved revision, men det er det, vi ser som det balancerede 

udspil fra branchens side.” (Bilag 4 og 5). 

Det kan konkluderes, at FSR ved valget af assistanceerklæringen i løsningsforslag 1 har været bevidst om 

erklæringstypens manglende rapportering til regnskabslæser. Valget er faldet på erklæringstypen, fordi den 

inddrager godkendt revisor, men ikke er omkostningsbebyrdende på samme niveau som revisionserklæringen 

(Bilag 4 og 5). Dermed passer erklæringstypen i den middelvej som FSR kan se i det politiske landskab, og 

som dermed forventeligt vil opnå den største opbakning. 
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Problemstillingen om den manglende sikkerhed og rapportering er ligeledes blevet påpeget af Finans Danmark 

og Dansk Industri. I en artikel i Børsen forholder Arnet Arneth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans 

Danmark og Emil Fannikke Kjær, direktør i Dansk Industri (DI), sig til det faktum, at revisorpligten kan blive 

en realitet (Børsen, 2020). Finans Danmark og DI har historisk haft forskelligt syn på værdien af 

revisionspligten, og dette er ikke ændret, når der er tale om revisorpligt (Børsen, 2020). DI har den klare 

holdning, at de tidligere lempelser af revisionspligt har været positive for SMV-segmentet, og endvidere ser 

DI ingen nytteværdi i, at selskaber påtvinges revisor (Børsen, 2020). I stedet mener DI, at selskaberne selv bør 

vurdere behovet for revisor og således, om der skal være tale om revision, andre erklæringer eller blot 

rådgivning. Finans Danmark er modsat af den holdning, at lempelserne af revisionspligten bør rulles tilbage, 

idet revisionserklæringen er den eneste erklæringstype, der giver regnskabsbrugerne sikkerhed for, at 

årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets økonomiske situation på balancedagen, herunder også 

udtalelse om going concern (Børsen, 2020). 

Begge organisationer understreger dog, at såfremt der er politisk opbakning for en stramning, er 

revisionspligten at foretrække over revisorpligt (Børsen, 2020). Årsagen er, at en revisionserklæring i sidste 

ende kan være med til at stille selskabet bedre lånevilkår og lavere finansieringsomkostninger, fordi revisor 

afgiver sikkerhed ved denne type erklæring. Sådanne vilkår vil en revisorpligt derimod ikke naturligt medføre. 

Forholdet bliver bakket op af analysen fra CE fra 2018, der viser, at finansieringsomkostninger falder ved 

revision, og at selskaber med en fremmedkapital over 1,5 mio. kr. ikke vil opleve en nettobesparelse ved 

fravalg af revision, men i stedet en nettoomkostning (Economics C. , 2018). 

I forbindelse med interviewet med TML fra CBS Law blev problemstillingen om revisors manglende 

rapporteringspligt ved en assistanceerklæring ligeledes drøftet. I den forbindelse argumenterede TML for et 

løsningsforslag, hvor revisor i fremtiden skulle indrapportere korrigerede og ikke-korrigerede fejl til offentlige 

myndigheder. Dette forslag fra TML er blevet fremlagt for AL, som svarede følgende: 

” […] Jeg tror, det er jo lidt spekulativt, det er ikke utænkeligt, at man fra Folketingets partiers side, også når 

man ser så stor en mængde af selskaber, som har fravalgt revision, men har tilvalgt assistance, altså at man 

går ned i sikkerhed, og der ikke er den samme kontrol og grundighed som ved revision. Så kan det ikke 

udelukkes, at der er nogle i Folketinget, som vil mene, at der er behov for noget mere sikkerhed, og det kan 

meget vel være, at det kommer op [...]” (Bilag 6). 

Ideen er ikke noget FSR har tænkt ind i deres nuværende forslag, men dog tilkendegiver AL, at denne løsning 

med tiden vil være en mulighed, hvis nogle partier i Folketinget stiller større krav til indholdet og udbyttet af 

en assistanceerklæring. Da vil indrapportering af korrigerede og ikke-korrigerede fejl kunne bidrage til en 

større sikkerhed for offentlige myndigheder. FSR understreger dog, at vigtigheden i revisorpligten ligger i 

revisors tilstedeværelse, ligesom undersøgelser viser, at det er denne og ikke erklæringstypen, der gør 

forskellen i skatte- og afgiftsangivelser. AL tilføjer afslutningsvis, at det ikke kan udelukkes, at der fra politisk 
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side vil blive stillet øgede krav om erklæringens sikkerhed i forhold til fejl af skatteangivelser mv., såfremt der 

i forbindelse med vedtagelsen af revisorpligt bliver identificeret forhold, hvor revisor ikke har forhindret 

sådanne fejl ved en assistanceerklæring (Bilag 4 og 5). 

Revisorpligtens forkerte fokusområde 

Vi ved fra Skattestyrelsens egen undersøgelse, at 60% af virksomhedernes samlede skattegab er forsaget af 

virksomheder med 0 ansatte, som står for kun 7% af den samlede omsætning (Skattestyrelsen, 2014). De helt 

små virksomheder, med begrænset eller ingen omsætning, og ingen ansatte, er således overrepræsenteret i 

skattegabet. Løsningsforslag 1 fra FSR retter sig mod selskaber med en omsætning over 5 mio. kr., en 

omsætningsstørrelse der må antages oftest at medføre, at selskabet har én eller flere ansatte. Løsning 1 er 

dermed ikke henvendt de mindre selskaber med en omsætning under 5 mio. kr. på trods af, at denne type 

selskab ifølge undersøgelsen er skyld i en væsentlig del af skattegabet. Vi fremlagde resultaterne fra 

Skattestyrelsens undersøgelse for AL, og forespurgte ham om løsningsforslag 1 med revisorpligt for selskaber 

over fem mio. kr. i omsætning ikke efterlader et problem, når forslaget ikke omfatter små selskaber, der reelt 

står for 60% af skattegabet. AL var enig i denne betragtning, men påpegede samtidig, at FSR af samme årsag 

har præsenteret en række forskellige forslag. Han udtalte: 

”Jo, helt klart. Der er et problem i bunden, det er der ikke nogen tvivl om, og det løser man ikke nødvendigvis 

med det forslag, vi har lagt frem. Men det er også derfor, vi har valgt at gå på flere løsninger […]” (Bilag 4 

og 5). 

Af svaret fra AL kan det konstateres, at FSR er klar over at løsningsforslag 1 ikke dækker det fulde skattegab. 

Der er her tale om et bevidst valg, og også derfor er løsningsforslag en del af en samlet løsning, der omfatter 

tre andre løsningsforslag. Årsagen hertil kan være flere, og en forklaring kunne være, at FSR er klar over, at 

en revisorerklæring vil være bekostelig for helt små virksomheder uden omsætning eller ansatte, såkaldte 

inaktive selskaber. En anden årsag kunne tænkes at være, at FSR er klar over, at der ikke vil være politisk 

opbakning til et krav om revisors erklæring for samtlige selskaber. Men at en løsning med krav om 

revisorerklæring skal være en balance imellem fuld revisionspligt og ingen kontroller. 

Ovenstående diskussion giver anledning til overvejelsen om tilstedeværelsen af endnu en problemstilling, 

nemlig forskellen i de regnskabsmæssige krav for personlige virksomheder og selskaber. Som det er i dag, er 

personlige virksomheder ikke underlagt krav om regnskabsaflæggelse modsat selskaber, der er underlagt en 

række krav. FSR har til udarbejdelsen af løsningsforslag 1 naturligt nok taget udgangspunkt i de eksisterende 

krav for regnskabsaflæggelse (Lau & Jepsen, 2018). Dette betyder, at løsningsforslaget kun omhandler 

selskaber, og dermed indgår personlige virksomheder ikke. 
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Vi spurgte AL, om der ikke kan identificeres en skævvridning imellem personlige virksomheder og selskaber, 

og hvilken holdning FSR har til, at en revisorpligt ikke gælder de mange personlige virksomheder. Til det 

svarede AL følgende: 

”Det er rigtigt. Jo, der må man bare sige, at der er et ”trade-of”. Man har nogle relativt gode muligheder i 

Danmark, hvor man med begrænset hæftelse hæfter for økonomien i selskabet. Man kan drive ApS for 40.000 

kr. og kan, hvis man er heldig, låne nogle penge og leverandører til at levere varer […]” (Bilag 4 og 5). 

Forskellen i regnskabskrav mellem personlige virksomheder og selskaber er ikke ny, og AL fremhæver, at 

forskellen er et udtryk for selskabernes begrænsede hæftelse. En hæftelse som i praksis betyder, at en 

hovedaktionær kun hæfter med indskud af selskabskapitalen, medmindre der gives personlige hæftelser 

overfor selskabets pengeinstitut, eksempelvis ved banklån. Noget som oftest ses for særligt mindre 

virksomheder. Ved personlig hæftelse bortfalder en del af fordelen med begrænset hæftelse i selskabsform, 

imens kravet om regnskabsaflæggelse forbliver. Har selskabet en omsætning på fem mio. kr., vil selskabet 

efter FSR’s løsningsforslag 1 ikke længere selv kunne udarbejde årsrapporten men være tvunget til at anvende 

en godkendt revisor. Hovedaktionæren i et selskab kan altså have mistet den begrænsede hæftelse, og de 

økonomiske byrder ved regnskabsaflæggelsen er blevet højere. Det er derfor ikke uvæsentligt, at AL hentyder 

til held ved nye selskabers lånoptagelse uden privat hæftelse. 

Var aktiviteten derimod drevet i en enkeltmandsvirksomhed, ville hæftelsen fortsat være personlig, dog ville 

kravet om regnskabsaflæggelse og anvendelse af godkendt revisor ikke være gældende. Der kan altså 

identificeres visse fordele i at drive virksomheden i personligt regi. Vi spurgte derfor AL, hvorvidt indførelse 

af revisorpligt kunne tænkes at medføre en øget tendens til valg af personlig virksomhed frem for 

selskabsformen, når iværksætteren skal etablere sin virksomhed, hvortil han svarede: 

”Det skal jeg ikke kunne sige. Det vil være rent spekulativt. Jo, hvis man gerne vil svindle. Svindlere skal nok 

finde en vej [...]” (Bilag 4 og 5). 

Af de ovenstående svar fra AL må man konkludere, at FSR erkender, at der eksisterer en problematik i 

forskellen i virksomhedsformerne, men at de foreliggende løsningsforslag ikke omfavner denne problematik. 

Selvom FSR ikke kan udtale sig om virksomhedsformernes påvirkning på den reelle effekt af revisorpligt, kan 

en udvikling med øget interesse for enkeltmandsvirksomheder ikke udelukkes. Særligt fordi omkostningen 

ved selskabsformen forøges, imens hæftelsen ved banklån oftest er den samme som i personlige virksomheder. 

Dermed bliver personlige virksomheder mere attraktive, fordi hæftelsen oftest er tæt på den samme, men det 

administrative element er lettere. Vi vurderer derfor, at en vedtagelse af revisorpligt potentielt kan have 

betydning for valget af virksomhedsform for iværksættere, der i højere grad vil vælge personlig virksomhed 

frem for selskabsformen. 
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19.2 Løsningsforslag 2 – Skattekontrol 

FSR’s løsningsforslag 2 har til formål at omfavne de selskaber, som falder udenfor løsningsforslag 1, og som 

derfor ikke vil være pålagt revisorpligt (Lau & Jepsen, 2018). For sådanne selskaber er det FSR’s holdning, at 

forpligtelsen om kontrol bør ligge hos Skattestyrelsen (Lau & Jepsen, 2018). Løsningsforslag 2 er formuleret 

som følger: 

2) Virksomheder uden revisor skal have skattekontrol – Flere nye kontrolressourcer skal til skattevæsenet. 

Modsat løsningsforslag 1 tager løsningsforslag 2 udgangspunkt i Skattestyrelsens rolle, og som det fremgår 

direkte af løsningens formulering, bygger forslaget på en forudsætning, om at der skal tilføres flere ressourcer 

til Skattestyrelsen. I interviewet kommer AL ind på, at den seneste opgørelse viser, at Skattestyrelsen i 2018 

kontrollerede 2,4% af alle virksomheder i Danmark. Et tal som bekræftes i Skatteministeriets svar til 

Folketingets Skatteudvalg (Danmarks Radio, 2020a). Samtidig påpeger AL, at Skattestyrelsen selv estimerer, 

at ca. hvert tiende virksomhed bevidst snyder. Det er med udgangspunkt i disse tal, at FSR vurderer, at det er 

nødvendig med ekstra ressourcer til Skattestyrelsen, hvis der skal etableres et effektivt værn mod både 

tilsigtede og utilsigtede fejl. AL tilføjer desuden, at opdagelsesrisikoen er faldet, og at dette er et generelt 

udtryk for den manglende kontrol fra Skattestyrelsen og revisor. 

