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Executive summary 
The purpose of this thesis is, by analysing an auditor’s current reporting obligations to Management, 
shareholders and stakeholders of Danish companies, including public Entities such as the Danish Tax 
Administration and the State Prosecutor for Serious Economic and International Crime (SØIK), to identify 
possibilities to improve the relevance of auditors’ reporting measured on a socio-economic level. The primary 
focus in this thesis is the auditor’s reporting obligations in relation to complex cases regarding taxes, indirect 
taxes and duties and fees.  

Auditor’s reporting obligations in Denmark are primarily set out in the Danish Act on Approved Auditors and 
Audit Firms, the Statutory Order on Audit Opinions as well as the Money Laundering Act. In addition, the 
typical reports provided by the auditor are defined in the International Standards of Auditing (the ISA’s).  

In this thesis, the primary focus has been set on the auditor’s written communication to Management defined 
in ISA 260 and related ISA’s and the auditor’s obligation to file anonymous reports on suspected money 
laundering activities to SØIK.  

The results from the analysis shows, that the auditor’s response, when identifying a potential violation of the 
Danish Tax Legislation performed by an entity, depends on the level of confidence which the auditor has 
obtained, when evaluating whether a violation actually has occurred, whether Management or the Entity is 
liable in this regard and, if the entity or the relevant individual has obtained any temporary or permanent 
economic benefit from the potential violation. Regulation leaves only a little area of uncertainty as to 
whether auditors should report any potential violation of law, which the auditor suspects meet the definition 
of money laundering. While the auditor’s response to such identified matters might be perceived as fairly 
obvious, and all matters thus should result in a description of the matter in the auditor’s opinion (emphasis 
of matter) and/or result in a report of suspected money laundering to SØIK, in reality this is far from the case.  

While both auditors, company owners and authorities in general can agree that the current regulation and 
level of public guidelines as to which matters should be notified to public authorities is insufficient, no united 
recommendation, besides providing additional public guidelines, have been shared by the respondents of 
the primary analysis of this thesis. The general perception, however, is that auditors have a unique insight 
into the financial situation of companies, and thus auditors might help provide the public, especially the 
Danish Tax Administration, with relevant insights.  

Despite the legislation regarding auditor’s communication to shareholders and stakeholders is heavily based 
on international law, the analysis shows that some alterations, when designing and implementing the 
national law, are possible. Based hereon, the suggestions from this thesis call for additional guidance 
regarding which matters the public would like auditors to file anonymous reports on to SØIK. In addition, the 
Statutory Order on Audit Opinions as well as the Money Laundering Act ought to undergo minor alterations 
in order to implement additional recommendations, these including a twin-track reporting process to 
Management respectively SØIK to speed up the process of shutting down uncertain tax positions, as well as 
providing the public, especially the Danish Business Authority and the Tax Administration, with more insights 
to reports prepared by the auditor addressed to Management of Danish Entities. 

Ultimately, achieving more socio-economical relevant reports from auditors will require more guidance, 
alterations to current legislation as well as a change in the mindset of auditors, accepting that providing 
reports to SØIK and publicly referring to reports to Management over uncertain Tax positions, previously only 
reported to Management of the Entity, has come to be a part of the role as an auditor.  
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1. Indledning 
 

1.1 Emnevalg samt baggrund 
Formålet med denne afhandling er at undersøge og redegøre for revisors rapporteringsforpligtelser over for 
shareholders samt stakeholders iht. dansk samt international regulering, samt på baggrund af den fortsat 
aktuelle debat omkring relevansen af revisors betydning i et samfundsperspektiv i rollen som offentlighedens 
tillidsrepræsentant, at identificere eventuelle forbedringsmuligheder til reguleringen omkring revisors 
rapportering og herigennem forsøge at øge troværdigheden til revisorbranchen samt underbygge revisors 
fortsatte relevans. 

Afhandlingen tager sit afsæt i forfatterens praktiske arbejde som revisor i et dansk revisionspartnerselskab. 
Igennem det praktiske arbejde som revisor er det identificeret, at revisors rapporteringsforpligtelser er 
mange, herunder også, at der afhængigt af det konkrete forhold, er forskellige modtagere af rapporteringen, 
såvel hos virksomheden (direktionen, bestyrelsen, generalforsamlingen og aktionærerne), men også 
eksterne stakeholders som SØIK1, Erhvervsstyrelsen mv. Revisors rapporteringspligt er helt entydig i visse 
sammenhænge, f.eks. i sager om ulovlige kapitalejerlån, for så vidt angår rapporteringspligt til såvel ledelsen 
som myndigheder. I praksis er der dog konstateret en række grænsetilfælde, hvor revisors 
rapporteringsforpligtelse ikke fremstår tilsvarende åbenlys. I denne sammenhæng er det af flere omgange 
identificeret, at en række problemstillinger inden for f.eks. skatte- eller momsområdet, hvor der ikke med 
garanti kan statueres en strafbar tilsidesættelse af gældende lovgivning, ikke rapporteres til offentligheden, 
men i stedet blot præsenteres i en skriftlig rapportering til virksomhedens ledelse. 

Uanset, at førnævnte antages at være sket i overensstemmelse med gældende regulering, vurderes netop 
sådanne tilfælde at kaste lys over den omdiskuterede, åbenlyse konflikt i revisors arbejde mellem, på en ene 
side at være offentlighedens tillidsrepræsentant, og på den anden side at være bundet af rådgiveransvar over 
for sine klienter. I aktuelle sager omkring sådanne forhold kan f.eks. fremhæves Danske Banks hvidvasksag 
omhandlende dens estiske filial. I perioden 2007-20152 foregik der, hvad der efterfølgende har vist sig at 
være omfattende hvidvask i den estiske filial, for et beløb, der estimeres som minimum at være et tocifret 
milliardbeløb3. Såvel Danske Bank som Danske Banks revisorer på sagen i de år, hvor hvidvasken har stået på, 
har været underkastet undersøgelser fra offentlighedens side for at identificere eventuelle lovovertrædelser. 
I den forbindelse er det konstateret, at såvel en intern whistleblower som koncernens interne 
revisionsafdeling i 2014 har rapporteret om mistænkelige forhold i den estiske filial. Et selskabs eksterne 
revisor skal som udgangspunkt altid gennemlæse den interne revisors rapporter4, og herigennem antages 
det, at selskabets revisor har haft et vist kendskab til sagen afhængigt af detaljeringsgraden i rapporterne fra 
intern revision herom. Dette forhold har dog hverken i 2014 eller 2015 medført, at den eksterne revisor har 
foretaget underretning til omverdenen om de mistænkelige forhold i Estland. 

Uanfægtet, at der fortsat udestår en endelig afgørelse i revisornævnet omkring Ernst & Youngs håndtering 
af revisionen vedr. årsregnskabet for 2014 omkring overholdelse af reglerne for god revisionsskik5, har SØIK 

 
1 SØIK = Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 
2 https://danskebank.com/da/om-os/corporate-governance/undersoegelser-om-hvidvask 
3 https://journalisten.dk/debat-hvidvask-for-1-487-000-000-000-kr-soeges/ 
4 Jf. ISA 610, afsnit 20 
5 https://erhvervsstyrelsen.dk/soegeresultat?startIndex=1&s=danske+bank 
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i foråret 2020 indstillet sin undersøgelse af revisionsvirksomhedens rolle i sagen ift. Erhvervsstyrelsens 
anmeldelse af revisionsvirksomheden for overtrædelse af revisors rapporteringsforpligtelser iht. 
hvidvaskloven. Ligeledes er der på nuværende tidspunkt ikke ved retssager eller lignende statueret 
erstatningsansvar over for selskabets revisorer. 

Denne sag er ikke enestående, idet der i nyere tid har været en række komplekse sager, herunder en række 
større skattesager (bl.a. Novo Nordisk i 2013 og 20146 og Carlsberg i 2006-20107), hvor selskabets eksterne 
revisor ligeledes ej i sin revisionspåtegning eller på anden vis over for myndigheder har rapporteret om de 
pågældende forhold. I disse sager er der ej heller tildelt bøder eller sket anden sanktionering over for de 
pågældende revisorer. Det bemærkes, at de omtalte sager er relateret til revisionsopgaven for nogle af 
Danmarks største virksomheder, hvor revisionsindsatsen fra den eksterne revisor alt andet lige antages at 
være større end ved revisionen af en mindre SMV-virksomhed. Afledt heraf vurderes det rimeligt at kunne 
antage, at tilsvarende, om end formentlig kompleksitets- og beløbsmæssigt mindre sager, har fundet sted i 
en række af Danmarks øvrige selskaber og virksomheder. 

Sager som ovenstående vurderes med sikkerhed at have medført samfundstab i Danmark samt muligvis i 
visse øvrige lande, både i form af manglende skatteindtægter samt den administrative byrde forbundet med 
undersøgelser samt sagsføring herom. Dette samtidig med, at revisor som hovedregel vurderes at have 
overholdt sine rapporteringsforpligtelser samt i al væsentlighed sin pligt om at udvise god revisionsskik.  

Med afsæt i denne kløft, vurderes der at være identificeret en relevant samfundsmæssig problemstilling. 
Forfatteren vil i denne afhandling undersøge og identificere eventuelle forbedringsmuligheder relateret til 
revisors rapporteringsforpligtelser, såvel over for virksomhederne som over for øvrige eksterne stakeholders. 
Dette både med afsæt i produkter relateret til revisionen af årsregnskabet med afsæt i de internationale 
revisionsstandarder, men også ift. revisors rapporteringsforpligtelser, jf. anden regulering. Det overordnede 
ønske er at undersøge, hvorvidt der kan skabes en mere værdiskabende rapportering over for såvel 
virksomheder som offentligheden, der kan medvirke til at eliminere mørketal over potentielle ”dårlige 
sager”, uden at dette kompromitterer revisors tavshedspligt eller virksomheders ønske om at anvende en 
ekstern revisor. 

 

1.2 Problemformulering  
Med afsæt i indledningen og motivationen for emnevalget vil der i denne afhandling foretages undersøgelse 
af mulighederne for at forbedre kvaliteten og synligheden i revisors rapportering. 

Grundlaget herfor er indledningsvist en undersøgelse af den nuværende regulering over revisors forpligtelser 
relateret til rapportering til ledelsen samt til eksterne stakeholders, herunder også de begrænsninger revisor 
er underlagt ift. sin tavshedspligt. 

Henset til, at lovgivning omkring revision i Danmark, herunder reguleringen omkring virksomheders pligt til 
at underlægges revision, i vid udstrækning udspringer af EU-lovgivning, herunder EU’s direktiver omkring 
lovpligtig revision8, vil kilder omkring revisorreguleringen ikke alene afgrænses til danske kilder, men 
ligeledes baseres på europæiske kilder. Endvidere vil der undersøges, om der i omkringliggende EU-lande er 
etableret alternative nationale regulativer til kravene til revisors rapportering, som ved implementering i 

 
6 https://www.berlingske.dk/virksomheder/novo-nordisk-faar-skattesmaek-paa-25-milliarder 
7 Annual report 2016, Carlsberg. 
8 Se bl.a. EUR-Lex - 52003DC0286 - DA. og opdatering til EU-revisionsdirektiv. 
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dansk lov vurderes at kunne styrke tilliden til branchen og reducere mørketallet over usikre skattepositioner 
i Danmark. 