Revisorens manglende informationer 

FSR lægger op til større inddragelse fra Skattestyrelsen. Vi ved samtidig, at revisors arbejde hverken ved 

revision eller assistanceerklæring er rettet mod tilsigtede fejl. Dertil gælder det, at revisor ved 

assistanceerklæringen udfører sit arbejde på baggrund af oplysninger udleveret fra ledelsen. Vi spurgte derfor 

FSR, om revisors begrænsede adgang til informationer ikke forhindrer revisor i at udføre en tilstrækkelig 

kontrol mod særligt tilsigtede fejl. Til det svarede AL: 

”Jo, det er klart, at revisor skal jo ikke undersøge for alt. Der er jo også en bagatelgrænse for hvor langt (de 

skal gå red.) i forhold til hvilke bilag man skal se på. Så selvfølgelig er der muligheder for at gå under radaren, 

hvis man er en bevidst svindler. Vi (FSR, red.) tror bare, at der er rigtig meget, som revisor kan samle op, og 

vi tror på, at der en utilsigtet effekt, det at der en revisor tilknyttet […]” (Bilag 4 og 5). 

FSR er altså enige i, at revisor ikke har mulighed for at undersøge alt, og at det heller ikke er meningen. FSR 

henviser til, at revisor som udgangspunkt arbejder med et væsentlighedsniveau i forhold til, hvor mange 

undersøgelser der skal foretages (Bilag 4 og 5). Et væsentlighedsniveau som på regnskabsniveau betyder at 

fejl, uanset om de er tilsigtede eller utilsigtede, ikke vil blive korrigeret. Et væsentlighedsniveau vil derfor 

have direkte påvirkning på opgørelsen af den skattepligtige indkomst og derigennem fejl ved skatte- og 

afgiftsangivelser. En pointe som bør fremgå ved en eventuel beslutning i Folketinget, idet en indførsel af 

revisorpligten ikke vil være ensbetydende med fuldstændigt fejlfrie årsrapporter, skatte- eller afgiftsangivelser, 
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idet revisoren oftest arbejder med et væsentlighedsniveau. Det bør derfor overvejes, hvorvidt der i forbindelse 

hermed bør aftales et specifikt væsentlighedsniveau særskilt på eksempelvis skat og moms. 

Afledt af vores interview med TML forespurgte vi AL, hvorfor Skattestyrelsen ikke blot varetager hele 

kontrollen uagtet selskabets størrelse. Med andre ord lade løsningsforslag 2 fuldt erstatte løsningsforslag 1. 

Spørgsmålet bunder i et argument om, at skattemyndigheden har direkte adgang til de nødvendige oplysninger 

om selskabet såvel som hovedaktionærens økonomiske forhold (Bilag 6-7). Med de rette systemer vil 

Skattestyrelsen altså ikke blot kunne foretage analyser af selskabets skattemæssige forhold, herunder moms 

og A-skat, men også kunne identificere og efterprøve uoverensstemmelser mellem hovedaktionæren og 

selskabets økonomiske oplysninger. Et eksempel herpå kunne være et fald i selskabets omsætning forbundet 

med udviklingen i hovedaktionærens formueforhold. Det er dog klart, at der kan være mange forklaringer til 

en sådan udvikling, og identificering af et sådant forhold ikke altid vil være direkte ensbetydende med 

skatteunddragelser. Ikke desto mindre har Skattestyrelsen oplysninger til at identificere disse 

uoverensstemmelser mellem selskabets og hovedaktionærens private økonomi. AL er ikke afvisende for ideen, 

men mener ikke, at det er en løsning, vi vil se i den kommende fremtid. 

”Der er ingen tvivl, om at på længere sigt så er det sådan, at det vil ske. Det vil ske sideløbende med det, der 

sker nu her, men indtil nu må vi bare sige, at de (Skattestyrelsen, red.) har fejlet ”big time”. EFI kuldsejlede 

”big time” [...] Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at kigger man ud i fremtiden, så har man nogle digitale 

systemer, som vil samle det her op. Man har det bare ikke nu, eller om to år. Så indtil vi har et eller andet, 

som er funktionsdygtigt, så er man nødt til at benytte sig af noget god gammeldags skattekontrol. Det er jo 

derfor, man har ansat mange nye skattemedarbejdere. Det er også derfor, vi (FSR, red.) siger, at lige nu er 

der behov for at der er en revisor inde over, fordi Skattestyrelsen kan ikke løfte den her opgave alene.” (Bilag 

4 og 5). 

Det er altså FSR’s vurdering, at Skattestyrelsen på længere sigt vil have en langt mere aktiv rolle i 

identificeringen af tilsigtede og utilsigtede fejl, og tilmed i større grad overtager revisors rolle som kontrollant. 

Dog er det AL’s opfattelse, at Skattestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at løfte denne opgave, 

hvilket heller ikke vurderes at blive muligt indenfor den nærmeste fremtid. Det er derfor FSR’s vurdering, at 

det indtil Skattestyrelsen får udarbejdet systemer og kontroller, vil være revisors rolle at varetage denne 

opgave. Også derfor er det i første omgang FSR’s forslag, at Skattestyrelsen i største omfang fokuserer på de 

selskaber, som ikke omfavnes af løsningsforslag 1. 

Går man kritisk til FSR’s løsningsforslag 2, kan man dog sætte spørgsmålstegn ved, om Skattestyrelsen på 

nuværende tidspunkt overhovedet vil være i stand til at kunne udøve en kontrol, som vil have positiv 

indvirkning for skattegabet. FSR peger selv på, at der i 2018 blev kontrolleret 2,4% af alle virksomheder. Vi 

ved samtidig, at der i de selskaber som løsningsforslag 2 er tiltænkt, er en overrepræsentation i forhold til 

skattegabet. Man kan i den forbindelse undre sig over, hvorfor FSR ikke mener, at Skattestyrelsen kan løfte 
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opgaven for alle selskaber, når FSR samtidig mener, at Skattestyrelsen kan løfte opgaven for selskaber under 

fem mio. kr. i omsætning. 

Arbejder man videre med ideen om, at Skattestyrelsen skal løfte den fulde kontrolindsats, vil det dog 

formentlig betyde, at der skal foretages væsentlige ændringer til de nuværende fremgangsmetoder for 

kontrolindsatsen. I vores interview med TML drøftede vi et eksempel på en sådan ændring. Et løsningsforslag 

hvor selskabet ved momsindberetningstidspunktet også vedlægger egen udarbejdet momssandsynliggørelse. 

Ideen er så, at Skattestyrelsen ved hjælp af machine learning kan udvælge og kontrollere indberetninger med 

større afvigelser mellem indberetning og momssandsynliggørelse og på den måde afdække en stor del af 

samme risiko som en revisor. Vi præsenterede eksemplet for AL og spurgte, hvorvidt Skattestyrelsen kunne 

overtage forpligtelse med disse former for kontroller. AL havde som sådan ikke et bud herpå, men var ikke 

afvisende overfor ideen. 

”Det kan jeg ikke udelukke. Jeg vil sige så meget, at der har været nogle problemer med momsfastsættelsen 

og Covid-19, hvor momsfastsættelsen blev fastsat meget lavt. Man prøver en masse ting digitalt de her år. Der 

er ikke rigtigt noget, der virker ordentligt endnu, og jeg tror meget vel, at der kan gå mange år. Det er klart, 

at ser man 20 år ud i fremtiden, så er man nok ved at være der. Men om fem år tror jeg, det er langt fra sikkert, 

at vi har et system, der effektivt samler op på de her ting.” (Bilag 4 og 5) 

Vi kan heraf udlede, at løsningsforslag 2 henvender sig til de mindre virksomheder, som ikke er omfattet af 

løsningsforslag 1. FSR er af den overbevisning, at Skattestyrelsen ikke er i stand til at løfte kontrolindsatsen 

overfor selskaberne, der omfattes af både løsning 1 og 2, ved at pege på den lave andel af selskaber, der blev 

kontrolleret i 2018. Alligevel lægger FSR op til, at Skattestyrelsen forestår kontrollen overfor de mindre 

virksomheder (Lau & Jepsen, 2018). Dertil er det FSR’s generelle forventning, at Skattestyrelsen over tid vil 

overtage kontrolindsatsen for begge grupper af selskaber. En løsning der kræver, at Skattestyrelsens metoder 

udvikles, og at der tilføres tilstrækkelige ressourcer til udvikling af systemer og ansættelser af personale. 

19.3 Løsningsforslag 3 – Assistanceerklæring for nystiftede selskaber 

FSR’ løsningsforslag 3 er målrettet alle nystiftede selskaber, og er formuleret som følger: 

3) Nystiftede virksomheder skal komme ordentligt i vej – hjælp de første tre år, det vil sige krav om 

assistance på årsregnskaber 

I praksis vil løsningsforslaget betyde, at alle nystiftede selskaber skal tilknyttes en godkendt revisor med et 

krav om minimum en assistanceerklæring på årsrapporten (Lau & Jepsen, 2018). Det er FSR’s overbevisning, 

at en sådan ordning vil betyde, at selskaberne fra start får de nødvendige forudsætninger for fremadrettet at 

kunne løse de økonomiske og administrative opgaver, herunder bogføring, årsrapporter, skatte- og 

afgiftsindberetninger. 
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Administrative byrde 

Med pligt om tilknytning af en godkendt revisor ved stiftelse af et nyt selskab, kan der identificeres en 

umiddelbar problemstilling i forøgelsen af omkostningsbyrde for disse virksomheder. Som forslaget er 

formuleret, vil nystiftede selskaber være forpligtet til at betale en godkendt revisor de førstkommende tre år, 

altså et såkaldt tvunget revisorabonnement (Lau & Jepsen, 2018). Forslaget indeholder ikke en specificering 

af, om ordningen, hvis den blev indført, kun ville omfatte selskaber, der er stiftet efter en eventuel vedtagelse, 

eller om ordningen tænkes at være med en form for tilbagevirkende kraft. 

Det er rimeligt at antage, at nystiftede selskaber i de første tre år er i en udviklingsfase, hvor likviditeten er 

stram, og hvor der ikke genereres overskud eller for den sags skyld omsætning. Et krav om betaling af revisor 

vil dermed være en økonomisk byrde for nystartede selskaber, der kan tynge selskaberne i udviklingsfasen. 

Der kan derfor identificeres en problemstilling i, at et krav om revisorpligt formodentlig vil kunne stoppe nogle 

fra at stifte et selskab og måske vælge alternative løsninger. Vi fremlagde problemstillingen for FSR, der dog 

ikke umiddelbart mener, at meromkostningen vil have væsentlig betydning for antallet af nye selskaber, der 

stiftes. 

” […] Altså hvis man gerne vil drive et professionelt selskab, så ser jeg ikke det som en kæmpe show-stopper.” 

(Bilag 4 og 5) 

Det er altså ikke FSR’s vurdering, at et krav om tilknytning til revisor vil sætte en stopper for iværksætteres 

valg af selskab. AL tilføjer desuden, at en assistanceerklæring for et nystiftet selskab, efter hans vurdering, 

ikke ligger i et prisleje, der har væsentlig økonomisk betydning. Vores undersøgelse indeholder ikke en 

nærmere analyse af prisen på en assistanceerklæring i forhold til selskabers størrelse eller andre 

synergieffekter. Alligevel kan vi ikke udelukke, at meromkostningen kunne tænkes at være en udfordring for 

nogle iværksættere, en diskussion der falder tilbage på drøftelsen om iværksætterens valg af virksomhedstype 

og fordele og ulemper mellem den personlige virksomhed og selskabsformen. 

Omvendt kan der argumenteres for, at der netop ved nystiftede selskaber kan betragtes en større risiko for 

forekomst af fejl, idet man må formode, at det for en større andel af stiftere vil være første gang, der stiftes 

bekendtskab med bogføring og skatteangivelser. Ydermere kan man antage, at nogle nystiftede selskaber kan 

tænkes at have stærkere incitament til at snyde med eksempelvis momsindberetninger, selvangivelser mv., idet 

det er virksomheder der typisk er i opstartsfasen og har en presset likviditet. Dertil gælder det velkendte faktum, 

at særligt mindre virksomheder, herunder formodentligt også nystiftede virksomheder, står for over halvdelen 

af virksomhedernes samlede skattegab (Skattestyrelsen, 2014). 
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Tidsmæssig forskydning 

Løsningsforslag 3 om nystiftede selskaber indeholder samme problematik som løsningsforslag 1 i henhold til 

en tidsmæssig placering af revisorens arbejde. Selvom nystiftede selskaber bliver pålagt et revisorbesøg, vil 

der i praksis være risiko for, at revisor først opdager fejl op til 17-23 måneder efter selskabets stiftelsesdato. 

Løsningsforslaget vil derfor i mindre grad være forebyggende, og i højere grad være opdagende, og vil derfor 

næppe føre til, at selskaberne ”kommer ordentligt i vej”, som forslaget lyder. 

En tilføjelse til en sådan ordning kunne være indførsel af kvartalsvise besøg fra revisor eller sparringstimer, 

hvor selskabets ledelse kan tilegne sig den nødvendige forståelse for årsrapporter og angivelser. Sådan vil 

forslaget i højere grad sørge for, at selskaberne kommer ordentligt i vej. Det er rimeligt at antage, at en sådan 

løsning også vil medføre et øget honorar til revisor, men med korrekt udførsel vil selskaberne i højere grad 

vurdere pligten som værdiskabende frem for overvågende. 

19.4 Løsningsforslag 4 – Moms- og skattetjek 

FSR’s sidste løsningsforslag består i, at selskaber, som bevidst snyder og gentagende gange begår fejl, 

tilsigtede som utilsigtede, af myndighederne pålægges et moms- og skattetjek, og er formuleret som følger: 

4) Virksomheder, der bevidst snyder eller gentagende gange begår mange fejl, skal af myndighederne 

pålægges et moms- og skattetjek. 

Dømmende magt 

Det er i løsningsforslaget ikke nærmere konkretiseret, hvilken myndighed der skal fastslå, at det enkelte selskab 

har begået for mange fejl. Ej heller er det nærmere defineret, hvad en sådan fejl vil bestå af, eller hvor hyppigt 

en sådan skal konstateres, før et moms- og skattetjek pålægges (Lau & Jepsen, 2018). 

Antager man, at det er Skattestyrelsen, der skal forestå denne vurdering, er det dog tvivlsomt, hvorvidt denne 

løsning i praksis vil blive aktuel. Som tidligere beskrevet, var Skattestyrelsens kontrolniveau i 2018 på 2,4% 

af alle virksomheder, og heraf vil det forventeligt kun være en mindre procentdel for hvem, løsningen vil være 

aktuel. Vi ser derfor en væsentlig problemstilling i løsningens udformning, hovedsageligt fordi 

Skattestyrelsens kontrolniveau på nuværende tidspunkt ikke indikerer, at løsningen vil være brugbar. I så fald 

vil der være behov for en væsentlig stigning i kontrolindsatsen. 

Skal moms- og skattetjek følge CVR-nr. eller CPR-nr.? 

Løsningsforslaget er direkte henvendt til virksomheden og det tilhørende CVR-nr. I nogle tilfælde har en 

hovedaktionær dog flere selskaber, og det kan dermed ikke udelukkes, at en hovedaktionær, der har fået pålagt 

løbende moms- og skattetjek, vil forsøge at flytte aktiviteten fra ét selskab til et andet, eller stifte et helt nyt 

selskab. I stedet ser vi en løsning i, at kravet om moms- og skattetjek ikke følger selskabets CVR-nr., men i 
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stedet følger den reelle ejers CPR-nr., hvilket allerede i dag er en oplysning, som skal være registreret i de 

offentlige registre. Vi forelagde AL løsningsforslaget, hvortil han ikke var afvisende: 

”Det er muligt, at I har en pointe her. Det vi har her, er nogle forslag, vi har spillet ud med. Når sådan nogle 

forslag skal udmønte sig i praksis, så er det klart, at man får vendt alle sten, og så kan det meget vel være, at 

I har en pointe her, som vil komme op i sådan en sammenhæng.” (Bilag 4 og 5) 

Det tyder på udtalelsen fra AL, at dette aspekt ikke umiddelbart har indgået i den indledende udarbejdelse af 

løsningsforslag, men er noget, der vil blive drøftet ved en endelig beslutning om et sådant tiltag. 

Vi anser det som en væsentlig svaghed i forslaget, hvis den obligatoriske kontrol følger selskabets CVR-nr. og 

ikke den reelle ejers CPR-nr. Det vil nemlig i praksis også betyde, at et selskab, der tidligere har begået 

tilsigtede fejl, og i den forbindelse er blevet pålagt en obligatorisk eftersyn, blot kan afhændes i form af salg 

eller opløsning. I tilfælde af salg af virksomheden vil en ny ejer, der overtager selskabet med hensigt om reel 

drift, blive underlagt moms- og skattetjek som følge af den tidligere ejers gerninger. 

Et andet eksempel på en lignende konsekvens er de kendte konstruktioner omkring momskarruseller. En 

tilknytning til CPR-nr. vil i større grad modvirke dette, da hovedaktionæren ikke blot kan afhænde selskabet 

eller flytte aktiviteten over i andre selskaber og dermed undgå moms- og skattetjekket, idet man har historisk 

track på hovedaktionæren. Ved registrering af CPR-nr. forhindres naturligvis ikke opgivelse af urigtig ejer, 

såkaldte stråmand, men det betyder dog, at en person bliver registeret for denne lovovertrædelse. Endvidere 

må det antages, at folk, der har behov for at snyde, vil have større tilbøjelighed til at foretage lignende 

besvigelser igen, hvorved kontrollen vil følge disse personer. 

Det er derfor vores vurdering, at ovenstående kontrol vil være mest effektiv med tilknytning til CPR-nr. 

fremfor CVR-nr. Det fremgår ikke af FSR’s udspil, hvor lang tid et sådan moms- og skattetjek skal strække 

sig over. Det vil derfor i praksis skulle præciseres, hvornår en lovovertrædelse anfægtes som fejl, antallet af 

gentagelse af fejl og hvorvidt der er tale om tilsigtede fejl som følge af besvigelse, eller om der er tale om 

utilsigtede fejl som følge af manglende kompetencer. 

19.5 Delkonklusion 

I FSR’s egenskab som brancheorganisation for revisorer er der, som forventet, opbakning til et forslag om 

revisorpligt, hvilket foreningen også har argumenteret for i flere år. FSR’s forslag er begrundet i eksterne 

undersøgelser, og indeholder også synlige tegn på, at der er taget højde for politiske såvel som 

erhvervsmæssige interesser, ligesom der er taget højde for balancen mellem fuldstændig kontrol og 

virksomheders omkostningsbyrde. 

De fire løsningsforslag er tænkt som en samlet løsning, og derfor skal de enkelte løsningsforslag ikke stå alene 

(Lau & Jepsen, 2018). Af de fire underliggende løsningsforslag omhandler løsningsforslag 1 og 3 revisors 

tilstedeværelse og dermed den egentlige revisorpligt. 
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Revisorpligten skal ifølge FSR bygges på assistanceerklæringen både som en erstatning for Skattestyrelsens 

kontrolindsats men også som en adfærdsregulerende ordning. Revisors handlinger ved en sådan 

assistanceerklæring vil medføre opdagelse og rettelse af utilsigtede fejl, men den tidsmæssige placering af 

arbejdshandlinger vil derimod betyde, at revisor ikke i samme omfang vil være i stand til at opdage tilsigtede 

fejl. Dertil gælder, at revisor kun er i besiddelse af oplysninger fra selskabets ledelse, og dermed ikke 

nødvendigvis er i besiddelse af de oplysninger, som er nødvendige for at finde og italesætte utilsigtede fejl. 

Oplysninger som Skattestyrelsen derimod har adgang til. 

Selskaber med eksisterende kompetencer for regnskabsudarbejdelse må tilsidesætte dette, samtidig med at 

finansieringsomkostninger ikke nødvendigvis forbedres. Et krav om assistanceerklæring vil betyde en 

forøgelse i økonomiske byrder for selskaber, lige meget om der er tale om et nystiftet eller veletableret selskab. 

Forskellen i kravene for mindre selskaber og personlige virksomheder forøges, og selskabsformens fordele 

udviskes. Det kan resultere i, at flere iværksættere i højere grad vil vælge en personlig virksomhed frem for et 

selskab, fordi kravene for den personlige virksomhed er lavere. Omvendt viser undersøgelser, at 

assistanceerklæring har en adfærdsregulerende effekt på de omfattede selskaber, som særligt de nystiftede 

selskaber vil blive positivt påvirket af. 

Det er klart, at FSR’s udspil er af helt overordnet karakter, og derfor ikke indeholder detaljerede beskrivelser 

af fremgangsmåde. De undersøgende spørgsmål er ikke tiltænkt som en kritik af det fremlagte udspil, men i 

stedet som en undersøgelse og kritik af revisorpligten som helhed. 
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20 Kritik af revisorpligt 
For at belyse afhandlingens problemstilling så nuanceret som muligt stilles der også skarpt på eksisterende 

kritik af revisorpligt. Vi har derfor foretaget et interview med Troels Michael Lilja (TML), som ofte deltager 

i faglige diskussioner om revisorpligt. 

TML deltager i debatten om revisorpligt på baggrund af en teoretisk og faglig baggrund. Vi har fået kendskab 

til TML igennem LinkedIn, hvorigennem vi også tog kontakt. Interviewet omhandler indførsel af revisorpligt 

og de tilhørende styrker og svagheder i forhold til mindskning af skattegabet. Det skal således understreges, at 

de konkrete rammer for revisorpligt ikke ved interviewet var fastlagt, og diskussionen derfor er sket ud fra de 

helt overordnede tanker om revisorpligt. I løbet af interviewet blev eventuelle rammer siden drøftet. 

En kritisk tilgang til revisorpligt 

Indledningsvis spurgte vi TML, hvorvidt han helt generelt opfatter revisorpligten som et effektivt værn mod 

fejl i skattegabet. Som svar hertil påpegede han, at diskussionen efter hans opfattelse skal opdeles i to dele, 

nemlig effekten mod tilsigtede fejl og effekten mod utilsigtede fejl. 

”I forhold til ikke-tilsigtede fejl er jeg helt overbevist om, at indførsel af revisorpligt vil have en gavnlig effekt 

afhængig af selvfølgelig, hvilke aftalte handlinger, som de (revisor, red.) vil blive sat til at lave, fordi det har 

ingen effekt, hvis revisor skal kigge bogholderen over skulderen en enkelt gang om året, og så er det det. Det 

er klart, det vil give meget lidt. Og så kan vi jo gå helt op til revision, review, assistance, eller hvad det nu 

måtte være, og sige, at jo mere der sker her, jo mere positiv effekt vil det have på utilsigtet skattegab” (Bilag 

6-7). 

Som det fremgår af ovenstående citat, er det TML’s overbevisning, at revisorpligt kan have en positiv effekt 

imod de utilsigtede fejl i selskabets skatte- og afgiftsangivelser. Dog afhænger effekten af de konkrete 

handlinger, der vil blive krævet af revisor ved indførsel af revisorpligt. TML er desuden af den holdning, at 

afgivelse af en erklæring vil være effektiv, hvorimod et årligt opsyn uden tilknytning til erklæring ikke vil vise 

samme effekt. 

I forhold til tilsigtede fejl mener TML derimod ikke, at revisorpligt vil være et effektivt værn. Han peger på, 

at revisors arbejdshandlinger ikke som udgangspunkt, end ikke ved erklæring med høj grad af sikkerhed, er 

rettet mod besvigelser og tilsigtede fejl. 

”Når vi så kommer til det tilsigtede skattegab, det er så her, hvor jeg synes FSR sælger varen lidt for dyrt, 

fordi jeg ved fra min egen tid som revisor, at hvis virksomheder vil skjule ting, så har de (revisor, red.) ikke 

skyggen af chance for at opdage det, hvis det er sådan, at revisor bare skal holde sig til ISA’erne i en almindelig 

revision.” (Bilag 6-7). 
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TML påpeger, at revisors arbejdshandlinger ikke som udgangspunkt, end ikke ved erklæring med høj grad af 

sikkerhed, er rettet mod at identificere besvigelser og tilsigtede fejl. Dermed mener han også, at det er forkert 

at betragte revisorpligt som en løsning på de tilsigtede fejl, idet selskabet bevidst kan vælge at snyde, uden at 

revisor har mulighed for at opdage det, fordi revisors handlinger ikke direkte adresserer problemstillingen. Et 

forhold som også blev belyst i afsnit 11.2, hvor det blev konkluderet, at revisor ikke på baggrund af ISA 240 

tilretter sine handlinger mod at identificere besvigelser, da revisors arbejdshandlinger udelukkende har til 

formål at identificere og vurdere risici hermed. Årsagen skal ifølge TML findes i revisors begrænsede adgang 

til oplysninger kombineret med den tidsmæssige placering af revisors handlinger. 

Løsningsforslag 

Under interviewet med TML blev det tydeligt, at TML ikke er overbevist om, at revisorpligt er løsningen på 

selskabers skattegab, fordi TML er af den holdning, at revisorer ikke har de nødvendige kompetencer til at 

afdække tilsigtede fejl. I stedet peger han på øget kontrolindsats fra Skattestyrelsen, som den centrale løsning 

til problemstillingen. Årsagen er ifølge TML, at Skattestyrelsen, i modsætning til revisor, allerede på forhånd 

har adgang til alle de nødvendige oplysninger. 

”Det er simpelthen Skattestyrelsen, som skal udføre denne kontrol. Når jeg siger det, er det også fordi SKAT 

har adgang til en hel masse data, som revisionsvirksomheden ikke har. Hvis I (revisor, red) laver en revision, 

så går I ind og kigger på systemkontroller og alt muligt, som helt sikkert er gavnligt, hvis folk overholder 

reglerne. Men det I ikke har adgang til, det er deres privatøkonomi, hos eksempelvis direktøren, bogholderen 

osv. Og det er den information, som Skattestyrelsen har. De kan se årsopgørelsen for den enkelte og se hvor 

stor en bil de kører i, de kan se hvor mange ferierejser, der er blevet brugt, hvis man vil, eller har en mistanke 

om svindel. Det kan revisor eller revisionen slet ikke afdække, og det er heller ikke formålet med revision” 

(Bilag 6-7). 