Endvidere vurderes det relevant at undersøge eventuelle forarbejder til ændring af revisors 
rapporteringsforpligtelser samt via kritisk analyse at vurdere, om der herudover fortsat vurderes at være 
potentielle huller, der kan lede til væsentlige samfundstab, der potentielt kan afdækkes via tilpasninger til 
den gældende revisorregulering. Det vurderes relevant at indsamle vurderinger fra revisionsbranchen, 
virksomheder samt eksterne stakeholders til vurdering af undersøgelsens væsentlige hovedbudskaber. 

Med afsæt i ovennævnte redegørelse vil denne afhandling forsøge at afdække følgende 
hovedproblemstilling: 

Hvorledes kan reguleringen omkring revisors skriftlige rapportering forbedres for herved at give en 
samfundsmæssigt mere værdiskabende rapportering? 

Hovedproblemstillingen vil i afhandlingen behandles gennem besvarelse af følgende underspørgsmål, der 
vurderes at være nødvendige at få klarlagt for at kunne konkludere på hovedproblemstillingen: 

· Hvilken dansk såvel som international regulering er revisorer i Danmark underlagt relateret til 
revisors rapporteringspligt samt tilhørende begrænsninger i revisors rapporteringsmuligheder? 

· Er der allerede eksisterende rapporteringskrav i andre EU-lande eller forarbejder til ny regulering på 
vej, som vurderes at kunne forhøje relevansen af revisors rapportering? 

· Hvorledes kan en tilpasning af revisors rapporteringsforpligtelser i praksis inkorporeres i dansk 
lovgivning?   
 

1.3 Afgrænsning samt begrebsdefinitioner 
For afhandlingen ligger der en objektiv konflikt i at besvare hovedproblemstillingen som følge af begrænsning 
i sideantal. Konflikten består i afvejningen imellem inddragelse af flere aspekter for at give en så nuanceret 
konklusion som muligt, med den tilhørende risiko for, at gennemgangen af disse aspekter bliver for 
overfladisk, og på den anden side risikoen for, at afhandlingens fokus og konklusioner bliver for ensidig og 
ikke har en tilstrækkelig nuancering af såvel problemstillingen som ændringsforslag. Det er forfatterens 
vurdering, at et snævert fokusområde med få men gennemarbejdede undersøgelsesområder, vil resultere i 
et mere udbyttegivende produkt for læser, end en for overfladisk gennemgang med bredere fokus. Under 
hensyntagen til dette, er der foretaget følgende afgrænsninger: 

Indledningsvist er opgavens tidshorisont centreret omkring den gældende regulering inden for problemfeltet 
samt fremlagte ændringsforslag. Der vil således ikke blive foretaget en nærmere undersøgelse af den 
historiske udvikling inden for dette felt.  

Revisors rapportering har mange udformninger, men vurderes typisk særligt at udmønte sig i nedenstående 
typer: 

- Revisionspåtegninger på et givent produkt til kendt modtager, typisk revisionspåtegning af et 
årsregnskab adresseret til kapitalejerne i selskabet 

- Revisionsprotokollater samt revisors skriftlige rapportering til den øverste ledelse 
- Management Letters / forslagsbreve til den daglige ledelse 
- Indberetninger til offentlige myndigheder 
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Indeværende afhandling vil afgrænse sig fra at omhandle Management Letters samt fra en nærmere 
undersøgelse af muligheden for tilpasning af revisionspåtegningen. Revisionspåtegninger, reguleret under 
ISA’erne9, vurderes at spille en central samfundsrolle, herunder særligt om revisor i sin påtegning har 
modificeret denne iht. ISA 705 eller anført en fremhævelse, jf. ISA 706 eller erklæringsbekendtgørelsen § 7 
stk. 2. Som beskrevet i flere artikler, afhandlinger, mv. se f.eks. Sayin og Steffensen 201910, udtrykker 
repræsentanter fra både Danske Bank og Sydbank, at både det faktum at have revision på sit regnskab samt 
en blank revisionspåtegning har væsentlig indvirkning på bankens kreditrating af en virksomhed. Ligeledes 
har afhandlinger med interviews af medarbejdere hos SKAT11 demonstreret, at SKAT i sin 
stikprøveudvælgelse af virksomheder til kontrol gennemgår virksomhedernes regnskaber og 
revisionspåtegninger, afspejlet i følgende uddrag: ”Har revisionsprotokol nogen værdi for jer? Kun for store 
selskaber kigges der på revisionsprotokol. SKAT har oplevet, at revisionsprotokollater er blevet meget 
standardiseret, hvorfor der ikke længere kigges på denne, med mindre der er modifikationer i regnskabet.”12 
Denne formulering vurderes at understøtte relevansen i afgrænsningen i indeværende afhandling. Dette 
værende, at revisors påtegning fint fungerer som et ”rødt flag” for såvel långivere, myndigheder mv., i de 
tilfælde, hvor der er væsentlige forhold såsom ansvarspådragende overtrædelse af lovgivning, væsentlige 
usikkerheder ved indregning og måling eller risiko omkring virksomhedens evne til at forblive going concern. 
Påtegningen er strikt reguleret under ISA’erne ift. sin udformning, og det vurderes således, at påtegningen i 
sin nuværende udformning opfylder sit formål, men at denne ikke vil være et korrekt medium til at bidrage 
eksterne stakeholders med yderligere ny information. Dette bl.a. også illustreret ved, at indførelsen af Key 
Audit Matters i 2016 reguleret under ISA 701 fortsat ikke ser ud til at have indvundet tilfredshed hos 
regnskabsbrugere13, hvor formålet fra IAASB ellers netop var at give regnskabsbrugere en øget indsigt i 
revisors arbejde og herved forsøge at højne værdien af den udførte revision. 

Til gengæld illustrerer udtalelsen fra SKAT, at revisionsprotokollen14 ikke længere fra SKAT’s side anses som 
værende et produkt, der bidrager med værdiskabende information. Henset til, at dette dokument skal 
opsamle konklusioner over de væsentligste forhold fra revisors udførte revision, vurderes det relevant at 
undersøge, om reguleringen af indholdet i revisors skriftlige rapportering i sin nuværende form eller ved 
ændringer hertil, fsva. både indhold og distributionen, kan medføre en øget samfundsmæssig værdiskabelse. 

Afhandlingen afgrænses fra Management Letters reguleret under ISA 265, idet disse i videre udstrækning 
anses som værende et løbende kommunikationsmiddel mellem revisor og ledelsen til forbedring af 
virksomhedens løbende interne kontrol, og ikke værende et middel, der er tiltænkt for øvrige 
regnskabsbrugere.  

Indberetninger til offentlige myndigheder, herunder f.eks. revisors rapporteringsforpligtelser over for SØIK, 
vurderes ligeledes at være en relevant rapporteringsform ift. afhandlingens problemstilling. Der vil i analysen 
foretages en nærmere gennemgang af disse rapporteringsforpligtelser. 

 
9 ISA = International Standards of Audit 
10 Se adskillige sider i afhandlingen f.eks. side 116. 
11 I denne afhandling fastholdes termen ”SKAT” som paraply for de forskellige nye styrelser etableret i 2018 som 
erstatning for det gamle SKAT.  
12 Sayin og Steffensen, 2019: bilag 4, Side 153 af 199 i afhandlingen 
13 Jessen, N. V. (2018). Centrale forhold ved revisionen, side 87-96 omkring interview med erhvervsrådgivere fra to 
danske pengeinstitutter samt Revisors Key Audit Matters bør være mere konkrete | Økonomisk Ugebrev.  
14 Eller anden relevant skriftlig rapportering reguleret under ISA 260 
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Afhandlingen vil alene fokusere på eventuelle forbedringsforslag til implementering i Danmark, idet fokus for 
afhandlingen er identifikation af forbedringsforslag til implementering i dansk hard-law og soft-law. De 
identificerede forbedringsmuligheder antages dog i en vis udstrækning at være anvendelige i en international 
kontekst. 

Afhandlingens problemfelt er snært beslægtet med den generelle problemstilling omkring konflikten i 
revisors uafhængighed ift. tre-partsforholdet (revisor/agent, virksomhed/principal og 
regnskabsbruger/modtager), den hertilhørende forventningskløft samt selve vurderingen af, hvorvidt 
revision fortsat er værdiskabende eller ej ud fra såvel virksomhedernes side som fra et samfundsperspektiv. 
Disse afvejninger er, om end relevante ift. en nuancering vedr. konsekvenserne af en skærpelse af revisors 
rapporteringspligt, afgrænset fra denne opgave, idet en vurdering heraf er debatteret i adskillige 
videnskabelige artikler, kandidatafhandlinger, mv. Afhandlingen tager sit afsæt i den nuværende gældende 
regulering af krav til virksomheders anvendelse af revisor samt muligheden for valg af forskellige 
erklæringstyper afhængigt af virksomhedernes form. Afhandlingen vil afgrænse sig fra de virksomheder, som 
helt har fravalgt brugen af revisor til afgivelse af erklæring på årsregnskabet, herunder den verserende debat 
omkring genindførelse af krav til anvendelse af revisor for alle kapitalselskaber. 

Afslutningsvist er afhandlingens fokus afgrænset til at fokusere på revisors rapporteringsforpligtelser ift. 
forhold, der af forfatteren antages at medføre et potentielt samfundstab. Idet revisors potentielle 
rapporteringsforpligtelser spænder meget bredt, vil afhandlingen fokusere på rapporteringsforpligtelser 
relateret til skatte- og momsområdet samt anden bevidst (forsættelig) eller ubevidst økonomisk kriminalitet. 
Herved afgrænses afhandlingen f.eks. fra gråzonetilfælde under områder som forvaltnings- og juridisk-kritisk 
revision, selskabsretlige forhold, fondsforhold, mv.  

En nærmere afgrænsning af dataindsamling vil der blive redegjort for i afsnit 2.  

Afslutningsvist er der opstillet følgende definitioner af nøglebegreber anvendt i indeværende afhandling: 

Rapportering: Betegnelsen er, medmindre andet specifikt fremgår af konteksten, en paraplybetegnelse for 
alle revisors skriftlige rapporter og underretninger til 3. mand reguleret under revisorloven (RL), ISA’erne 
eller af anden lovgivning. 

Virksomhed: Afhandlingens fokus vil være på selvstændigt danske skattesubjekter reguleret under 
selskabsskattelovens § 1, henset til, at det overvejende er disse virksomheder, som har tilknyttet en revisor 
samt, at det er i disse virksomhedstyper (særligt kapitalselskaber), der i senere år har været underlagt størst 
kontrolfokus15. Undersøgelsens resultater vurderes dog også at kunne overføres til andre 
virksomhedsformer, hvor virksomhederne har en revisor tilknyttet og som igennem sin opgave er omfattet 
af rapporteringsforpligtelserne gennemgået i indeværende afhandling.  

Revisor: Revisor er i afhandlingen defineret som en statsautoriseret revisor, der er tilknyttet en virksomhed 
i rollen som generalforsamlingsvalgt revisor, afgiver af erklæringer uden sikkerhed, herunder 
opstillingserklæringer på årsregnskaber jf. ISRS 4410, eller på anden vis rollen som rådgiver, hvorved revisor 
omfattes af alle eller visse rapporteringsforpligtelser under dansk lovgivning.   

 

 
15 Bl.a. illustreret i Erhvervsstyrelsens selskabskontrol for 2018 jf. ”Erhvervsstyrelsen. (2019). Årsberetning - 
Erhvervsrettet kontrol og tilsyn i Erhvervsstyrelsen 2018.” side 22. 
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1.4 Struktur 
Dette afsnit vil kort redegøre for afhandlingens opbygning og struktur med henblik på at give læseren en 
indledningsvis forståelse af afhandlingens afsnit.  

Kapitel 1 var en introduktion til hovedproblemstillingen, motivationen herfor samt en afgrænsning over 
afhandlingens sfære. Kapitel 2 redegør for forfatterens metodeovervejelser ved udformning af afhandlingens 
undersøgelse og tilhørende analyse, herunder redegørelser for paradigmevalg og dataindsamlingsmetodik. 

Kapitel 3 indeholder en redegørelse over den aktuelle regulering, som revisorer er underlagt i Danmark 
relateret til revisors rapporteringsforpligtelser, såfremt revisor har rollen som generalforsamlingsvalgt 
revisor for et selskab, der modtager en revisionserklæring på årsregnskabet reguleret under ISA 70016. Kapitel 
4 indeholder en nærmere redegørelse over betydningen for revisors rapporteringspligter, såfremt revisor i 
stedet afgiver erklæringer med lavere grad af sikkerhed end revision på årsregnskabet, eller såfremt revisor 
alene er tilknyttet en virksomhed relateret til en rådgivningsopgave. 

Kapitel 5 omfatter en undersøgelse af aktuelle forarbejder til nye regulativer samt en analyse af særlige 
nationale rapporteringsforpligtelser i øvrige EU-lande, der helt eller delvist vil kunne implementeres i dansk 
lov. 

Kapitel 6 indeholder en vurdering af resultaterne fra kapitel 5 samt, med afsæt i gennemførte interviews af 
relevante interessenter for afhandlingens problemstilling, en analyse af relevansen af revisors faktiske 
rapporteringer anno 2020 samt en analyse af respondenternes forslag til en forbedring på området. Kapitel 
7 indeholder forfatterens forslag til ændringer af den gældende regulering af revisors 
rapporteringsforpligtelser, herunder en diskussion over, hvilke effekter en skærpelse af revisors 
rapporteringspligt baseret på resultaterne fra kapitel 5 og 6 forventes at få for såvel revisors samarbejde med 
virksomhederne som revisors relevans over for de eksterne regnskabsbrugere.  

Afslutningsvist danner kapitlerne 3 til 7 grundlag for afhandlingens konklusion, kapitel 8, ligesom 
afhandlingens kapitel 9 er en perspektivering over revisors samfundsrolle, herunder mulighederne for 
udførsel af beslægtede analyser med henblik på at styrke relevansen af rapporteringsforpligtelser. 

2. Metodeovervejelser 
Dette kapitel vil redegøre for forfatterens overvejelser relateret til den videnskabelige metode, som vil blive 
anvendt til behandlingen af afhandlingens problemstillinger. Dette inkluderer såvel overvejelser omkring valg 
af paradigme, dataindsamlingsstrategi og databearbejdning samt selve afhandlingens undersøgelsesdesign. 
Slutteligt opsummeres i en delkonklusion, hvilken betydning det anlagte metodevalg har for afhandlingens 
videre undersøgelser. 

2.1 Valg af videnskabsteoretisk model 
Dette afsnit vil redegøre for afhandlingens valgte videnskabsteoretiske model, herunder koblingen til 
opgavens valg af paradigme, jf. afsnit 2.2. 

Afhandlingen tager sit afsæt i modellen ”Den samfundsvidenskabelige analysemetode”. De enkelte 
bestanddele i modellen er grafisk illustreret på efterfølgende side.    

 
16 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål 
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Figur 1: Den samfundsvidenskabelige analysemetodes bestanddele (Nygaard, 2012) 

Den samfundsvidenskabelige analysemetode er præsenteret og behandlet i en række værker, men de 
primære kilder for indeværende afhandlings gennemgang er (Nygaard, 2012) og (Voxted, 2006).  

Afhandlingens valg af paradigme omhandler forfatterens grundforestilling omkring virkeligheden, herunder 
det at bearbejde en given problemstilling, selve undersøgelsesprocessen og de resultater, der kan udledes af 
undersøgelsen17. Paradigmevalget skal i den samfundsvidenskabelige metode ses i sammenhæng med de tre 
nøglebegreber; ontologi, epistemologi og metodologi.  

Ontologi omfatter forfatterens verdensanskuelse eller metoden om, hvorfor det værende er som det er. 
Denne anskuelse af det værende som værende, er nært beslægtet med epistemologien, der udgør 
forfatterens erkendelsesmetoder, altså hvilke konklusioner der kan drages på baggrund af en given 
dataindsamling og bearbejdning. Forfatterens grundholdning til ontologien og epistemologien er 
forudsætningen for den tilhørende metodologi, der omfatter hvorledes viden produceres, altså hvorledes 
data genereres, således disse i videst mulig grad understøtter undersøgelsen af den givne problemstilling. 

Der er igennem tiden opstået en række forskellige videnskabsteoretiske paradigmer, der på hver sin vis har 
etableret en forestilling omkring ontologi, epistemologi og metodologi, nemt simplificeret ved Holbergs 
fiktive karakter Rasmus Berg i komedien Erasmus Montanus (1723), hvor frasen ”En sten kan ikke flyve. 
Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten!”.  Dette illustrerer Rasmus’ yderst simplificerede verdenssyn 
om, at man ved identificering af blot ét sammenligneligt karaktertræk to objekter imellem kan lave en 
universel konklusion om, at disse da må være ét og samme objekt. 

Rasmus’ paradigme er ikke et anerkendt samfundsvidenskabeligt paradigme, men illustrerer blot et af et utal 
af verdensopfattelser. Ifølge Nygaard er det essentielt, at forfatteren og forskeren i en opgave er bekendt 
med sit paradigmevalg, herunder har konkretiseret sin ontologi og epistemologi, idet konklusionerne fra 
opgaven ellers bliver svære at forholde sig til18.  

2.2 Paradigmevalg 
Indeværende afhandling vil tage sit afsæt i det hermenutiske paradigme. Filosoffen Hans-Georg Gadamer, 
som er krediteret som en af nyere tids koryfæer inden for hermeneutikken19, beskriver menneskets forståelse 

 
17 paradigme – videnskabsteoretisk begreb | lex.dk  
18 (Nygaard, 2012), side 12. 
19 Hermeneutik, fortolkning og forståelse hos Hans-Georg Gadamer. 
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og videnserkendelse som en cirkel, hvor viden opnås ved at fortolke, og grundlaget for fortolkningen er 
baseret på tidligere lærdom eller fordomme. Herved forstås, at alle individers hypoteser og påstande er 
baseret på tidligere erfaringer, og det kun er ved at sætte disse på spil i f.eks. undersøgelser, at vi kan opnå 
ny viden, som da igen vil danne grundlag for nye hypoteser. 

Afhandlingens valgte paradigme vil således basere sig på grundforudsætningen om, at det ikke er plausibelt 
at kunne finde en eller flere indiskutabelt universelle løsninger, der vil forbedre relevansen af revisors 
rapportering. Dette er bl.a. med afsæt i, at relevansen og holdningerne til indholdet og formalia ift. revisors 
rapportering er mange og forskellige, og at der ikke forventes at kunne indsamles et entydigt klart billede af, 
om den nuværende regulering er passende eller har behov for tilpasning. Med paradigmet har forfatteren 
dog en grundtanke om, at der på baggrund af opstillede hypoteser og ved indsamling af relevante data vil 
kunne dannes en ny viden, der kan anvendes som grundlag for udfordring af de i kapitel 1 opstillede 
problemstillinger. Det forventes ligeledes, at forfatteren gennem undersøgelsen vil kunne opnå ny viden, der 
i samspil med den forudgående viden til problemfeltet, nærmere redegjort for i kapitel 3 og 4, vil udmønte 
sig i forslag til forbedring af relevansen af revisors rapportering. 

For at sammendrage paradigmet ift. de centrale begreber i den samfundsvidenskabelige analysemetode, er 
der anlagt følgende anskuelser. Det vurderes ift. ontologien og epistemologien, at det værende er en 
dynamisk størrelse/en cirkel, som subjektet selv på baggrund af sin forudgående viden om emnet, 
kombineret med nærmere undersøgelser på området, løbende udvikler sin holdning til. Hermed erkendes 
det, at visse forhold kan rumme entydige sandheder (f.eks. 2+2 = 4), men at der ikke generelt kan drages 
universelle objektive konklusioner til alle problemstillinger. Metodologien til vidensindsamling er således 
bred, idet subjektets verdensanskuelse kan rykkes ved evaluering af såvel kvantitative og absolutte 
undersøgelser såsom spørgeskemaundersøgelser med rent lukkede spørgsmål, som ved evaluering af rene 
kvalitative data som f.eks. interviewresultater. Afhandlingens metodologi, altså redegørelsen for 
videnindsamlingsprocessen, gennemgås nærmere i de efterfølgende afsnit. 

2.3 Undersøgelsesdesign 
Undersøgelsesdesignet omfatter den konkrete sammensætning af metoder, der er anvendt til at indsamle 
og bearbejde data. Det anlagte undersøgelsesdesign er valgt inden for de rammer, der bedst vurderes at 
belyse afhandlingens problemstillinger med udgangspunkt i det valgte paradigme beskrevet, jf. afsnit 2.2.  

Afhandlingens undersøgelsesdesign vil tage sit afsæt i en induktiv metode. Herved menes, at forfatteren 
indledningsvist i de første kapitler vil undersøge og indhente yderligere teoretisk grundlag omkring 
afhandlingens problemstilling, herunder den gældende regulering på området, samt viden herom fra øvrige 
lande. På baggrund af den opnåede viden vil forfatteren løbende kunne begynde at drage delkonklusioner, 
som gradvist stiller yderligere spørgsmål, der ønskes besvaret ifm. selve hovedanalysen af problemfeltet. 
Først på dette tidspunkt gennemføres og behandles den primære dataindsamling, idet forfatteren først på 
dette tidspunkt har den fornødne indsigt til behørigt at kunne indsamle og udfordre den indsamlede empiri. 
Selve dataindsamlingsprocessen vil der blive nærmere redegjort for i afsnit 2.4.  