TML argumenterer her for, at revisor, ligegyldigt hvilken form for arbejdshandling der udføres, ikke er i stand 

til at finde tilsigtede fejl, både fordi revisors rolle ikke er designet til dette, men også fordi revisor ikke har de 

rette oplysninger. I stedet mener TML, at kontrollen bør ligge hos Skattestyrelsen, da denne myndighed i 

forvejen opbevarer alle de nødvendige informationer, og derfor kan sammenholde oplysninger om 

hovedaktionærens privatøkonomi med de anførte forhold i virksomheden. 

Skattestyrelsens egen compliance-undersøgelse viser dog netop, at der er et signifikant fald i antallet af 

tilsigtede fejl, når selskaber modtager en erklæring fra en godkendt revisor på årsrapporten (Skattestyrelsen, 

2014). Derfor er det også rimeligt at antage, at udviklingen i tilsigtede fejl kan tilskrives den 

adfærdsregulerende effekt, man må formode tilstedeværelsen af en revisor har. Til det påpeger TML, at så 

længe omfanget af en revisorpligt er ukendt, er det svært at sige noget om, hvad en eventuel revisorpligt kan 

eller ikke kan. 
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”Skattestyrelsens egne undersøgelse påviser intet af det, I skriver. Det fremgår således ikke af 

undersøgelserne, om tilstedeværelsen af en revisor er en forklarende faktor ift. bevidste fejl, eller om det 

bygger på tilfældigheder. En forklarende faktor kan således lige så godt være, at de selskaber, der revideres, 

er større virksomheder, hvor der er mulighed for at opbygge systemer, der gør det vanskeligt for 

medarbejderne/ejerkredsen at lave bevidste fejl, uden at det opdages. En forklarende faktor kan også være, at 

de reviderede selskaber er dygtigere til at skjule bevidste fejl, således at de slet ikke kommer frem i 

Skattestyrelsens kontroller. En forklarende faktor kan også være, at revisor ikke rapporterer bevidste fejl, når 

de findes, men at revisor nøjes med at rette dem. […]” (Bilag 6-7). 

Ud fra denne udtalelse kan det udledes, at TML ikke anser undersøgelsen fra Skattestyrelsen som bevis på, at 

revisors tilstedeværelse er et effektiv værn mod tilsigtede fejl, da han mener, at undersøgelsens resultater i høj 

grad kan være påvirket af tilfældigheder. Desuden mener TML, at en årsag kan være, at større selskaber, der 

revideres, har bedre mulighed for at opbygge kontrollerende systemer. Skattestyrelsens undersøgelse har dog 

netop ikke fokus på revision men blot erklæring fra godkendt revisor, hvorfor årsagen ikke udelukkende kan 

tilskrives størrelsen af virksomheder. Samtidig mener TML, at en årsag kan være, at revisor i mindre grad 

rapporterer fejlen men i stedet retter denne. I det tilfælde må revisors tilstedeværelse netop betragtes at være 

årsagen til færre tilsigtede fejl, da undersøgelsen netop ikke tager udgangspunkt i rapporteringer fra revisor, 

men derimod hvor mange fejl Skattestyrelsen har konstateret ved stikprøver. 

I forhold til øget inddragelse af Skattestyrelsen og dennes rolle i kontrolindsatsen mener TML, at der kan 

indføres en række tiltag, som vil imødekomme og opdage samme fejltyper, som en revisorpligt med 

assistanceerklæring vil gøre. Konkret nævner TML indførsel af pligt om indsendelse af 

momssandsynliggørelse som en løsning, der efter hans vurdering vil imødekomme en lang række af de 

utilsigtede fejltyper, som revisors assistanceerklæring fanger, og han uddyber: 

”Fordi hvis det var sådan, at hvis det fra SKAT’s side var pålagt at indsende en momssandsynliggørelse, ikke 

bare en momsindberetning, men deres (virksomhedens, red.) egen momssandsynliggørelse, som de lavede og 

sendte ind. Det tror jeg egentligt vil afklare det samme som en assistance, fordi det der er, når du indsender 

sådan en momssandsynliggørelse, så har du lavet et dybere stykke arbejde, end de ville have gjort, hvis de 

bare lavede en momsafregning. Det er egentligt bare et tryk på din balance, hvor meget moms er på de konti, 

vi har kørt osv. Og bum det var det.” (Bilag 6-7). 

TML’s vurdering bygger således på, at virksomheden ved udarbejdelse af en momssandsynliggørelse og 

konstatering af en difference, vil være nødt til at gennemgå diverse bogføringskonti. Dermed vil virksomheden 

helt ubevidst blive klar over diverse fejl, som således vil blive rettet i bogføringen. Løsningen er naturligvis 

kun rettet mod utilsigtede fejl, men er således et eksempel på, at andre tiltag også vil kunne medføre samme 

resultat som revisorpligt. TML uddyber derefter, at ideen bygger på, at Skattestyrelsen har systemer, der faktisk 

kan håndtere og processere momssandsynliggørelser. Ideen er spændende, men det skal dog bemærkes, at en 
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sådan model vil være direkte afhængig af de indsendte oplysninger og kompetencerne bag disse. Vi spurgte 

derfor TML, om en sådan ordning ikke kun vil være funktionel for de virksomheder, som i forvejen har 

kompetencen. Til det svarede TML: 

”Der er helt klart nogle selskaber, hvor ledelsens ikke har kompetencer til at lave en momssandsynliggørelse. 

Men første gang den virksomhed indsender en ufuldstændig momssandsynliggørelse til Erhvervsstyrelsen eller 

SKAT. Så kan SKAT jo køre det igennem deres systemer, og konstatere ”Okay, her var der én, som ikke 

magtede det.” (Bilag 6-7). 

Revisorpligt som straf 

TML mener ikke, at en skærpelse af kravet om revisor vil være en løsning på problemet, og anser derimod 

forslaget om eksempelvis indsendelse af momssandsynliggørelse som et bedre forslag. Kan virksomhederne 

så ikke finde ud af det, så kan tilknytning til revisor foretages. Overordnet set vil han derfor hellere vende 

problemstillingen om, og uddyber: 

”Jeg er tilhænger af, at revisorpligt skal pålægges som en straf, fordi det er det, når man pålægger en 

omkostning for virksomheden. Så hvis revisorpligt skal give mening for mig, så skal revisorpligt pålægges de 

selskaber, hvor det viser sig at indeholde fejl. Men pligten skal også omfatte en periode, eksempelvis en treårig 

periode, og efterfølgende gå fri. Jeg tror at virksomheder, som ikke har styr på det, vil indse, at det ikke er det 

værd at snyde, og vil kontakte revisorer eller bogholder til at få dem til at gå det igennem, inden vi afleverer, 

hvis vi ikke selv er i stand.” (Bilag 6-7). 

TML mener altså, at revisorpligt i stedet bør anvendes som en straf overfor selskaber, som Skattestyrelsen ved 

en kontrol har konstateret, ikke har indberettet korrekte angivelser. Fordelen ved den løsning er ifølge TML, 

at alle de selskaber, der på nuværende tidspunkt indberetter korrekte angivelser ikke bliver pålagt en yderligere 

administrativ byrde, der er uden gevinst for hverken selskabet eller skattegabet. Senere i interviewet 

præciserede TML, at anvendelse af revisorpligten som straf er vigtig, og at erklæringstypen ved en sådan 

revisorpligt ifølge ham kan være både review eller revision. 

”Men for lige at vende tilbage til begrebet ”revisorpligt” for mig behøver det ikke nødvendige at være en 

revisionspligt. Det kan lige så godt være en pligt til review eller andre typer af erklæringer, men at det skal 

være en straf.” (Bilag 6-7). 

TML’s holdning til at løsningen både kan omfatte pligt til review eller andre typer erklæringer giver god 

mening, hvis ordningen skal anvendes som en straf. I så fald vil en assistanceerklæring ikke efterlade revisor 

med megen mulighed for rapportering til Skattestyrelsen i tilfælde af, at det pågældende selskab fortsat ikke 

foretager korrekte skatte- og afgiftsangivelser, medmindre selvfølgelig der er tale om direkte grov kriminalitet, 

hvor revisor skal underrette SØIK mv. Derfor giver det også god mening at pålægge disse selskaber revisorpligt 
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med en erklæringstype, hvorpå revisor kan rapportere ved fortsættende fejl, så Skattestyrelsen nemmere kan 

få indblik i, om det er nødvendigt med yderligere sanktioner mod selskabet. 

Skattestyrelsens rolle som den indledende kontrollant, med følge af en straf om revisorpligt, har ifølge TML 

en anden positiv virkning. 

”Og netop her er det udelukkende Skattekontrollen som har det overblik over privat- og virksomhedsøkonomi, 

og det uanset selskabsform eller ej. Det vi skal tænke er også, at vi hvis vi sammenligner, hvis der er en 

håndværkermester som starter op som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab. De vil ikke med det 

forslag der ligger, få nogen former for revisorpligt, så det er bare i det, at man påfører selskaberne en 

omkostning, og enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber slipper for omkostningen. Så kan man sige, 

at de selskaber også har begrænset hæftelse. Men de har ikke mere begrænset hæftelse, end hvis de laver noget 

erstatningspådragelse, som det eksempel ville være, hvis det var skattesvig, så kommer de (Skattestyrelsen, 

red.) efter privatøkonomien alligevel. Så lige præcis for dem som vil svindle, så gør det ingen forskel 

selskabsform eller ej, fordi erstatningspligten eller straffen vil være den samme. Og det er derfor, man kan 

spørge sig selv, hvorfor vi skal bruge krudt på revisorpligt til de små selskaber, som ikke har offentlighedens 

interessere. Min løsning på det er at opnormere i SKAT i stedet for at foretage disse kontroller […]” (Bilag 

6-7). 

TML argumenterer altså for, at en vedtagelse af revisorpligt som udgangspunkt kun vil omfatte virksomheder 

drevet i selskabsform, imens personlige virksomheder går fri. Mindre selskaber vil derfor være dårligere stillet 

i en konkurrencesituation både nationalt og internationalt, idet de har højere administrative byrder 

sammenlignet med personlige virksomheder, som i dag ikke er underlagt pligt til nogen form for tilknytning 

til revisor. Selvom modargumenter peger på, at selskaber har begrænset hæftelse modsat personlige 

virksomheder, og at administrative byrder er betaling for denne begrænsning, så mener TML ikke, at dette 

argument holder i forhold til skattegabet, hvilket skyldes at tilsigtet skattesvig er personpådragende i begge 

tilfælde. 

Vi finder argumentationen interessant, fordi en sådan forskelsbehandling godt kunne tænkes at have betydning 

for iværksætteres valg af selskabsform i fremtiden men også for danske selskabers konkurrenceevne på 

internationalt plan. Vi har ligeledes forespurgt AL om problemstillingen i vores interview med FSR, men AL 

var ikke i stand til at vurdere, om det vil have betydning for kommende iværksætteres valg af selskabsform 

(Bilag 4-5). 

TML ser ikke umiddelbart revisorpligten som et værn mod skattegabet for selskaber, hovedsageligt fordi 

revisor alligevel ikke har til formål eller forudsætninger til at fange tilsigtede fejl, også selvom undersøgelser 

viser, at revisors tilstedeværelse nedbringer netop denne fejltype. I stedet mener han, at Skattestyrelsen skal 
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forestå kontrollen, da denne myndighed ifølge ham har meget bedre forudsætninger herfor. Revisorpligt skal i 

stedet anvendes som en straf som konsekvens af udfaldet af Skattestyrelsens kontrol. 

Løsningen minder til en vis grad om Erhvervsstyrelsens eksisterende sanktionsmuligheder om at pålægge 

selskaber revisionspligt i en given periode, i tilfælde hvor der er fundet betydelige fejl eller mangler ved den 

indberettede årsrapport (Lau & Jepsen, 2018). Dertil kommer, at revisorpligten ifølge TML ikke kun skal 

kunne varetages af godkendte revisorer, men at dette også kan oppebæres af ikke-godkendte revisorer, vel at 

mærke uden afgivelse af erklæring, som dog fortsat er underlagt underretningspligt i henhold til HVL §26. 

Tanken om revisorpligt som straf efter resultat fra skattekontrol står i skærende kontrast til det antal kontroller, 

som Skattestyrelens foretog i 2018, der svarede til 2,4% af de samlede virksomheder (Radio, 2020). TML’s 

forslag er nemlig direkte afhængig af kontrolindsatsen fra Skattestyrelsen, og såfremt indsatsen ikke skærpes 

og udvides markant fra 2,4%, kan det være svært at forestille sig, at mange selskaber vil blive pålagt 

revisorpligt. Det efterlader os med en overvejelse om, hvorvidt en sådan ordning overhovedet vil have en 

væsentlig betydning for skattegabet, og dermed vil være relevant. TML er da også af den klare holdning, at 

hans løsningsforslag kun vil være effektivt, hvis Skattestyrelsens ressourcer forøges (Bilag 6-7). 