Med afsæt i det valgte paradigme vil afhandlingen på kritisk vis, med afsæt i den indsamlede data, jf. det 
anvendte undersøgelsesdesign, kaste lys over afhandlingens identificerede problemstilling. Med afsæt i det 
beskrevne undersøgelsesdesign samt den hermeneutiske tankegang søges problemstillingen belyst via en 
række forskellige parters input til den samme problemstilling, baseret på opnået viden omkring den 
eksisterende regulering på problemfeltet, for herigennem at udvikle forfatterens forståelse af 
problemstillingen og herved kunne fremkomme med bearbejdede løsningsforslag. 
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2.4 Dataindsamling samt kildekritik 
Afhandlingens fokus er at afdække relevansen af revisors rapportering og underretninger i en 
samfundsmæssig kontekst med fokus på skatte- og momsområdet, herunder muligheden for at forbedre 
disse. For at kunne behandle afhandlingens problemstilling vil der i afhandlingen blive indsamlet data, hvor 
der med afsæt i det hermeneutiske paradigme vil fokuseres på indsamlingen af kvalitative data, og på 
baggrund heraf vil forfatterens forståelse for problemfeltet løbende udvikles, og kan inddrages i den videre 
dataindsamlingsproces samt analyseproces. Dataindsamlingen overordnet kunne opdeles i to hovedgrupper: 

2.4.1 Primære kvalitative data 
Ift. indsamlingen af primære kvalitative data er der gennemført kvalitative, semistrukturerede interviews 
med væsentlige aktører, der repræsenterer centrale interessegrupper ift. at afdække 
udviklingsmulighederne på afhandlingens område. Styrken ved interviews er, at de giver adgang til personlig 
viden samt erfaring og skaber en anden form for indsigt, der alene kan opnås gennem de relevante 
interviewpersoner20. De kvalitative interviews giver desuden mulighed for fleksibilitet i undersøgelsen21. Til 
brug for gennemførelse af de fire interviews har der været forsøgt at holde en så ensrettet opbygning af 
spørgsmål til de fire respondenter, således svarene i videst muligt omfang kan sammenlignes og analyseres, 
dog med visse naturlige forskelle ift. respondenternes forskellige professioner. Alle interviews er 
transskriberede og er vedlagt i bilag 1 til 4, hvoraf det vurderes at fremgå, at respondenterne i hovedtræk 
har fået stillet de samme spørgsmål efter en omtrent ensartet struktur, men hvor der dog også har været 
plads til opfølgende spørgsmål. Det talte sprog er i videst muligt omfang forsøgt gengivet ordret, og 
formuleringer er således gengivet på en vis, som forfatteren ej nødvendigvis selv ville have formuleret, skulle 
der blot gives et referat af interviewet. 

Hvor sammenligneligheden af besvarelserne er en styrke, kan det opleves, at en ulempe ved strukturerede 
interviews er, at den kan tage fokus og afholde intervieweren fra at lytte aktivt til den interviewede, hvilket 
kan forhindre samtalen i at udfolde sig. Dette vurderes dog ikke at have været tilfældet, da alle interviewede 
er blevet stillet spontane og/eller opfølgende spørgsmål, som ved samtalens udfoldelse har vist sig at være 
interessante og relevante i forhold til afhandlingens problemstilling. Forud for interviewene har forfatteren 
modtaget tilladelse fra alle interviewede til at optage interviewet samt at bringe de interviewedes navne og 
funktion i afhandlingen, ligesom interviewpersonerne er blevet oplyst om, til hvilket formål interviewet skal 
anvendes.  

       2.4.2 Sekundære kvalitative data 
Sekundære data er allerede foreliggende empiri indsamlet af øvrige forfattere og forskere med henblik på at 
løse andre problemstillinger. Afledt henledes opmærksomheden på, at disse datakilder ikke i samme grad 
som empirien indsamlet, jf. afsnit 2.4.1, akkurat vil understøtte afhandlingens problemløsning, men at 
forfatteren i stedet vil inddrage disse data som forudsætninger for visse antagelser i analysearbejdet. Henset 
til afhandlingens krav til maksimalt omfang, vil der i afhandlingen ej blive dokumenteret en aktiv stillingtagen 
til pålideligheden af de enkelte kilder. Denne sondring vil blive foretaget af forfatteren, som alene vil inddrage 
kilder, der i tilstrækkelig grad vurderes at være objektive og fuldstændige til analyseformålet. I denne relation 
kan påpeges, at en vid udstrækning af datakilder omfatter artikler fra FSR, Big-4 revisionshuse og 
myndigheder såsom Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Endvidere baserer afhandlingen sig på relevante 
danske og internationale lovtekster samt revisionsstandarder, som af natur vurderes at være objektive.  

 
20 (Møller & Hvid, 2012), side 86 
21  (Kvale, 1997), side 92 
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Endvidere er der i opgaven inddraget enkelte yderligere kilder, som ud fra en konkret vurdering anses at have 
et relevant understøttende input, der ej har kunnet lokaliseres fra en af ovenstående kilder. Det er 
forfatterens konkrete, om end udokumenterede vurdering, at der ikke er anvendt misvisende information, 
ligesom kilder ikke er refereret eller anvendt på en vis, der er i modstrid med den intention, der har været 
gengivet, jf. originalkilden.  

2.5 Opsummerende konklusion omkring metoden 
Med afsæt i redegørelsen for den anvendte metode, jf. kapitel 2, kan det opsummeres, at afhandlingen er 
opbygget og baseret på kvalitative data, som er fundet mest relevante og aktuelle ift. at belyse og behandle 
afhandlingens problemstilling. Der forventes ikke at kunne drages en universel konklusion om, hvorvidt 
afhandlingens endelige resultater vil bidrage til at gøre revisors rapporteringer og underretninger mere 
samfundsrelevante, herunder om disse vil kunne reducere mørketallet på moms- og skatteområdet i danske 
virksomheder. Konklusionerne vil dog afspejle forfatterens forståelse af problemstillingen, hvor der på 
baggrund af den indsamlede data og bearbejdningen heraf er opnået en ny forståelse, som er udmøntet i 
konkrete forslag, som forfatteren anser som værende aktuelle og relevante at implementere i dansk lov.  

3. Revisors nuværende rapporteringsforpligtelser 
Dette kapitel indeholder en redegørelse over den aktuelle regulering af revisors rapporteringsforpligtelser i 
Danmark, såfremt revisor har rollen som generalforsamlingsvalgt revisor for et selskab, der modtager en 
revisionserklæring på årsregnskabet reguleret under ISA 700. Beskrivelserne i kapitlet vil tillige omfatte de 
rapporteringsforpligtelser, som den generalforsamlingsvalgte revisor er underlagt, i fald revisor ifm. øvrige 
opgaver for klienten, f.eks. en rådgivningsopgave, konstaterer forhold, som iht. aktuel regulering medfører 
en rapporteringsforpligtelse for revisor. 

3.1 Rapporteringsforpligtelser iht. ISA’erne 
Til trods for indeværende afhandlings afgrænsning, jf. afsnit 1.3, vil der i dette underafsnit kort blive redegjort 
for revisors rapporteringsforpligtelser i revisionspåtegninger, dog afgrænset til rapporteringsforpligtelserne 
jf. ISA 705 samt 706, idet der er et centralt overlap til revisors rapporteringsforpligtelser til ledelsen i 
revisionsprotokollen eller anden relevant skriftlig rapportering, jf. ISA 260. Revisors øvrige forpligtelser 
relateret til sin revisionspåtegning vil, som beskrevet i afsnit 1.3, ej blive gennemgået nærmere i 
afhandlingen. 

Idet afhandlingen ikke er centraliseret omkring børsnoterede virksomheder, vil der ikke være særligt fokus 
på de yderligere rapporteringsforpligtelser, som revisor er underlagt i relation til børsnoterede virksomheder. 

3.1.1 Rapporteringsforpligtelser, jf. ISA 705 og 706 
Indledningsvist bemærkes det, at årsrapporter for kapitalselskaber i Danmark, jf. 
Indsendelsesbekendtgørelsen samt vejledningen hertil, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, og at 
årsrapporterne alle gøres tilgængelige i CVR-registret. Idet årsrapporten tillige indeholder revisors påtegning, 
hvoraf eventuelle forbehold eller fremhævelser vil fremgå, vurderes der her at være tale om en stærk 
samfundsrelevant kontrol, idet alle stakeholders har mulighed for at få valideret, om et selskabs 
revisionspåtegning er ”blank”. 

Rapporteringsforpligtelser, jf. ISA 705 
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ISA 705 omfatter revisors ansvar ift. at afgive en evt. modificeret påtegning, altså at tage et eller flere 
forbehold i revisionspåtegningen på virksomhedens årsregnskab. Revisor er underlagt at tage forbehold i to 
overordnede situationer:  

a) Såfremt revisor kommer til konklusionen, at årsregnskabet indeholder én eller flere væsentlige fejl, 
og at det samlede regnskab således ikke er retvisende, eller 

b) Såfremt der ikke kan opnås egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis om, hvorvidt det samlede 
årsregnskab indeholder en eller flere væsentlige fejl2223. 

Der findes forskellige typer af forbehold, afhængigt af disses karakter, men som qua afhandlingens 
afgrænsning ej vil blive gennemgået nærmere.  

Årsagerne til at afgive et forbehold kan være mange, men det vurderes ift. afhandlingens problemfelt, at 
forbehold sjældent vil forekomme relateret til skat, moms eller økonomisk kriminalitet. Dette særligt, idet 
forbehold, som det fremgår af ovenstående, relaterer sig til konstaterede væsentlige nominelle fejl i 
årsregnskabet, eller manglende bevis for, at et givent forhold ikke medfører en væsentlig fejl i regnskabet. 
Disse forhold er i stedet typisk relateret til forhold såsom going concern eller usikkerhed omkring 
værdiansættelse af visse aktiver målt til dagsværdi. 

Et forbehold relateret til problemfeltet vil dog potentielt kunne opstå, i fald revisor konstaterer en faktuel 
fejl f.eks. relateret til optagelse af et mellemværende med SKAT, hvor revisor har opnået dokumentation for, 
at det optagne mellemværende i regnskabet er væsentligt forkert, eller ikke kan få dokumentation for det 
optagne mellemværende, og forskellen til det korrekte mellemværende, jf. revisor, kan være væsentligt. 
Hertil er det vigtigt at pointere, at i fald revisor i anvendte eksempel omkring mellemværendet med SKAT er 
i stand til at opgøre størrelsen af det faktiske mellemværende, er revisor forpligtet til at anføre det 
beløbsmæssigt korrekte mellemværende i sit forbehold24. Dette krav vurderes i vid udstrækning at forklare, 
hvorfor forbehold omkring skat og moms sjældent ses i praksis, idet ledelsen vurderes at have stærkt 
incitament til at korrigere regnskabet til de faktiske tal, uanset dette muligvis afviger fra foretagne 
indberetninger, idet revisor herved ej længere vil have grundlag for at tage sit forbehold. 

Foruden selve beskrivelsen af forbeholdet i påtegningen er revisor underlagt at rapportere til den øverste 
ledelse, typisk bestyrelsen i et dansk kapitalselskab, medmindre en sådan ej er valgt for selskabet, i fald 
ledelsen nægter at udlevere relevant materiale til revisor25 samt i den skriftlige rapportering til den øverste 
ledelse at redegøre for grundlaget for et afgivet forbehold26. 

Rapporteringsforpligtelser, jf. ISA 706 

ISA 706 omfatter revisors forpligtelser relateret til de situationer, hvor revisor efter sin professionelle 
vurdering anser et forhold af så væsentlig relevans, at det skal kommunikeres til regnskabsbrugerne. Dette 
omfatter, jf. ISA’en, følgende tilfælde27: 

 
22 ISA 705 pkt. 6. 
23 Jf. ISA 705 pkt. A3: Ved en væsentlig fejl forstås som udgangspunkt en fejl, der individuelt eller sammen med øvrige 
fejl nominelt overstiger det væsentlighedsniveau for revisionen af regnskabet, som revisor har fastsat iht. ISA 320 
24 ISA 705 afsnit 17 samt 19  
25 ISA 705 afsnit 12 samt ISA 260 afsnit 13 
26 ISA 705 afsnit 28 
27 ISA 706 afsnit 6 
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a) Et forhold, som om end ellers tilstrækkeligt og i al væsentlighed korrekt beskrevet i regnskabet i 
øvrigt, er så væsentlig for forståelsen af regnskabet, at dette bør understreges over for læseren, eller 

b) Hvis relevant, eventuelt øvrige forhold konstateret under revisionen, som er relevant for 
regnskabsbruger at forstå ift. forståelsen af den udførte revision. 

Det påpeges, at en fremhævelse ikke kan erstatte et forbehold, jf. ISA 70528. Forbehold omfatter situationer, 
hvor revisor er uenig eller ikke har tilstrækkeligt bevis for at være enig med ledelsen, hvor fremhævelser 
omfatter situationer, hvor revisor er enig med ledelsen i det aflagte regnskab, men blot vil/skal pointere et 
eller flere givne forhold over for regnskabsbruger29.  

Forhold jf. pkt. a) ovenfor relaterer sig ikke til afhandlingens problemfelt og vil derfor ikke blive gennemgået 
nærmere.  

Forhold jf. pkt. b) ovenfor relaterer sig i praksis til omtale af alle eventuelt relevante forhold, som ej vedrører 
forhold, der kan læses ud af det reviderede årsregnskab i øvrigt30. Disse forhold kan variere væsentligt fra 
land til land, og kan, jf. ISA’en, være underlagt nærmere national lovgivning. Et eksempel på en fremhævelse 
af øvrige forhold kunne være i et tilfælde, hvor en virksomhed tidligere år ikke har fået sit årsregnskab 
revideret iht. kravene herfor, men i indeværende år vokser sig ind i ny regnskabsklasse, og herved 
underlægges revisionspligt31. Her er det relevant for revisor at kommunikere, at sammenligningstallene i 
årsregnskabet ej er reviderede, hvorfor der kan være risiko forbundet med at basere viden på sidste års 
aflagte årsregnskab32.   

I Danmark er den primære regulering heraf erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt § 7 stk. 1 og stk. 2, 
der omfatter situationer, hvor revisor i påtegningen skal afgive visse oplysninger uden at modificere sin 
konklusion. I erklæringsbekendtgørelsen stilles krav om, at revisor skal gøre opmærksom på ikke-uvæsentlig 
overtrædelse af lov om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (bogføringsloven). Sådanne 
overtrædelser skal rapporteres under overskriften ”fremhævelse af forhold i regnskabet”. Disse forhold 
vurderes ikke relevante ift. afhandlingens problemfelt.  

Erklæringsbekendtgørelsens § 7 stk. 2 samt stk. 4 stiller endvidere krav om, at der særskilt skal ske oplysning 
om ikke-uvæsentlige forhold revisor identificerer under revisionen, som ”giver en begrundet formodning om, 
at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar…”, og at dette som minimum indeholder 
evt. overtrædelser af følgende lovgivning: 

- Straffelovens kapitel 28 (formueforbrydelser, altså økonomisk kriminalitet) 
- Skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen 
- Den for virksomheden relevante selskabsretlige lovgivning (for kapitalselskaber Selskabsloven).  

 
28 ISA 706 afsnit A7 
29 Understøttes af ISA 706 afsnit 9 
30 ISA 706 afsnit A15 
31 Pligt til at lade sit regnskab underkaste udvidet gennemgang indtræder allerede i regnskabsklasse B ved overskridelse 
af visse nøgletal, men krav omkring fuld revision af årsregnskabet indtræder først ved indtræden i regnskabsklasse 
C(mellem) jf. ÅRL § 135 stk. 1. 
32 Dette eksakte eksempel kræver altid en fremhævelse, jf. ISA 710 afsnit 14, og kan således ikke undlades uanset 
revisors vurdering om relevansen heraf. 
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Disse typer af fremhævelser er således direkte sammenhængende med opgavens problemfelt og omfatter 
som tidligere beskrevet f.eks. ulovlige kapitalejerlån33. Det er centralt at bemærke ordlyden i 
erklæringsbekendtgørelsen citeret ovenfor, nemlig at denne rapporteringsforpligtelse indtræder ved en 
”begrundet formodning” hos revisor om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. 
Der er således to væsentlige aspekter, der skal være opfyldt, før end revisor vil rapportere et givent forhold 
i sin påtegning, og som er centrale ift. afhandlingens problemstilling: 

a) Er der tale om et forhold, som medfører, at ledelsen kan ifalde ansvar? 
b) Har revisor en ”begrundet formodning” om, at ledelsesmedlemmer kan ifalde ansvar? 

Ift. førstnævnte spørgsmål er dette umiddelbart det nemmeste, idet de fleste danske love indeholder 
såkaldte strafbestemmelser, der redegør for, om overtrædelse af en eller flere øvrige paragraffer i den givne 
lov kan give hjemmel til at sanktionere virksomheden og/eller ledelsen34. En overtrædelse af en eller flere 
paragraffer i SEL, som ikke fremgår af positivlisten i strafbestemmelserne, vil således ikke kunne udløse 
ledelsesansvar, og vil derfor ej skulle omtales i revisors påtegning under kravene i 
erklæringsbekendtgørelsen. Dette omfatter f.eks. overholdelse af krav om udarbejdelse af mellembalance i 
et kapitalselskab ved udlodning af udbytte mere end 6 måneder efter balancedagen, som er reguleret, jf. SEL 
§ 183. Denne paragraf er ikke omfattet af strafbestemmelserne, og i fald udlodningen ikke konflikter med 
øvrige strafbelagte paragraffer, er der således ikke tale om et forhold, hvor ledelsen kan sanktioneres. En 
strafbelagt bestemmelse er f.eks. SEL § 182 stk. 3, som er relateret til førnævnte eksempel, idet denne 
paragraf kræver, at den foretagne udlodning i øvrigt kan rummes inden for selskabets såkaldte frie reserver 
på udlodningstidspunktet.  

Ift. pkt. b) omkring ”begrundet formodning”, vurderes der at være en væsentlig usikkerhed omkring den 
praktiske forståelse heraf, bl.a. illustreret ved FSR’s egen artikel omkring rapporteringspligt ifm. 
skatteunddragelse35 samt ved det faktum, at der ikke findes en entydig juridisk definition af begrebet, 
herunder om det kræver svag eller stærk begrundet formodning. Er én forkert momsangivelse grundlag nok 
for en begrundet mistanke? Hvad med to? Og hvordan vurderes de tilfælde, hvor usikkerheden om korrekt 
eller forkert behandling af et givent forhold, særligt relevant inden for skatteområdet, er så komplekst eller 
uklart, at det bliver langt mere uigennemskueligt, om der a) er tale om en potentiel lovovertrædelse, og b) 
om dette i så fald er et forhold, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. 

Det er umuligt at give et eksakt billede af det potentielle omfang af sådanne usikre forhold, men 
skatteforvaltningens egen statistik viser, at der i perioden 2015 til 2019 er blevet anmodet om i alt 22.581 
såkaldte bindende svar, hvor skattestyrelserne eller skatterådet har afgivet deres konkrete bindende svar på 
konkrete forespørgsler fremsat af danske virksomheder, selskaber, mv.36 Disse svar giver virksomheder 
mulighed for at modtage en bindende tilbagemelding fra SKAT på en given problemstilling, som enten 
vurderes at kunne opstå på baggrund af en given plan, eller i fald en virksomhed er usikker på behandlingen 
af et givent skatte- eller moms- og afgiftsmæssigt forhold. Dette kræver dog, at forespørgslen er af en så 

 
33 Som både kan være ulovlige selskabsretligt i fald disse ikke opfylder det eller de relevante krav, jf. Selskabslovens 
(SEL) §§ 210-212 samt skattemæssigt, idet sådanne lån ikke skattemæssigt betragtes som lån, men som udlodning af 
udbytte eller løn, hvorved selskabet skulle have indeholdt udbytte- eller kildeskat iht. skattelovgivningen, hvorved 
ledelsen ved ”accept” af det ulovlige lån kan ifalde ansvar. 
34 Se f.eks. paragrafferne i SEL kapitel 23.  
35 Unddragelse af skat m.v. og hvidvask, https://www.fsr.dk/unddragelse-af-skat-m-v-og-hvidvask”  
36 Se nærmere omkring bindende svar, jf. Skatterådets årsberetninger | Skatteforvaltningen.  
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konkret karakter, at skatteforvaltningen har alle fornødne oplysninger til at kunne give et konkret svar med 
hjemmel i den gældende lovgivning.   

Det postuleres af forfatteren, at branchetendensen generelt er, at medmindre revisor har en så stærk 
begrundet mistanke, at revisor selv ville være klar til at ”dømme” virksomheden og herved ledelsen for at 
have overtrådt loven, så medtages reelle tvivlstilfælde med blot svag eller nogen mistanke meget sjældent i 
revisionspåtegningen eller rapporteres til eksterne regnskabsbrugere på anden vis, en holdning der bl.a. også 
afspejles i en udtalelse af vicestatsadvokat i SØIK, Henrik Helmer Steen i en revisionsfaglig artikel37. Som 
redegjort for i indledningen antages det dog, at revisorer hyppigere i revisionsrapporteringen til ledelsen, 
som vil blive nærmere gennemgået i afsnit 3.1.2, vil rapportere om mindre væsentlige forhold eller disse 
særlige tvivlstilfælde, ud fra såvel et fagligt og compliance synspunkt som ud fra et kundeorienteret 
synspunkt, at ”så har vi i hvert fald gjort opmærksom på det”.  