Fremhævelse af korrektioner 

Hvis revisorpligt alligevel vedtages i stil med FSR’s forslag, har TML et forslag til løsningens indhold. I så 

fald mener han, at revisors foretagne korrektioner bør fremgå af den udarbejdede årsrapport. Det fremgår af 

følgende: 

”Jeg kunne godt tænke mig, at hvis jeg skulle give et ”take” på det her, at det skulle fremlægges, hvilke rettelser 

revisor har foretaget, siden det (regnskabsmateriale, red.) ledelsen kom med. Det vil give et større 

sandhedsværdi for omverdenen, hvad der har været på spil her. Så kan man sige, at det vil virksomheden ikke 

være interesseret i. Nej, det er muligt. Men jeg som regnskabslæser vil langt hellere kigge på nogle nøgletal, 

og vurdere, om ledelsen har haft et incitament til at gøre dette nøgletal større eller mindre, end hvad det 

virkelig var, og hvad det er for nogle incitamentsprogrammer, der ligger bag. Hvad er det revisor har rettet, 

og hvad er det for nogle fejl, som vi har undgået.” (Bilag 6-7). 

Med det mener TML, at de bemærkninger som revisor som oftest rapporterer til ledelsen i selskabet, uanset 

om det er revisionsprotokollat, management letter eller anden skriftlig rapportering, bør fremgå af årsrapporten 

eller på anden måde være tilgængelige for offentligheden. 

”Ja, det vil for mig at se være mest retvisende. Men det er klart, at man godt kunne have en semiløsning, at de 

her korrektioner kun tilgik Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen.” (Bilag 6-7). 

Med revisors rapportering om korrektioner til offentlige myndigheder, åbnes dog op for en anden 

problemstilling. Revisor er nemlig i sit virke underlagt tavshedspligt, og en stor del af revisors arbejde bygger 
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således på den tillid, som opbygges imellem revisor og selskabets ledelse (EUR-Lex, u.d., s. Afsnit 10). Hvis 

revisor skal rapportere sine korrektioner, vil revisor efter de nuværende regler bryde sin tavshedspligt. Dertil 

kommer, at rapporteringen vil have en negativ effekt på tillidsbåndet, og dette vil måske i sidste ende påvirke 

ledelsens indstilling og ageren overfor revisor. 

Sammenfatning 

Revisorpligt er ifølge TML helt grundlæggende ikke den rigtige løsning på skattegabet. Han er enig i, at 

revisorpligt vil være et effektivt værn imod utilsigtede fejl, men ikke mod tilsigtede fejl, og tilsiger tidligere 

undersøgelsers resultater enten tilfældigheder eller andre forklaringer end revisors tilstedeværelse. 

TML peger særligt på de øgede administrative økonomiske byrder, som efter hans overbevisning vil straffe de 

selskaber, som godt kan finde ud af det. Men af kritikken fremgår også konkurrenceforvridning overfor 

enkeltmandsvirksomheder samt forringelse af konkurrencesituationen på internationalt plan. 

I stedet mener TML, at Skattestyrelsens skal løfte kontrolbyrden, idet de i forvejen har adgang til langt flere 

og mere nødvendige oplysninger end revisor. Han peger på muligheden for at indføre krav om kontroller udført 

af selskabet selv, f.eks. krav om udarbejdelse og indsendelse af momssandsynliggørelse. Revisorpligt skal 

ifølge ham i stedet indgå som en straf overfor selskaber, når Skattestyrelsens konstaterer, at et selskab ikke 

følger reglerne. Dertil påpeger han, at en eventuel vedtagelse af revisorpligt bør ske med tilhørende krav om 

rapportering til offentligheden om revisors korrigerede fejl, således at regnskabslæser og offentlige 

myndigheder har bedre mulighed for at vurdere ledelsens evne til at aflægge årsrapport. 

 

21 Et politisk perspektiv på revisorpligt 
Revisorpligt er et politisk emne, ligesom det i sidste ende er politikkerne, der skal vedtage ordningen. 

Revisorpligt fremgår derfor også af regeringen og statsminister Mette Frederiksens (S) lovprogram, hvoraf der 

fremgår følgende: 

”Ændring af årsregnskabsloven m.v. (Revisorpligt) (Feb II) - Lovforslaget har til formål at udmønte en 

kommende politisk aftale om revisorpligt, som erhvervsministeren forventes at indkalde til i efteråret 2020.” 

(Statsministeriet, 2020). 

Da der er tale om et forventet lovforslag, fremgår der af lovprogrammet ikke konkrete handlinger ved 

revisorpligten, da der først skal tages stilling til, hvorvidt der er en politisk opbakning til forslaget. Det fremgår 

af ovenstående, at forslaget forventes drøftet i Folketinget i efteråret 2020. Dog har Erhvervsministeriet fortsat 

ikke på tidspunktet for aflevering af denne afhandling indkaldt Folketinget til drøftelse af revisorpligten. 
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For at undersøge den politiske opbakning til forslaget har vi fundet det interessant at spørge den nuværende 

opposition til deres holdning til en eventuel indførsel af revisorpligten. Nærværende afsnit vil derfor tage 

udgangspunkt i et interview med Torsten Schack Pedersen (TSP), som er erhvervsordfører for Venstre. 

Vi forespurgte TSP om, hvordan han vurderer behovet og ideen om revisorpligt. TSP svarede følgende: 

”Det synes jeg er et dilemmafyldt spørgsmål, for grunden til revisionspligten er blevet lempet af nogle 

omgange, det er at den fulde revisionspligt har været meget omkostningstung, særligt for mindre selskaber. I 

lyset af ambitionen om at lette virksomhedernes administrative omkostninger, så er revisionspligten lempet af 

flere omgange. Omvendt er der også ønsket om høj grad af regelefterlevelse, og det trækker jo i den modsatte 

retning. Det er jo klart, at hvis alle selskaber skulle have revision, så vil du alt andet lige have flere retvisende 

regnskaber. Det interessante er så, at rapporterne fra Erhvervsstyrelsen og FSR kom frem til en række 

resultater, men det jeg hæfter mig meget ved er, at de væsentligste paramenter for at elimere fejl og mangler, 

det var ikke fuld revisionspligt, men revisorens tilstedeværelse.” (Bilag 8). 

Det kan udledes ud fra TSP’s svar, at Venstre ser revisorpligten som et problemfyldt område. På den ene side 

ser de en omkostningsfuld byrde for selskabsejeren, mens der omvendt er et ønske om en høj grad af 

regelefterlevelse. To forhold der er modsatrettede. TSP henleder i sit svar til Erhvervsstyrelsens rapport, som 

også tidligere i afhandlingen er gennemgået, og påpeger at revisorens tilstedeværelse er den vigtige faktor heri. 

Ovenstående gav umiddelbart ikke et konkret svar på, hvorvidt Venstre og TSP mener, at revisorpligten har et 

eksistensgrundlag. Vi spurgte derfor herefter, hvorvidt man kunne forestille sig, at kontrollen kunne overtages 

af andre end revisor, eksempelvis Skattestyrelsen, som også blevet diskuteret med henholdsvis TML og AL. 

Til det svarede TSP følgende: 

”Mit udgangspunkt er, at de nuværende regler er fornuftige. Jeg har ikke lyst til at stramme, fordi det er en 

administrativ byrde at pålægge en lang række virksomheder, fordi der er nogle få brodne kar [...]” (Bilag 8). 

Alternativ løsning 

I denne udtalelse er det mere tydeligt, at det er Venstres holdning, at revisorpligten ikke er den rigtige løsning 

til at identificere tilsigtede og utilsigtede fejl. TSP supplerede med, at forpligtelsen ikke skal ligge hos revisoren 

grundet den tidsmæssige problemstilling i revisors handlinger, som også tidligere er beskrevet. Kontrollen 

mener han i stedet skal ligge hos Skattestyrelsen, der samtidig vil betyde, at selskaber ikke pålægges en ekstra 

omkostning. TSP uddyber, at registersammenkøring imellem Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen betyder, at 

visse personer allerede i dag bliver afvist på grund deres tidligere historik, når de forsøger at oprette selskaber. 

Samtidig mener han, at registersammenkøring kan anvendes til at spotte eventuelle ”out-liers”, eksempelvis 

hvis en person opretter mere end et forudbestemt antal selskaber. Dermed kan Erhvervsstyrelsen og 
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Skattestyrelsen foretage en målrettet søgning på usædvanlige registreringer og på den måde fange mistænkelig 

adfærd i opløbet. 

Endvidere uddyber TSP følgende: 

” […] men det jeg synes er interessent, er at hvis Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen ved deres kontroller 

konstaterer, at der er en, som har svært ved at udarbejde et retvisende regnskab, så kan denne blive pålagt 

revisor i et eller andet omfang. Det er en mere målrettet tilgang, end den generelle tilgang.” (Bilag 8). 

TSP mener altså, at revisorpligten skal pålægges selskaber som en straf, som en konsekvens af manglende 

regelefterlevelse. Overtrædelserne skal identificeres af Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, som derefter 

pålægger straffen. 

Problematik ved overdragelse til Skattestyrelsen 

Med udgangspunkt i TSP’s forslag om at overlade kontrollen til Skattestyrelsen, fremlagde vi for TSP, at 

Skattestyrelsen i 2018 kun kontrollerede 2,4% af virksomhederne i Danmark, og forespurgte ham om, hvorvidt 

han vurderer, at en sådan kontrolprocent er høj nok, hvis kontrollen skal overlades til Skattestyrelsen. TSP 

svarede følgende: 

”Det er et område, som er blevet løftet de senere år. Jeg har lidt svært ved at sige, om det tal er korrekt eller 

skulle være mere eller mindre. Igen er det en tung byrde, og man prøver også fra SKATs side, at få en mere 

risikobaseret tilgang. Det er derfor SKAT’s opgave at få observeret de, som bevidst er på kanten med loven, 

og modsat dem som har manglende kompetencer, får den nødvendige hjælp. Det er min opfattelse, at det er 

sådan SKAT agerer på, men det kan jo altid gøres bedre.” (Bilag 8). 

Det kan ud fra ovenstående ikke fastslås, hvorvidt TSP vurderer, at den nuværende kontrolprocent er 

tilstrækkelig. Afslutningsvis understreger TSP, at han ser FSR’s løsningsforslag som en økonomisk byrde for 

selskaberne, og derfor ikke køber ind på præmissen. 
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22 Revisorpligten – styrker og svagheder 
For at vurdere om revisorpligt vil være et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og 

afgiftsangivelser, må man først fastsætte nogle rammer for en sådan revisorpligt. Indtil nu har vi hovedsageligt 

taget udgangspunkt i FSR’s forslag, fordi der ikke på nuværende tidspunkt foreligger andre konkrete forslag 

til indholdet i en lov om revisorpligt. FSR tager udgangspunkt i, at revisorpligt er ensbetydende med et krav 

om assistanceerklæring på årsrapporten, og man fristes derfor til at kalde ordningen for assistancepligt, ligesom 

vi kender revisionspligt. 

Dernæst må man overveje, hvem revisorpligt, eller assistancepligt om man vil, vil omfatte. Udspillet fra FSR 

arbejder med en omsætningsgrænse for omfattede selskaber på 5 mio. kr. eller over. Vi er ikke i stand til at 

vurdere, om grænsen bør være højere eller lavere, men det skal dog gøres klart, at fastsættelsen af en sådan 

grænse altid vil udelukke nogle og inddrage andre. I praksis kan det betyde, at selskaber med bestemte 

aktivitetsniveauer ikke vil blive omfattet. Et eksempel kunne være et selskab, som ejer en udlejningsejendom, 

hvis aktivsum er høj, imens omsætningen er under 5 mio. kr. årligt. Et andet eksempel kunne være et 

holdingselskab. 

Vi har ikke kendskab til årsagerne til, at FSR i deres forslag har fastlagt grænsen på 5 mio. kr., men vi antager, 

at grænsen er sat ud fra en overvejelse om, hvornår der er tale om et selskab med en aktivitet på et niveau, hvor 

fejlagtige regnskabs- og skatteoplysninger vil have en væsentlig betydning for offentligheden og 

skattemyndighederne, ud fra et revisorperspektiv, og tiltagets økonomiske byrde. 

En af de klare svagheder ved indførslen af revisorpligten er netop den øgede økonomiske byrde, som pålægges 

de omfattede selskaber. For nogle selskaber har ændringen måske ikke de store konsekvenser, idet de i forvejen 

vælger en assistanceerklæring, hvorimod ændringen for andre vil betyde, at selskabet skal gå fra en ikke-

godkendt revisor til en godkendt revisor. For helt tredje selskaber kan det betyde, at disse selskaber vil være 

tvunget til at anvende en godkendt revisor, hvor de tidligere selv har kunne udarbejde årsrapport. Vi har ikke 

kendskab til de gennemsnitlige prisforskelle imellem godkendte og ikke-godkendte revisorer, men alene 

grundet de højere krav om interne- og eksterne kvalitetskrav, anser vi det ikke som en urimelig antagelse, at 

den gennemsnitlige pris for en godkendt revisor er højere. Særligt for de selskaber, der ikke tidligere har 

anvendt en revisor, vil ordningen dermed betyde en fordyret regnskabsproces. 