Om end revisor herved kan redegøre over for ledelsen og evt. omverdenen, at ledelsen er blevet gjort 
opmærksomt på et givent forhold, vil en sådan information, skulle det vise sig at være tale om en fejlagtig og 
derved muligvis ulovlig handling inden for f.eks. et skattemæssigt forhold, ej nå til de relevante myndigheders 
kendskab før en evt. kontrol muligvis ville identificere forholdet, og heri ligger endvidere risikoen for, at 
kontrollen alene fokuserer på øvrige forhold, hvorved der sker såvel samfundstab, som den pågældende 
virksomhed uretmæssigt, om end ikke nødvendigvis forsætligt, opnår en uretmæssig konkurrencemæssig 
fordel ift. sine konkurrenter.   

Afslutningsvist omkring fremhævelser bemærkes det, at alle fremhævelser samt baggrunden herfor, jf. ISA 
706, i lighed med forbehold, jf. ISA 705, skal kommunikeres til selskabets øverste ledelse38.  

3.1.2 Rapporteringsforpligtelser jf. ISA 260 
ISA 260 regulerer revisors krav til at kommunikere med den øverste ledelse i virksomheden. Standarden 
regulerer som udgangspunkt alene kommunikationskravene fra revisor til ledelsen, men opfordrer revisor til 
at etablere en effektiv to-vejs-kommunikation med ledelsen for herigennem bl.a. at minimere risikoen for, 
at såvel revisor som den øverste ledelse overser væsentlige fejl i regnskabet39.  

Revisor har i henhold til revisionsstandarden en række minimumsforpligtelser, der skal overholdes ift. 
kommunikationen til den øverste ledelse, hvoraf hovedparten af disse ikke direkte vurderes relevant ift. 
indeværende afhandlings problemstilling. Dog vurderes det relevant at påpege, at revisor skal sikre, at den 
øverste ledelse modtager rettidige observationer fra revisionsprocessen, som er relevante for 
ledelsesmedlemmerne ift., at disse kan varetage deres ansvar for at overvåge 
regnskabsaflæggelsesprocessen40. Revisor er ligeledes pålagt at kommunikere sin stillingtagen til 
identificerede betydelige revisionsmæssige risici, herunder væsentlige regnskabsmæssige skøn, som den 
daglige ledelse og øverste ledelse har udøvet41. Afslutningsvist er revisor underlagt at kommunikere 
væsentlige forhold identificeret under revisionen, der har været drøftet eller på anden vis været 
kommunikeret omkring med den daglige ledelse42. Det fremgår ikke eksplicit af ISA 260, at disse forhold skal 
kommunikeres skriftligt, dog fremgår det, at der for alle forhold ej kommunikeret skriftligt skal dokumenteres 

 
37 Revisorerne skal bekæmpe økonomisk kriminalitet | CA.  
38 ISA 706 afsnit 9 
39 ISA 260 afsnit 4 
40 ISA 260 afsnit 9(c) 
41 ISA 260 afsnit 16(a) og A19-A20 
42 ISA 260 afsnit 16(c) 
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i revisors arbejdspapirer, hvad der er kommunikeret og til hvem43. Endvidere er der visse forhold, jf. øvrige 
revisionsstandarder, der påkræves inkluderet i rapporteringen til den øverste ledelse i en skriftlig form, f.eks. 
krav om skriftlig rapportering af ej-korrigeret fejlinformation, jf. ISA 450, samt skriftlig rapportering af forslag 
til forbehold eller fremhævelser i revisionspåtegningen, jf. ISA 705 og 706. Afledt af de fortsatte krav om en 
vis skriftlig kommunikation med den øverste ledelse, ses det i praksis fortsat, at en skriftlig rapportering 
anvendes, når revisor kommunikerer med den øverste ledelse, herunder om forhold i ISA 260. Dette til trods 
for, at kravet omkring revisionsprotokollen blev fjernet i 2016 på nær for PIE-virksomhederne44. 

Med afsæt i rapporteringsforpligtelserne, jf. ISA 260, fremstår det klart, at den skriftlige rapportering til den 
øverste ledelse pt. er et mere plausibelt rapporteringsværktøj til f.eks. usikre skatte- og momsmæssige 
forhold end revisionspåtegningen. Revisor er ikke underlagt samme krav af begrundet formodning omkring 
en potentiel lovovertrædelse, før end et forhold kan medtages i rapporteringen til den øverste ledelse, 
ligesom sådanne forhold ofte vil være drøftet med den daglige ledelse, som enten selv har medvirket til at 
fastlægge virksomhedens anlagte praksis eller som minimum har det formelle og juridiske ansvar herfor. 
Afledt heraf vil drøftelser omkring komplekse forhold, under hensyn til rapporteringskravene i ISA 260, være 
naturlige at inkludere i revisionsrapporteringen.  

3.2 Sammenhæng mellem rapporteringsforpligtelser, jf. ISA’erne, og øvrige 
rapporteringsforpligtelser, jf. dansk ret 

Som beskrevet i afsnit 3.1 henviser ISA’erne af flere omgange til, at der kan være såvel begrænsninger som 
yderligere krav i henhold til national lovgivning, som revisor skal være opmærksom på ift. sin revision og 
herved også sine rapporteringsforpligtelser. I dette afsnit vil der blive redegjort for de 
rapporteringsforpligtelser, som gælder for danske revisorer over for virksomheden samt modtagerne af 
erklæringsopgaven ifm. udførelsen af en revisionsopgave. Afsnit 3.3 vil derimod fokusere på de øvrige 
rapporterings- og indberetningsforpligtelser revisor har, som ikke er direkte relateret til revisors 
revisionserklæringsopgave for en virksomhed.  

Afhandlingen har allerede redegjort for de rapporteringsforpligtelser revisor har i relation til 
erklæringsbekendtgørelsen for så vidt angår rapporteringskrav ift. fremhævelser, jf. § 7, hvorfor denne 
rapporteringspligt ej vil blive gennemgået nærmere.  

En anden central kobling mellem ISA’erne og dansk lov er RL, der kan betegnes som grundloven for revisorer 
i Danmark. I RL er kravet om en egentlig revisionsprotokol blevet ophævet i 2016, på nær for PIE-
virksomhederne, i tråd med EU-forordningen nr. 537/2014. Som redegjort i afsnit 3.1.2, udarbejder revisorer 
dog fortsat oftest en skriftlig rapportering for at imødekomme rapporteringskravene iht. ISA’erne.  

I RL § 22 stilles der krav om, at i fald revisor indser, at et eller flere ledelsesmedlemmer i virksomheden har 
og/eller fortsat begår økonomiske forbrydelser i deres rolle som ledelsesmedlem, og det af revisor mistænkes 
at omhandle et ”betydeligt beløb” eller i øvrigt er af grov karakter, skal revisor straks rapportere dette til alle 
øvrige ledelsesmedlemmer samt inkludere beskrivelse af denne underretning i protokollen. Det fremgår ikke 
særskilt af RL, men henset til krav om rapportering af væsentlige drøftelser med ledelsen, vurderes det tillige 
at være lovpligtigt og endvidere helt naturligt at medtage denne oplysning i en anden skriftlig 
rapporteringsform til den øverste ledelse. 

 
43 ISA 260 afsnit 23 
44 Se også Karnovs note 109 til RL§20.  
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I fald revisor ikke senest 14 dage efter underretningen til ledelsen har modtaget dokumentation for, at 
ledelsen har indført tiltag til at standse den pågåede kriminalitet, skal revisor straks foretage underretning af 
forholdet til SØIK. I fald revisor anslår, at flere eller alle ledelsesmedlemmer er involveret i kriminaliteten, 
skal revisor bortse underretning til ledelsesmedlemmerne og straks indsende underretning til SØIK uden 
hensyn til 14-dages reglen45. Skulle forhold som disse finde sted vil det være sandsynligt at antage, at revisor 
har en begrundet formodning om, at et eller flere ledelsesmedlemmer vil kunne ifalde ansvar, og det må 
derfor antages, at en underretning ved førstkommende årsregnskab vil resultere i en fremhævelse i 
revisionspåtegningen. Dette understreges tillige af Karnovs noter til §22, hvoraf det fremgår, at ”Det er ikke 
tilstrækkeligt, at revisor blot anser det for muligt, at der kan være tale om en kriminel adfærd fra ledelsens 
side; men en tilstrækkelig vished foreligger, hvor f.eks. dokumentation i virksomheden ikke efterlader revisor 
med nogen rimelig tvivl om, at der foregår berigelseskriminalitet”.  

Med ovenstående afgrænsning anses rapporteringsforpligtelsen til ledelsen og/eller SØIK, jf. RL, først at 
indtræde på et punkt, hvor revisor har en yderst stærk begrundet formodning om en lovovertrædelse. 
Rapporteringspligten vurderes relevant ift. de typer af problemstillinger behandlet i afhandlingen (forhold 
relateret til SKAT samt egentlig og overlagt økonomisk kriminalitet). Det bemærkes med ovenstående, at der 
fortsat er et stort vakuum imellem en revisors svage formodning om en virksomheds mulige fejlbehandling 
af et givent forhold, og frem til en stærkt begrundet formodning om decideret berigelseskriminalitet.  

3.3 Revisors øvrige rapporterings- og underretningsforpligtelser 
Indeværende afsnit vil fokusere på de rapporterings- og underretningsforpligtelser (herefter blot 
rapporteringsforpligtelser), der anses for at være af størst relevans ift. afhandlingens problemfelt. Dette med 
udgangspunkt i, at revisors øvrige rapporteringsforpligtelser spænder meget bredt ift. både indhold og til 
hvilke instanser, der skal rapporteres. Revisor har i visse tilfælde bl.a. rapporteringspligt over for politiet, 
SKAT, diverse tilsyn, mv.  

Indledningsvist bemærkes det, at revisor er underlagt tavshedspligt46, og dermed som udgangspunkt ikke må 
videregive eller på nogen vis udnytte informationer, der er opnået som led i sit tillidshverv. Det fremgår af RL 
§ 16, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og at opgaver udført af revisor, der falder ind under 
revisorlovens bestemmelser, skal udføres efter god revisorskik, hvorved det implicit forstås, at revisor ikke 
må udnytte informationer, idet disse skal behandles fortroligt. 

Pligten imod at videregive oplysninger derimod er den konflikt, som revisor i sit daglige virke kan blive 
udfordret på, når andre virksomheder, pengeinstitutter, SKAT, aktionærer og øvrige stakeholders i en 
virksomhed, som revisor reviderer, anmoder om oplysninger om virksomheden. Det er dog altid hovedreglen, 
at revisors tavshedspligt er ubetinget, medmindre, at virksomheden selv løfter revisor ud af tavshedspligten, 
f.eks. ved at godkende, at revisor besvarer en række spørgsmål til et pengeinstitut. Bryder revisor sin 
tavshedspligt, kan vedkommende blive straffet med bøde eller fængsel47. 