I forhold til personlige virksomheder har selskaber dermed en tungere økonomisk byrde, idet de personlige 

virksomheder ikke er underlagt de samme regnskabsmæssige krav, som også blev beskrevet i kapitel 9. Tilbage 

er så den begrænsede hæftelse i selskaber, dog er denne for mange nystiftede selskaber annulleret, fordi 

pengeinstitutter kræver personlig hæftelse af hovedaktionæren ved lånoptagelse. Det er derfor ikke utænkeligt, 

at en utilsigtet konsekvens af revisorpligtens indførsel vil være, at iværksættere i fremtiden i højere grad vil 

vælge en personlig virksomhed fremfor et selskab, fordi den økonomiske byrde herved er lavere. Andre vil 

modsat argumentere med, at synergieffekten ved revisorpligten vil være, at lånefinansiering vil blive 
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tilsvarende lavere og dermed udligne den økonomiske byrde med en godkendt revisor. Her peger Finans 

Danmark dog modsat på, at de hellere ser revisionserklæring fremfor assistanceerklæringen grundet 

sikkerheden i erklæringen (Børsen, 2020). Dette peger i retning af, at selskabers finansieringsomkostninger 

ikke i det væsentligste vil ændre sig med en assistanceerklæring. 

Revisorpligten som værn mod utilsigtede fejl 

Men hvad kan assistanceerklæringen i forhold til skattegabet? Vi kan ud fra diverse undersøgelser se, at der er 

positiv forskel i antallet af fejl i skatte- og afgiftsangivelse, når selskaber er tilknyttet en godkendt revisor. 

Forskellen imellem revisors erklæringstyper har derimod ikke betydning, hvilket indikerer, at revisors 

tilstedeværelse har en større betydning end erklæringstypen. Assistanceerklæringen fremhæves, fordi det er 

revisors mindst omfattende erklæring, som alligevel har betydning for skattegabet. Anvendes andre 

erklæringstyper, stiger revisors arbejdsbyrde og risiko, ligesom den økonomiske byrde vil stige tilsvarende. 

Vores undersøgelser viser, at assistanceerklæringens evner mod skattegabet skyldes, at revisor udfører en 

række arbejdshandlinger, som ligger udover standardens egentlige krav. Forventeligt grundet revisors 

professionelle stolthed. Resultatet er, at utilsigtede fejl identificeres og korrigeres i årsrapporten, som dermed 

giver et bedre grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst og korrekt momsafregning. Vores 

undersøgelse bygger på arbejdshandlinger i Grant Thornton og PwC, som er større revisionshuse, der indgår i 

internationale brands. Af den årsag har disse huse indført interne retningslinjer for kvaliteten, fordi de værner 

om navn og renommé. Assistanceerklæringens evne til at fange utilsigtede fejl bygger altså på den faglige 

standard i arbejdspapirerne bag erklæringen. Man må i betragtningen derfor også vurdere, om hele 

revisionsbranchen lægger samme høje faglige standard af arbejdspapirer bag afgivelsen af en 

assistanceerklæring. 

Afhandlingen omfatter kun informationer fra PwC og GT, hvorfor det er nærliggende, som tillæg til denne 

afhandling, at foretage en analyse, der også omfatter andre revisionshuse i Danmark for at undersøge, hvilke 

handlinger disse revisionshuse foretager i forbindelse med afgivelse af en assistanceerklæring. Vi formoder, 

at denne analyse vil konkludere, at andre større revisionshuse i lighed med PwC og GT har etableret lignende 

arbejdshandlinger, der går udover standarden. Dette forventes dog ikke at være tilfældet for branchens helt 

små aktører, særligt når erklæringsstandarden ikke udtrykker specifikke krav herom. Eksempler herpå kunne 

tænkes at være små revisionsvirksomheder med én eller få godkendte revisorer, hvori der ikke formodes at 

være etableret samme interne kontroller og retningslinjer, hovedsageligt fordi denne vil bestå af egenkontrol. 

Vi skal naturligvis understrege, at vi ikke ligger inde med data, der kan understøtte dette, og at det alene beror 

på egne antagelser. 

Vejledningerne for assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst indeholder mere specifikke 

arbejdshandlinger, som formodes at følges af de større huse. Dog skal det igen bemærkes, at der her også er 
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tale om anbefalinger og altså ikke egentlige krav. Idet der til en vis grad er tale om anbefalinger, og ikke 

egentlige krav, er det rimeligt at antage, at standarden og antallet af arbejdshandlinger vil variere fra 

revisionshus til revisionshus. 

En ensartet kvalitet i assistanceerklæring vil efter vores vurdering kræve følgende to særskilte tiltag: 

1) Præcisering eller måske endda forøgelse af kravene til revisors arbejdshandlinger ved en 

assistanceerklæring. 

2) Assistanceerklæringer skal omfattes af Erhvervsstyrelsen kvalitetskontrol af godkendte revisorer. 

Som det er nu, er assistanceerklæringen ikke omfattet af Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol af godkendt 

revisorer jf. RL §29, stk. 2, og kvalitetskontrollen af assistanceerklæringer er derfor udelukkende overladt til 

de interne kontroller i revisionshusene. Herudover er revisors arbejde med assistanceerklæringer kun i 

begrænset omfang omfattet af Revisornævnets kompetencer jf. RL §16, stk. 4, og der sker derfor ikke ekstern 

overvågning og kontrol med det underliggende arbejde i en assistanceerklæring. Indføres dette ikke, kan der 

rejses tvivl om, hvordan revisorpligt i praksis skal kunne agere som værn mod utilsigtede fejl, da standarden 

ikke indeholder specifikke krav om revisors kontrol heraf. 

Modargumentet er, at undersøgelserne netop viser, at erklæringstyperne ikke har væsentlig betydning. Det skal 

dog også pointeres, at undersøgelsen også finder frem til fejl, når der foreligger erklæring fra godkendt revisor. 

Noget som igen kunne indikere svingende kvalitet i arbejdet bag erklæringen. Kritikere vil pege på, at 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst i dag ikke er et krav for selskaberne og ikke som udgangspunkt vil 

indgå i revisorpligten. Det betyder altså, at revisor vil påpege og fjerne fejl i forbindelse med årsrapporten, 

men derfra til opgørelsen og indberetning af den skattepligtige indkomst fremgår ingen krav om godkendt 

revisors involvering. Omvendt er det vores erfaring, at revisors assistance med opgørelse af den skattepligtige 

indkomst oftest følger af assistanceerklæringen på årsrapporten. Det er altså ikke ensbetydende med, at 

revisorpligten og assistanceerklæringen ikke effektivt vil fjerne utilsigtede fejl i skattegabet, men det betyder, 

at muligheden for utilsigtede fejl fortsat vil eksistere. 

Revisorpligten som værn mod selskabers tilsigtede fejl 

Revisorpligten er også tiltænkt som et værn mod selskabers tilsigtede fejl, og undersøgelser viser også, at 

revisors erklæringer har signifikant betydning for antallet af bevidste fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

(Skattestyrelsen, 2014). Et resultat, som ud fra vores undersøgelse af arbejdshandlingerne bag en 

assistanceerklæring, ikke i første omgang giver mening. Dette skyldes, at revisors forudsætninger for at opdage 

bevidste fejl og besvigelser ikke er gode, fordi den tidsmæssige placering af revisors arbejdshandlinger og 

manglende adgang til nødvendige oplysninger begrænser revisors forudsætning for at opdage tilsigtede fejl. 

Revisor udfører sine arbejdshandlinger, længe efter begivenhederne har fundet sted, og sjældent har revisor de 



Johannes Sønderris Pedersen Januar 2021 Cand. Merc. Aud. 

Hung Huynh  Copenhagen Business School 

93 af 109 
Revisorpligt – et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser 

nødvendige oplysninger til at opdage tilsigtede fejl. En problemstilling der også er gældende ved FSR’s forslag 

om revisortilknytning ved nystiftede selskaber. 

Et andet element, der skal tages højde for, er graden af de tilsigtede fejlene. Eksempelvis må man antage, at 

revisor nemmere kan identificere bevidste fejlagtige angivelser af moms eller skat, særligt hvis den ikke 

stemmer overnes med de fra ledelsen modtagne regnskabsoplysninger, mens revisor kan have sværere ved at 

opdage manglende bogføringer, privat anvendelse af selskabets aktiver eller indtægter, der kører uden om 

selskabet. Årsagen til dette er, at der er tale om hændelser, som ikke direkte fremgår af de fremlagte 

oplysninger, og at revisor ikke er forpligtet til at efterprøve disse som beskrevet i afsnit 12.4. I tilknytning 

hertil er det vigtigt at understrege, at revisor selv ikke ved revision planlægger sine handlinger mod at 

identificere besvigelser jf. ISA 240, hvilket derfor ej heller kan forventes ved revisorpligt med 

assistanceerklæring. 

Dertil skal lægges, at revisor med assistanceerklæringen ikke som udgangspunkt har mulighed for at rapportere 

konstaterede fejl, men i stedet skal anmode ledelsen om rettelse heraf. I tilfælde af at ledelsen nægter at rette 

bod på fejlen, skal revisor fratræde opgaven. I en situation hvor selskaber skal have tilknyttet godkendt revisor, 

kan dette dog godt tænkes som en alternativ form for rapportering. Ikke fordi revisor kan vise omverdenen 

information, men fordi selskaber da er nødt til at finde en ny revisor. I den perfekte verden vil dette reelt betyde, 

at selskaber i sidste ende alligevel må rette fejlene, fordi man må antage, at den nye revisor vil opdage samme 

fejl. Virkeligheden kan dog være, at selskabet er i stand til at finde en godkendt revisor, som ikke kræver fejlen 

rettet. Registrering af valgt revisor i offentlige registre og omfatning af RL §18 vil kunne adressere dette. 

Fratrædende revisor vil således kunne overgive oplysninger til ny revisor, og selskabet vil i sidste ende ikke 

kunne løbe fra uhensigtsmæssige situationer. 

Kun ved mistanke eller identificering af grov økonomisk kriminalitet eller hvidvask har revisor mulighed for 

at foretage rapportering til SØIK (Finanstilsynet.B, 2018). Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved effekten 

af revisorpligten overfor tilsigtede fejl, men faktum er blot, at undersøgelser fra Skattestyrelsens alligevel viser 

en betydelig effekt (Skattestyrelsen, 2014). Årsagen skal formegentlig findes i revisors rolle snarere end 

revisors egentlige handlinger. Den påvirkning, revisors tilstedeværelse har overfor selskabet, er medvirkende 

til at påvirke ledelsen i en positiv retning. Selskabets ledelse er derfor mindre tilbøjelig til at lave bevidste fejl 

i skatte- og afgiftsangivelser, fordi de er klar over, at revisor gennemgår de angivne oplysninger. Det til trods 

for at revisor ikke har en reel mulighed for at rapportere oplysningen, medmindre der er tale om grove forhold. 

Der er altså tale om en adfærdsregulerende effekt. Som en konsekvens af revisors manglende rapporteringspligt 

kan man argumentere for, at en ændring i standarden er nødvendig, sådan at revisor ved afgivelsen af 

erklæringen kan oplyse eller indrapportere korrigerede- og ikke-korrigerede fejl. Skattestyrelsen vil så kunne 

anvende de indrapporterede oplysninger til en mere aktuel og effektiv kontrol. 
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Dog vil der ved en sådan løsning opstå det umiddelbare problem, at indrapportering af disse oplysninger under 

gældende lovgivning vil være et brud på revisors tavshedspligt og ydermere et brud på tillidsbåndet mellem 

ledelsen og revisor. Samtidig vil en sådan ordning kun kunne fungere, hvis der foreligger en systematisk 

kvalitetskontrol af revisors arbejde og rapporteringer. I praksis vil dette skulle være en kvalitetskontrol fra 

Erhvervsstyrelsen, sådan at det bliver kontrolleret, at revisor rent faktisk foretager de nødvendige 

indrapporteringer. 

Substansen bag revisorpligt 

En af revisorpligtens klare svagheder er, at selskaber bliver pålagt en økonomisk byrde, hvilket må antages at 

betyde, at en større andel af iværksættere i højere grad vil vælge personlige virksomheder. Hvis den 

kontrolfunktion, en revisorpligt er tiltænkt, derimod bliver udført af Skattestyrelsen, vil problemstillingen 

relateret til den øgede økonomiske byrde være løst. Skattestyrelsen har, efter vores betragtninger, i dag bedre 

forudsætninger for at opdage tilsigtede fejl, fordi denne myndighed har adgang til de oplysninger, der er 

nødvendige for at identificere disse. Oplysninger om selskabets såvel som hovedaktionærens personlige skatte- 

og formueoplysninger vil med de rette systemer formodes at give mulighed for identificering af fejl og 

besvigelser. Eksempler på sådanne systemer kunne være sandsynliggørelse, sammenholdelse eller analyse af 

oplysninger. Skattestyrelsens overtagelse af kontrollen vil altså ikke bare nedbringe de økonomiske byrder 

men også forbedre kontrollen mod tilsigtede fejl. 

For utilsigtede fejl er det samme gældende. Skattestyrelsen vil, med de rette ressourcer og systemer, kunne 

foretage målsigtede analyser og kontroller af indberettede oplysninger, som vil kunne identificere utilsigtede 

fejl, eksempelvis grundet manglende kompetence fra selskabets ledelse. Skattestyrelsens overtagelse af 

kontrollen vil altså ikke bare nedbringe de økonomiske byrder, men også forbedre kontrollen med utilsigtede 

og særligt tilsigtede fejl. En sådan løsning vil dog efter vores vurdering kræve betydelige tilpasninger af 

Skattestyrelsens systemer, herunder system- og registersammenkøring imellem de forskellige offentlige 

instanser. Hvilket man må antage for Skattestyrelsen vil kræve en forøgelse af ressourcerne. Vi ved, at 

Skattestyrelsen i 2018 foretog kontrol af blot 2,4% af alle virksomheder i Danmark, et tal der vel og mærke 

indeholder både personlige virksomheder og selskaber (Radio, 2020). Vi kender ikke tallet for 2019 eller 2020, 

men det tyder på, at en løsning hvor Skattestyrelsen løfter den primære kontrolindsats ikke er virkelighedsnær 

i de kommende år. Nok vil Skattestyrelsens overtagelse af kontrollen fjerne byrden for selskaberne, men 

tilsvarende vil en byrde blive pålagt det danske samfund. Denne afhandling er afgrænset fra en videre 

sammenligning af størrelsen på de økonomiske byrder. 

Vi ved dog, at der er politisk opbakning til en sådan forøgelse af Skattestyrelsens ressourcer, hvilket kom til 

udtryk i en aftale med samtlige af Folketingets partier om ansættelsen af 250 flere ansatte i Skattestyrelsen i 

2020 (Skatteministeriet, 2020b). Regeringen har endvidere en målsætning om ansættelse af yderligere 1.000 

nye ansatte inden 2024 samt at øge tiltagene på den generelle kontrolindsats. Samtidig skal det være nemmere 
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for selskaberne at indberette oplysningerne rigtigt. Det er dog for os uvist, om ansættelsen af 1.000 nye ansatte 

i Skattestyrelsen frem til 2024 vil betyde, at Skattestyrelsens kontrolindsats kommer op på et niveau, hvor 

behovet for revisorpligt helt elimineres. 

Vi hæfter os også ved, at regeringen har en målsætning om, at det skal være nemmere for selskaberne at 

indberette de rigtige oplysninger. Et tiltag der helt specifikt har til formål at nedbringe antallet af utilsigtede 

fejl (Regeringen, 2020). Kombineret med vores vurdering af, at Skattestyrelsen reelt i dag har bedre 

forudsætninger for at bekæmpe tilsigtede fejl, efterlader det os med en overvejelse om revisorpligtens 

eksistensgrundlag, hvis det viser sig, at Skattestyrelsen i første omgang formår at nedbringe de utilsigtede fejl. 

Vender vi tilbage til revisorpligten, er det vores opfattelse, at denne ikke nødvendigvis vil kunne stå alene. 

Med en aktuel grænse på 5 mio. kr. i omsætning, vil ordningen unægteligt afskære nogle selskaber, som så 

skal samles op af andre kontroller. Om grænsen i stedet bør være 1 mio. kr. eller 6 mio. kr. er i essensen ikke 

så vigtig. FSR’s løsning på denne problemstilling er løsningsforslag 2 omkring kontrolindsats fra 

Skattestyrelsen. Vi er ikke uenige, men vi sætter spørgsmålstegn ved, om Skattestyrelsen på nuværende 

tidspunkt er i stand til at løfte denne opgave. Hvis ikke, så efterlades der et hul i kontrolindsatsen. Særligt når 

vi ved, at 60% af virksomhedernes skattegab stammer fra virksomheder med 0 ansatte (Skattestyrelsen, 2014). 

En svaghed ved revisorpligten er derfor, at den er afhængig af andre kontrolinstanser, medmindre 

revisorpligten skal indføres for samtlige selskaber. 
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23 Konklusion 
Formålet med denne afhandling er at undersøge, i hvor høj grad indførsel af revisorpligt vil medføre et effektivt 

værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i skattegabet. Til brug herfor undersøgte vi revisorpligtens mulige 

omfang samt styrker og svagheder, og endeligt afstedkom denne undersøgelse vores bud på et løsningsforslag 

på revisorpligten. 

Med udgangspunkt i undersøgelsen besvarer vi problemformuleringen, som anført i kapitel 2: 

”I hvor høj grad vil indførsel af revisorpligt medføre et effektivt værn mod tilsigtede og utilsigtede fejl i 

selskabers skatte- og afgiftsangivelser?” 

Revisorpligt er på nuværende tidspunkt ikke et videre defineret begreb, og fremgår kun af regeringens 

lovprogram for 2020/21 samt diverse mediedækning. I undersøgelsen af revisorpligtens omfang har vi derfor 

taget udgangspunkt i et eksisterende forslag fra FSR. Revisorpligten er derfor i denne henseende defineret som 

pligten om aflæggelse af årsrapport med assistanceerklæring fra godkendt revisor, gældende for alle selskaber 

med en omsætning over 5 mio. kr. 

Selskaber kan i dag undlade at aflægge årsrapport med erklæring fra godkendt revisor, hvis de omfattes af 

ÅRL §135, stk. 1, 3 pkt. om regler for fravalg af revision. Erhvervsstyrelsen er ikke i stand til præcist at opgøre, 

hvor mange selskaber der kan benytte sig af denne regel, men det anslås, at godt 255.000 selskaber vil kunne 

gøre brug heraf. Vores undersøgelser viser, at ca. 66.000 selskaber i dag gør brug af denne mulighed. Samtidig 

viser eksterne undersøgelser fra Skattestyrelsen, at selskaber uden erklæring fra godkendt revisor har 

signifikant flere tilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser end selskaber med assistanceerklæringer 

(Skattestyrelsen, 2014). 

Der foretages i dag ikke meget kontrol af indberettede oplysninger. I 2018 foretog Skattestyrelsen kontrol af 

bare 2,4% af alle virksomheder, herunder personlige virksomheder såvel som selskaber, til trods for at 

Skattestyrelsen i 2014 opgjorde skattegabet for selskaber til 6,2 mia. kr. Skattestyrelsens egne undersøgelser 

viser også, at virksomheder vurderer risikoen for at blive opdaget i skattesnyd som faldende (Skattestyrelsen, 

2014). 

Skattestyrelsens egen udarbejdet compliance-undersøgelse viser, at erklæringstypen ikke er den vigtigste 

faktor ved nedbringelse af tilsigtede- og utilsigtede fejl mod skattegab, men i stedet at revisorens 

tilstedeværelse er adfærdsregulerende overfor selskaber (Skattestyrelsen, 2014). 

Assistanceerklæringen giver ingen sikkerhed overfor regnskabslæser, og revisors arbejde med erklæringen 

indgår ikke i Erhvervsstyrelses kvalitetskontrol. Alligevel viser vores undersøgelser, at revisors 

arbejdshandlinger ved afgivelse af erklæringen oftest overgår standardens krav. Revisor foretager handlinger 

med kontrol og efterprøvning af regnskabsoplysninger, som i det store hele imødekommer og korrigerer 
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utilsigtede fejl i skatte- og afgiftsangivelser. Men handlingerne identificerer også tilsigtede fejl, som kan 

konstateres ud fra de givne oplysninger fra selskabets ledelse. 

Vi kan altså konstatere, at assistanceerklæringen er effektiv i henhold til identificering og korrektion af 

tilsigtede og utilsigtede fejl, som kan opdages ud fra de af ledelsen udleverede oplysninger. 

Assistanceerklæringen giver ikke mulighed for revisors rapportering til omverdenen, og kun ved grov 

økonomisk kriminalitet skal revisor rapportere til SØIK. I stedet skal revisor, hvis ledelsen ikke vil korrigere 

fejlagtige oplysninger, fratræde opgaven. Revisorpligt vil samtidig være en fordyrende byrde for de omfattede 

selskaber, hvilket kan have den konsekvens, at iværksættere i fremtiden i højere grad vil vælge personlige 

virksomheder fremfor selskaber. 

Revisorpligtens største svaghed skyldes assistanceerklæringens begrænsede effektivitet overfor tilsigtede fejl. 

Revisors udførsel af arbejdshandlinger og den tidsmæssige placering heraf begrænser revisors mulighed for at 

identificere tilsigtede fejl, som ikke direkte fremgår af de udleverede oplysninger fra ledelsen. Revisorpligtens 

effekt beror således på oplysninger modtaget fra ledelsen. Skattestyrelsen har derimod adgang til de 

nødvendige oplysninger, og kan med de korrekte systemer foretage analyser og sammenholdelse mellem 

ledelsens og selskabets økonomi. Samtidig vil Skattestyrelsen med de rette systemer kunne adressere 

utilsigtede fejl hos selskaber i samme omfang som revisors arbejdshandlinger. Alt dette vil dog kræve, at 

Skattestyrelsens kontrolindsats øges fra de nuværende 2,4%. 

Vi kan dermed konkludere, at revisorpligt på nuværende tidspunkt i høj grad vil medføre en effektiv 

forebyggelse mod utilsigtede fejl, og i mindre grad være effektiv mod tilsigtede fejl. Vi kan endvidere 

konstatere, at Skattestyrelsen på længere sigt i højere grad vil kunne løfte denne byrde mere effektivt. 

Ud fra disse perspektiver har vi formuleret følgende løsningsforslag for revisorpligt ud fra den viden, vi har 

tilegnet os under tilblivelsen af denne afhandling: 

1) Revisorpligten skal som minimum omfatte assistanceerklæring for regnskabsklasse B-virksomheder 

efter en given fastsat grænse. 

 

2) Selskaber, som ikke omfattes af revisorpligt jf. løsningsforslag 1, skal i tilfældigt udvalgte år pålægges 

krav om assistanceerklæring på årsrapporten. 

Tillæg ad. 1) 

Selskaber, som bliver omfattet af ordning 1 eller 2, vil få mulighed for forhøjet fradrag for 

omkostningen til revisor, således at omkostningsbyrden flyttes fra den erhvervsdrivende. 
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Tillæg ad. 2) 

Ved indførsel af revisorpligt skal RL §18 ændres sådan, at denne også omfatter 

assistanceerklæringer. Det har til formål at forhindre de omfattede selskaber i at skifte revisor 

ved revisors pointering af fejl og mangler. 

Tillæg ad. 3) 

Ved indførsel af revisorpligt skal assistanceerklæringen indgå i Erhvervsstyrelsens 

kvalitetskontrol. Det skal sikre revisors efterlevelse af de gældende krav, herunder nødvendig 

rapportering i henhold til de gældende regler. 

Ovenstående forslag adresserer i bedst mulige omfang de identificerede svagheder. Det forhøjede fradrag skal 

imødekomme problemstillingen om den økonomiske byrde, og skal ses i perspektivet af, at det er i samfundets 

interesse, at skattegabet nedbringes. Ændringerne af RL §18 skal sikre, at oplysninger ikke tabes ved selskabers 

skift til anden revisor, imens inddragelsen af Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol skal sikre en høj standard på 

tværs af branchen og dermed bakke op om ændringen af RL §18. Dette er efter vores vurdering væsentlige 

tilføjelser, såfremt revisorpligt skal fungere i praksis. 
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24 Perspektivering 
Indførsel af revisorpligt vil åbne op for nye problemstillinger, som ikke er videre behandlet i afhandlingen. I 

dette afsnit vil vi derfor drøfte de eventuelle problemstillinger, som revisorpligt vil medføre. 

24.1 Beskyttelse af titlen 

Revisorpligt vil ifølge vores undersøgelse medføre en nedbringelse af fejlniveauet i skatte- og 

afgiftsangivelser, fordi revisors arbejdshandlinger og tilstedeværelse både aktivt vil fange disse fejl, men også 

fordi revisors tilstedeværelse er adfærdsregulerende. FSR’s forslag omfatter kun godkendte revisorer, imens 

det af lovprogrammet ikke er nærmere specificeret. Der er altså på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, 

hvorvidt revisorpligt kun kan håndhæves af godkendte revisorer, eller om dette også kan omfatte ikke-

godkendte revisorer. 

FSR har sideløbende med revisorpligt argumenteret for beskyttelse af titlen revisor (Jepsen C. , 2020). 

Argumentet er, at mange regnskabs- og bogføringsvirksomheder i dag har betegnelserne ”revisor” eller 

”revision” i virksomhedsnavnet, uden at virksomhederne eller den indehavende person er godkendt revisor. 