Der findes dog visse situationer, hvor revisor uden at skulle indhente virksomhedens accept også løftes ud af 
sin tavshedspligt, nemlig i de tilfælde, hvor revisor i stedet er underlagt pligt til at videregive oplysninger48.  

 
45 RL § 22, stk. 1 og 2. 
46 Jf. RL § 30, stk. 1  
47 Straffeloven § 152, stk. 1 
48 Straffeloven § 152 e 
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Revisor er underlagt underretningspligt til SØIK i en række situationer, såfremt revisor konstaterer eller har 
begrundet formodning om, at der er foregået økonomisk kriminalitet i en virksomhed, herunder hvidvask. 
Hvidvask er defineret i hvidvaskloven § 3, og omfatter overvejende det at modtage økonomisk udbytte via 
en strafbar lovovertrædelse, deltagelse heri eller sågar blot intention om at deltage i at skjule, opbevare eller 
transportere førnævnte økonomiske udbytte.  

Revisor er underlagt underretningspligt til SØIK49, og skal indsende en underretning umiddelbart efter, at 
revisor har konstateret eller har fået mistanke om og med rimelig grund kan formode, at en virksomhed har 
udført eller haft tilknytning til hvidvask, hvis denne mistanke ikke kan afkræftes. Der er således tale om en 
omvendt bevisbyrde ift. f.eks. medtagelse af en fremhævelse i årsrapporten, hvor der blev stillet krav om en 
begrundet formodet mistanke. I praksis vil dette kunne medføre, at eventuel selvhvidvask af et 
skatteprovenu ved såvel hændelige som forsætlige momsindberetninger, kan blive underlagt 
underretningspligten, idet det modtagne provenu vil indgå i virksomhedens fællesformue, og provenuet 
således kan anvendes til virksomhedens øvrige drift, hvorved revisor ikke kan sikre sig, hvorledes det 
modtagne provenu bliver anvendt. 

Underretningspligten til SØIK gælder for revisionskunder, men også for revisors øvrige kunder og potentielle 
kunder, herunder lejlighedskunder samt virksomheder, der blot afholder møde med revisor, men 
efterfølgende vælger en anden rådgiver50. I fald revisor konstaterer mistanke om, at der er foregået hvidvask, 
praktisk talt uanset sin relation til virksomheden, er revisor således underlagt underretningspligten.  

Revisors underretninger til SØIK om mistanke om hvidvask er endvidere væsentlig at adskille fra revisors 
underretningspligt om økonomisk kriminalitet i øvrigt, jf. RL § 22. Dette som følge af, at revisors 
underretningspligt ift. hvidvask ej må kommunikeres til virksomheden, jf. hvidvaskloven § 38, stk. 1, idet 
dette anses for at kunne medføre skade på undersøgelsesmuligheden fra SØIK’s side. Underretningen må 
således ej heller indgå i revisors rapportering til ledelsen, og har således forrang for kravet i RL § 22.  

Der er i det seneste år indtrådt to konkrete underretningspligter, i forlængelse af hvidvasklovgivningen, hvor 
revisor ligeledes anonymt skal foretage indberetning til SØIK. Disse indtræder i forbindelse med revisors 
konstatering af ulovlige aktionærlån samt, hvis revisor konstaterer misbrug ifm. modtagelse af kompensation 
fra hjælpepakkerne vedrørende COVID-19. 

Kravet omkring underretning af ulovlige kapitalejerlån er en skærpelse af de hidtidige regler om, at forholdet 
blot skal rapporteres af revisor i sin revisionspåtegning i form af en fremhævelse om ledelsesansvar. 
Skærpelsen er, jf. Erhvervsstyrelsen, med hjemmel i, at et ulovligt kapitalejerlån i selskabsretlig forstand er 
en ulovlig berigelse, jf. selskabslovens § 210, der er en strafbelagt lovovertrædelse51. Dette forudsætter 
naturligvis, at lånet, jf. selskabslovens øvrige relaterede paragraffer, klassificeres som ulovligt. Ved indførsel 
af denne skærpelse betragtes ulovlige kapitalejerlån således som hvidvask. Underretningspligten gælder 
uanset, om lånet efterfølgende tilbagebetales eller skattemæssigt berigtiges. Afslutningsvist bemærkes det i 
denne sammenhæng, at uanset revisor ej må informere virksomheden om revisors underretning til SØIK, 
tilsidesætter dette ikke kravet om, at revisor fortsat skal anføre det ulovlige låneforhold som en fremhævelse 
i sin revisionspåtegning. Det er således alene selve underretningen til SØIK, og ikke forholdet som helhed, 
som revisor ej må kommunikere. 

 
49 Hvidvaskloven § 26, stk. 1. Jf. lovens § 37, stk. 1 fremgår endvidere, at sådanne underretninger ikke kan betragtes 
som brud på revisors tavshedspligt. 
50 Hvidvaskloven § 26, stk. 1, pkt. 2 
51 Underretningspligt, jf. https://erhvervsstyrelsen.dk/underretningspligt  
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Underretningspligten under hvidvaskloven må afledt anses for, i hvert fald ift. lovteksten, at dække en vid 
række af de moms- og skattemæssige usikre positioner, som er centrale ift. undersøgelsen i indeværende 
afhandling qua den omvendte bevisbyrde i hvidvaskloven. Hvorvidt en given usikker skatte- eller 
afgiftsposition er omfattet af hvidvaskloven, vil dog ultimativt være afhængigt af, om den pågældende 
disposition vedrører en strafbar lovovertrædelse eller ej, jf. hvidvasklovens § 3. Herved vil revisor i praksis, 
ved konstatering af et givent forhold, skulle kontrollere, hvorvidt der i den relevante lov er tale om et forhold, 
hvorved ledelsen og/eller virksomheden kan ifalde ansvar, hvilket fremgår af strafbestemmelserne i den 
pågældende lov52.  

Revisor har ingen særlige rapporteringspligter over for SKAT, idet SKAT alene har hjemmel til at kræve 
udlevering af regnskabsmateriale (bogføringsmateriale samt evt. revisionsprotokollater), jf. 
skattekontrollovens § 6, stk. 3. Der påhviler ikke revisor nogen pligt omkring indrapportering af forhold til 
SKAT, hverken komplekse men ej-konstateret ulovlige skatteforhold eller konstaterede lovovertrædelser i 
form af skatteunddragelse. Idet der ej foreligger nogen pligt, gælder revisors tavshedspligt således over for 
SKAT, jf. RL § 30.  

En anden aktuel rapporteringspligt over for SØIK er revisors eventuelle mistanke omkring svindel med 
hjælpepakker relateret til COVID-19. Regeringen lancerede i foråret 2020 en række hjælpepakker til dansk 
erhvervsliv for at afbøde de væsentlige økonomiske konsekvenser, som COVID-19 har haft på såvel 
enkeltvirksomheder som på samfundet som helhed, herunder for at imødegå frygten for adskillige konkurser 
med dertilhørende negative samfundseffekter til følge. Pr. 30. november 2020 var der under de 6 største 
kompensationsordninger, som Erhvervsstyrelsen fører statistik over, udbetalt i alt 25.714 mio. DKK fordelt 
på i alt 191.786 godkendte ansøgninger svarende til i gennemsnit 134,1 t.DKK pr. ansøgning53.   

I forbindelse med lanceringen af disse hjælpepakker har SØIK bl.a. anmodet virksomhederne underlagt 
hvidvasklovens bestemmelser, herunder revisorer, om at udvise særlig agtpågivenhed ift. svindel med 
hjælpepakkerne54, ligesom der er blevet indført skærpede straffe til personer og virksomheder, der bliver 
opdaget i svindel med hjælpepakkerne. Anmodningen om særlig agtpågivenhed er blevet distribueret i et 
brev fra Hvidvasksekretariatet under SØIK til alle underretningspligtige d. 28. april 2020, og heraf fremgår i 
denne sammenhæng ”Hvidvasksekretariatet skal fortsat underrettes om alle mistanker om svindel med 
hjælpepakkerne. Det er derfor vigtigt at nævne, at en underretning til Hvidvasksekretariatet ikke er en 
anmeldelse af et kriminelt forhold.”  (Hvidvasksekretariatet, 2020). Tærsklen for underretningspligt ift. 
hjælpepakker må således anses for som minimum at måtte sidestilles med anden hvidvask og muligvis endnu 
lavere, ud fra formuleringen ”… alle mistanker…”, sammenholdt med kravet om øvrig hvidvask, hvor revisor 
skal have mistanke samt have rimelig formodning om, at virksomheden har udført eller har tilknytning til 
hvidvask. Det fremgår endvidere, at revisors anmeldelse omkring mistanke om svindel med hjælpepakker 
skal indberettes på samme vis som øvrige indberetninger vedr. hvidvask, altså uden at notificere 
virksomheden herom. 

I tillæg til ovenstående konkrete rapporteringspligter, er en fremhævelse omkring ledelsesansvar i 
årsrapporten, som er gennemgået i tidligere afsnit, tillige et eksempel på en situation, hvor revisor er løftet 
ud af sin tavshedspligt. 

 
52 F.eks. § 81, stk. 1 og 2 i momsloven 
53 Statistik for kompensationsordninger jf. Erhvervsstyrelsen. 
54 Jf. https://anklagemyndigheden.dk/da/soeik-skattestyrelsen-og-erhvervsstyrelsen-styrker-samarbejdet-om-
bekaempe-oekonomisk-kriminalitet  
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3.4 Delkonklusion 
Det vurderes, at gennemgangen af den aktuelle regulering omkring revisors rapporteringsforpligtelser 
understøtter, uden det dog kan be- eller afkræftes qua manglende empiriske data herover, forfatterens tese 
om, at revisor vil have en tendens til alene at rapportere om forhold med potentiel samfundsmæssig relevans 
til ledelsen, hvorved omverdenen ej opnår kendskab herom. Der er konstateret en forskel ift. såvel graden af 
overbevisning revisor skal have om en given problemstilling samt væsentligheden heraf ift., om et forhold 
alene kan medtages i revisionsrapporteringen eller også skal medtages i revisionspåtegningen og i yderste 
konsekvens i fald af decideret økonomisk kriminalitet, om forholdet skal indberettes til SØIK. Det er dog 
samtidig konstateret, at i fald et givent forhold falder ind under definitionen af hvidvask, er revisors 
rapporteringsforpligtelser skærpede, herunder kravet til revisors overbevisning om, hvorvidt der er tale om 
hvidvask eller ej. 