FSR mener derfor, at virksomheder bliver vildledt, og tror at de har entreret med en godkendt revisor, uden at 

dette er tilfældet. Samtidig peger FSR på at ikke-godkendte revisorer ikke er underlagt samme kvalitetskrav 

eller kontrol heraf (Jepsen C. , 2020). I medierne er skandalesager om revisor blevet behandlet, imens medierne 

fejlagtigt ikke har gjort opmærksom på forskellen mellem godkendte og ikke-godkendte revisorer (Kanberg, 

2010). FSR mener derfor, at branchens omdømme beskadiges af ikke-godkendte revisorer, og at disse derfor 

ikke bør have virksomhedsnavne, hvori revisor eller revision indgår (Jepsen C. , 2020). 

Selvom kun godkendte revisorer må afgive erklæringer efter Erkl.Bek, sker det dog i praksis, at ikke-godkendte 

revisorer afgiver erklæringer (Kanberg, 2010). Dette betyder, at regnskabslæser tror, at der er afgivet en 

berettiget erklæring, selvom den faktisk er afgivet af en revisor, der ikke er godkendt til formålet. Foruden den 

ulovlige erklæring er disse årsrapporter oftest mangelfulde og fejlagtige, hvilket også fremgår af 

Erhvervsstyrelsens årsberetning fra 2019, hvor forholdet er et fokusområde (Erhvervsstyrelsen, 2020). 

De forkerte bliver straffet 

Indførsel af revisorpligt med godkendt revisor, eller beskyttelse af titlen revisor, vil betyde, at alle ikke-

godkendte revisorer, som til daglig assisterer med bogføring og opstilling af årsrapport, vil blive ramt. Dette 

til trods for at gruppen reelt både består af personer uden den fornødne faglige kompetence, men samtidig også 

personer med den nødvendige faglig kompetence. Selvom denne gruppe ganske vist ikke kan afgive en 

erklæring på årsrapporten, betyder det ikke nødvendigvis, at årsrapporten er fejlagtig og af dårlige kvalitet, 

end hvis den var udarbejdet af en godkendt revisor. 
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” […] selvfølgelig kan der sidde personer udenfor, som har de nødvendige kompetencer, men det ændrer bare 

ikke på, godkendt revisor er et kvalitetsstempel, at når du arbejder igennem et godkendt revisionsfirma, så kan 

du afgive en erklæring, hvor du er underlagt en række forhold. Det er netop det, vi er bange for at blive slået 

ned, når der er en stor gruppe ”sidegade-revisorer”, som ikke er underlagt tilsyn eller skal leve op til etiske 

regler eller standarder. Det mener vi vil være et problem for branchen, og derfor arbejder med det.” (Bilag 4 

og 5). 

Derfor spurgte vi AL, hvorvidt løsningen i stedet kunne være, at FSR som brancheforening øgede 

informationsindsatsen for at gøre opmærksom på forskellen mellem godkendte og ikke-godkendte revisorer. 

AL svarede efterfølgende: 

”Nu kan man sige, at det er en beslutning, som er truffet af bestyrelsen, som er vores chefer, at vi skal arbejde 

for beskytte titlen, så er det det, vi gør. Men i forhold til at informere, så har vi faktisk indenfor det sidste år 

kørt en større informationskampagne, som handler om fordele ved at vælge en godkendt revisor fremfor en 

ikke-godkendt revisor. Så det har vi faktisk gjort, og man kunne forestille sig, at det vil vi gøre endnu mere 

af.” (Bilag 4 og 5). 

På baggrund af denne udtalelse er det rimeligt at antage, at man med FSR’s informationskampagne ikke har 

opnået den ønskede effekt, eftersom bestyrelsen fortsat stræber efter en beskyttelse af titel, og derfor forsætter 

disse kampagner. 

Vi spurgte ligeledes Venstres erhvervsordfører TSP, om hvordan Venstre ser beskyttelsen af titlen. TSP 

svarede: 

”Det synes jeg er en ret relevant diskussion. Jeg er normalt ikke tilhænger af begrænsninger, men der skal 

også være en tillid, at hvis man går hen til en revisor, så skal det også være en med mere end handelsskole, 

og blot har kaldt sig revisor. Jeg er ikke afklaret på det spørgsmål, men synes det er en relevant og fornuftig 

diskussion, at få vendt nærmere.” (Bilag 8). 

Dernæst spurgte vi TSP, om erhvervslivet i Danmark efter hans vurdering kan kende forskel på en godkendt 

og ikke-godkendt revisor. Til det svarede TSP følgende: 

”Det tror jeg bestemt ikke, det har jeg selv set konkrete eksempler på. Det er jo ikke et problem for store 

velkendte virksomheder, men måske for de mindre selskaber og nyopstartede.” (Bilag 8). 

FSR og TSP er af den opfattelse, at erhvervslivet ikke er i stand til at kende forskel mellem godkendte og ikke-

godkendte revisorer. TSP understregede desuden yderligere, at der er behov for tillid til revisor, men at han 

ikke som sådan har taget stilling til, om titlen skal beskyttes. 
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Politisk afvisning 

Den 20. november 2020 afviste erhvervsminister Simon Kollerup (SK) FSR’s ønske om en styrket beskyttelse 

af revisortitlen (Folketingets Erhvervsudvalg, 2020). Det fremgår af den skriftlige besvarelse til Folketingets 

Erhvervsudvalg, at Erhvervsministeriet på nuværende tidspunkt vurderer, at RL allerede omfatter en 

beskyttelse af godkendte revisionsvirksomheders navn, og derfor allerede er et værn mod vildledning af 

forbrugerne. Erhvervsministeren præciserer, at RL på nuværende tidspunkt omtaler ”statsautoriseret 

revisionsvirksomhed”, ”registeret revisionsvirksomhed”, ”godkendt revisionsvirksomhed” eller 

sammensætninger hermed, og vurderer derfor ikke, at der er behov for yderligere afgræsninger (Folketingets 

Erhvervsudvalg, 2020). 

SK svarer i den skriftlige besvarelse endvidere direkte på FSR’s anmærkning om ulovlige erklæringer, grundet 

manglende autorisation, ved at fremhæve, at Erhvervsstyrelsen allerede fører et offentligt register over alle 

godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder. Derfor har virksomhedsejer, medier mv. 

forudsætninger for at kunne identificere dem, som kalder sig for revisorer og godkendte revisorer. SK mener 

heller ikke, at vedtagelse af forslaget betyder en garanti for, at godkendte revisorer ikke vil blive omtalt i 

skandalesager, da der i dag er eksempler på, at disse sager også omfatter godkendte revisorer. Herudover 

fremgår det af besvarelsen fra SK, at Erhvervsstyrelsen har iværksat en automatisk modtagekontrol af 

tilstedeværelse af revisorens unikke identifikationsnummer (MNE-nummer). Kontrollen vil kunne identificere, 

hvis personen som underskriver påtegningen ikke har autorisation, hvorfor man fremover vil se et begrænset 

antal af denne type hændelser (Folketingets Erhvervsudvalg, 2020). 

Erhvervsministeren fremhæver endvidere problematikken om, at beskyttelse af titlen vil omfatte en række 

erhverv og et stort antal erhvervsdrivende. 

”Jeg kan oplyse, at foreningens forslag vil medføre et indgreb i, hvad en virksomhed må hedde, og at forslaget 

om en beskyttelse af betegnelserne »revisor« og »revision« i en virksomheds navn ville betyde, at et stort antal 

virksomheder ville blive bebyrdet med at skulle foretage navneændring.” (Folketingets Erhvervsudvalg, 2020). 

SK tilføjer, at ikke bare vil det betyde at nogle virksomheder ikke vil kunne udøve deres erhverv, det vil også 

medføre en administrativ ændring i virksomheders navn, og afslutningsvis pointeres det, at ikke-godkendte 

revisorer uanset forslaget også vil være underlagt hvidvaskreglerne og Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. 

24.2 Assistanceerklæringen er uden risiko for godkendt revisor 

Afhandlingen tager udgangspunkt i revisorpligtens inddragelse af assistanceerklæringen, en erklæringstype 

som tidligere kapitler har belyst, i teorien, ikke giver sikkerhed for oplysningerne i årsrapporten jf. RL §1, stk. 

3. Erklæringstypen kan modsat erklæringer med sikkerhed jf. RL §1, stk. 2 godt afgives, selvom godkendt 

revisor ikke er uafhængig, blot der oplyses herom i erklæringen. Erklæringen skal desuden ikke nødvendigvis 

afgives gennem en godkendt revisionsvirksomhed. Generelt er det en begrænset del af RL, der omfatter 
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erklæringen, og erklæringen indgår ikke i Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol af godkendte revisorer. 

Kvalitetskontrollen af arbejdet med erklæringen er derfor kun omfattet af revisionsvirksomhedens interne 

kvalitetskontrol. 

For at belyse eventuelle udfordringer med assistanceerklæringen undersøgte vi Revisornævnets behandling af 

assistanceerklæringer. I den forbindelse gennemgik vi Revisornævnets årsberetning for 2019 samt interview 

med Poul Erik Olsen (PEO), som er medlem af Revisornævnet. 

PEO fremhævede i interviewet, at godkendt revisor kun er underlagt en begrænset del af RL ved afgivelse af 

assistanceerklæringer, og at Revisornævnet i sager med assistanceerklæringer kun har kompetence til at 

behandle revisors professionelle kompetence og fornøden omhu, jf. RL §16, stk. 4, revisors rapportering om 

grov økonomisk kriminalitet og tavshedspligt (Bilag 9). 

Af Revisornævnets årsberetning for 2019 fremgår der nærmere, hvem der kan klage, og hvad der kan klages 

over. Af afsnit 4.4 fremgår følgende (Revisornævnet, 2019): 

” I almindelighed kan private klagere (og de fleste myndigheder) kun klage over en erklæring og den bistand, 

som revisor har ydet i den forbindelse. Hvis revisor ikke har påtaget sig at afgive en erklæring – f.eks. en 

revisionspåtegning på et regnskab – har Nævnet ikke mulighed for at behandle en klage. Der kan derfor ikke 

klages over rene rådgivningsopgaver eller over bistand, som ikke har resulteret i, at revisor har afgivet en 

erklæring. Nævnet tager heller ikke stilling til, om revisor har handlet erstatningsansvarspådragende. Nævnet 

kan aldrig tage stilling til rimeligheden af revisors honorar. Her henvises til Responsumudvalget i FSR.” 

(Bilag 9). 

Ser man på Revisornævnets kompetence ved assistanceerklæringer, ses det altså, at nævnet generelt har meget 

få beføjelser. Det skyldes, at revisor ikke er underlagt samme krav, hovedsageligt fordi revisor ikke afgiver 

erklæring med sikkerhed og ikke har pligt til at efterprøve de givne oplysninger. Det er derfor sjældent, at en 

klage om assistanceerklæring ender i sanktioner fra Revisornævnet, idet revisor i teorien blot opstiller 

regnskabstallene efter de givne oplysninger fra ledelsen. En sanktion vil kræve, at klagen bunder i revisors 

manglende professionelle kompetencer og fornøden omhu, manglende rapportering om grov økonomisk 

kriminalitet eller brud på tavshedspligten. PEO fremhæver, at særligt revisors manglende kompetence og 

fornødne omhu er svært beviseligt, og dermed lige så svært for det pågældende selskab at klage over (Bilag 

9). 

PEO henviser til Revisornævnets årsberetning for 2019 og understreger, at det er sjældent, at Revisornævnet 

behandler sager med assistanceerklæring, netop pga. at klagepunkter er afgrænset grundet 

assistanceerklæringens udformning (Bilag 9). PEO bemærker i øvrigt, at Revisornævnet ikke vurderer, at 

indførsel af assistanceerklæringen vil medføre flere sager i Revisornævnet, såfremt revisorpligten indeholder 
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erklæringstypen. Afslutningsvis understreger PEO, at det er hans personlige vurdering, at revisorpligt kun 

giver værdi, hvis RL ændres sådan, at den i større grad omhandler assistanceerklæringen (Bilag 9). 

Set fra revisors perspektiv er det særligt interessant, at assistanceerklæringen inddrages. Ikke blot kan kun 

godkendte revisorer afgive erklæringen, hvorved en del andre regnskabsudbydere afskæres, men revisor vil 

med revisorpligt afgive en erklæringstype, som er uden sikkerhed, og som kun i begrænset omfang er omfattet 

af RL. Det vil i praksis betyde, at revisorer vil opleve en øget efterspørgsel og dermed øget omsætning, uden 

at der påføres yderligere kontroller med revisors arbejde. Revisor vil ikke opleve øget risiko, fordi 

Revisornævnet kun i begrænset omfang har kompetence til at behandle revisors virke i forbindelse hermed. 

Revisor kan altså påtage sig en større omsætning, og tilmed sænke standarden i sit arbejde, uden at det 

nødvendigvis vil have videre betydning. Det er derfor ikke en urimelig tanke, at indførsel af revisorpligten 

kræver, i tråd med vores bud på revisorpligt, at RL ændres, således at denne i større grad omfatter 

erklæringstyperne i RL §1, stk. 3. 
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