Der vurderes på denne baggrund at være opnået viden om, at økonomisk kriminalitet, jf. RL § 22, eller 
mistanke om hvidvask, jf. hvidvaskloven, herunder sager omkring ulovlige aktionærlån eller mistanke om 
svindel med hjælpepakker, har en så lav grænsetærskel ift. indtræden af rapporteringspligt, at der ej på dette 
område vurderes at være et større udfaldsrum, der måtte være relevant at undersøge i efterfølgende 
kapitler. På disse områder anses nuværende regulering at stille en relativ simpel og entydig rapporteringspligt 
for revisor ift. form og modtager, hvorfor forhold om mulig økonomisk kriminalitet ikke vil blive undersøgt 
nærmere i indeværende afhandling. Til gengæld vil snitfladen omkring revisors eventuelle underretning til 
SØIK omkring mistanke om mulig overtrædelse af skatte- og afgiftsområdet, hvor disse konkrete mistanker 
måtte falde ind under definitionen på hvidvask, blive undersøgt nærmere, idet denne 
underretningsforpligtelse ud fra forfatterens egen tese ikke har vundet hævd i praksis. 

4. Revisors nuværende rapporteringsforpligtelser i fald der ikke afgives 
en revisionspåtegning, jf. ISA’erne 

Indeværende kapitel redegør for de forskelle, der er i rapporteringsforpligtelser for revisor, i fald revisor ikke 
udfører en fuld revision af årsregnskabet for en klient, men i stedet for klientens årsregnskab udfører revision 
efter den danske standard om udvidet gennemgang, udfører review, jf. ISRE 2400 eller 2410, eller alene 
assisterer med regnskabsopstilling, jf. ISRS 4410, samt de situationer, hvor en revisor alene er tilknyttet en 
klient som led i en rådgivningsopgave uden samtidig at have en rolle ifm. revisionen af årsregnskabet. 

Kapitlet vil alene fokusere på de relevante forskelle i revisors rapporteringsforpligtelser beskrevet, jf. kapitel 
3, hvorfor omfanget af kapitlet er signifikant reduceret sammenholdt med kapitel 3. Dog vil kapitlets 
delkonklusion også inddrage relevante punkter fra kapitel 3 for at give en samlet nuanceret delkonklusion 
over en revisors nuværende væsentligste rapporteringsforpligtelser uafhængigt af revisors opgaverelation til 
klienten. 

4.1 Revisors rapporteringsforpligtelser ifm. en udvidet gennemgang 
Den danske erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber) er indarbejdet 
som bilag 1 i erklæringsbekendtgørelsen (herefter omtalt som ”standarden”), og er en alternativ 
erklæringsform til afgivelse af erklæring med høj grad af sikkerhed på et årsregnskab, dog ikke så høj grad af 
sikkerhed, som ved en revision efter de internationale revisionsstandarder55. Ligesom for en erklæring om 
revision, er revisor pligtig til at afgive fremhævelser omkring den udførte gennemgang samt om forhold som 

 
55 Kan udledes af standardens § 3  
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ledelsesansvar, hvilket er præciseret, jf. Erklæringsbekendtgørelsen § 9 stk. 1. Erklæringsarbejdet er 
endvidere omfattet af revisorloven, og revisor er derfor i praksis omfattet af alle rapporteringsforpligtelser, 
som det er tilfældet ifm. en revisionsopgave, på nær dog nedenfor anført. 

Den primære forskel i rapporteringspligten imellem revision og udvidet gennemgangsopgaver udspringer i, 
at revisor ved en erklæring om udvidet gennemgang ej er underlagt bestemmelserne i ISA’erne, medmindre 
specifikt anført i standarden. I standardens § 19 stilles krav om, at revisor skal kommunikere rettidigt med 
den daglige ledelse og, hvor nødvendigt, med den øverste ledelse, ligesom ifm. en revisionsopgave. Det 
fremgår dog ej af paragraffen eller tilhørende bilag, at denne kommunikation skal være skriftlig. Revisor skal 
dog overveje, hvorvidt rapportering til ledelsen sker mest hensigtsmæssigt mundtligt eller skriftligt, jf. 
standardens afsnit A37.  

4.2 Revisors rapporteringsforpligtelser ifm. en reviewerklæring (ISRE 2400 og 2410) 
En reviewerklæring efter de internationale standarder om review, samt de tilhørende regler, jf. 
erklæringsbekendtgørelsen og vejledningen hertil, er en erklæringsopgave, der indholds- og 
rapporteringsmæssigt i vid udstrækning minder om en erklæring om udvidet gennemgang. Reviewopgaver 
er tillige omfattet af revisorloven, og revisors rapporteringspligt iht. RL § 22 er således fortsat gældende. Dog 
omfatter erklæringsbekendtgørelsen ingen krav om at inkludere en fremhævelse i revisionspåtegningen, i 
fald der er indtruffet forhold, som medfører, at ledelsen kan ifalde ansvar. Jf. vejledningen til 
erklæringsbekendtgørelsen, afsnit 6.7, fremgår det, at revisor skal overveje, om sådanne forhold bør 
inkluderes i påtegningen, under hensyn til revisors tavshedspligt.  

Det er forfatterens opfattelse, at en situation omkring ledelsesansvar, f.eks. konstateringen af et ulovligt 
aktionærlån, ikke er en situation, der positivt løfter denne tavshedspligt. Til gengæld vil samme situation dog 
fortsat stille krav om en indberetning til SØIK ift. hvidvaskreglerne, som gælder for alle revisorer uanset 
tilknytningen til virksomheden.  

Revisors rapporteringspligt over for ledelsen i virksomheden er den samme ved en reviewopgave som ifm. 
en opgave om udvidet gennemgang56, og er følgelig ej beskrevet nærmere. 

4.3 Revisors rapporteringsforpligtelser ifm. en erklæring uden grad af sikkerhed 
En erklæring uden grad af sikkerhed ifm. årsregnskabet57, eller andre typer af erklæringer uden grad af 
sikkerhed, er ej omfattet af revisorloven jf. lovens § 1, stk. 2. Revisor er således ej bundet af 
rapporteringspligten omkring visse former for økonomisk kriminalitet, jf. RL § 22. Revisors erklæring om 
opstilling er tillige ej omfattet af erklæringsbekendtgørelsen, hvorved kravet fra revision og udvidet 
gennemgang omkring inkludering af fremhævelser vedr. ledelsesansvar ej er gældende for denne 
erklæringstype. Der findes ingen tilsvarende rapporteringsforpligtelser, jf. ISRS 4410. 

Revisor har ingen rapporteringspligt over for ledelsen i relation til afhandlingens problemfelt, hvilket anses 
naturligt henset til erklæringsopgavens karakter, der som navnet lyder består i en erklæring om opstilling af 
regnskabet, og ikke om revision eller review af erklæringsemnet. I fald revisor føler behov for at måtte give 
sådanne oplysninger i sin erklæring, må der således aftales med ledelsen om at ”hæve” erklæringen op til en 
erklæring med sikkerhed, og ellers må opgaven afstås58. Uanset om opgaven gennemføres, eller revisor afstår 

 
56 ISRE 2410 afsnit A63-A69 
57 Opstillingserklæring jf. ISRS 4410 
58 ISRS 4410 § 33  
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herfra, gælder dog fortsat den samme rapporteringspligt over for SØIK ift. hvidvask, som ved de øvrige 
erklæringstyper. 

4.4 Revisors rapporteringsforpligtelser ved øvrige opgaver, i fald revisor ikke påtegner 
virksomhedens årsregnskab 

Øvrige opgaver som revisor udfører for en virksomhed, når revisor ej også påtegner årsregnskabet, vurderes 
i denne sammenhæng at kunne opdeles i to grupper; rådgivningsopgaver, hvor revisor afgiver en erklæring 
med sikkerhed, og øvrige opgaver. 

Revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed er omfattet af revisorloven, jf. lovens § 1, stk. 2, ligesom disse 
erklæringer tillige er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. De detaljerede rapporteringsforpligtelser over 
for ledelsen er redegjort for i de enkelte standarder59, men generelt kan det siges, at 
rapporteringsforpligtelsen i vid udstrækning afspejles ift. den tilsvarende erklæringstype på et årsregnskab. 
Revisors reviewerklæring om f.eks. et perioderegnskab må således ikke inkludere oplysninger om 
ledelsesansvar, i lighed med en reviewerklæring på et årsregnskab. Qua disse opgaver er omfattet af 
revisorloven, gælder RL § 22 således også for disse opgaver. 

Er der derimod alene tale om en rådgivningsopgave uden sikkerhed, f.eks. en potentiel kunde 
(lejlighedskunde), som på et intromøde medbringer diverse materialer til brug for efterfølgende drøftelser, 
vil disse opgaver ej være omfattet af revisorloven.  

Idet det dog allerede i kapitel 3 er blevet konstateret, at hvidvasklovens bestemmelser er gældende for 
revisorer uanset deres relation til virksomheder, når de får kendskab til forhold, der kunne indikere hvidvask, 
har revisor, jf. hvidvaskloven, pligt til at foretage underretning herom, og altså bryde den ellers gældende 
tavshedspligt.  Dette er også gældende for lejlighedskunder, jf. vejledningen til hvidvaskloven, kapitel 20, 
afsnit 3.  Denne underretningspligt er således universel, så snart betingelserne for underretning af hvidvask 
indtræder, jf. den foretagne gennemgang i kapitel 3. 

4.5 Delkonklusion 
Med afsæt i kapitel 3 og kapitel 4 er det konstateret, at revisors rapporteringsforpligtelser over for øvrige 
parter end virksomhedens ledelse i vid udstrækning er den samme, uanset revisors rolle ift. den enkelte 
virksomhed, idet hvidvasklovens bestemmelser om hvidvask her er uden hensyn til relationen. Til gengæld 
er revisors eventuelle underretningspligt til SØIK vedrørende forhold, jf. RL § 22, afhængigt af, om der afgives 
en erklæring med sikkerhed eller ej. Ligeledes vurderes der at være opnået forståelse af, at revisors 
rapporteringspligt ift. såvel form som indhold gradvist reduceres, jo lavere grad af sikkerhed der gives i en 
erklæring overfor virksomheden.  

Med afsæt heri vurderes der derfor at være identificeret, at des lavere grad af sikkerhed i revisors erklæring 
på erklæringsemnet, des større er risikoen for, at forhold som f.eks. grænsetilfælde inden for skatteområdet 
ikke rapporteres til ledelsen, og herved ej heller viderekommunikeres til omverdenen. Dette bl.a. med afsæt 
i, at det alene er ifm. revisionsopgaver, at der stilles krav om skriftlig rapportering til ledelsen, som SKAT vil 
kunne kræve indsendt som en del af regnskabsmaterialet. I tilfælde af en mundtlig rapportering om en 
anbefaling af nærmere undersøgelse af f.eks. et momsforhold, vil skattemyndighederne således alene få 
kendskab hertil ved virksomhedens evt. eget initiativ til afklaring af forholdet.

 
59 F.eks. ISA 800, ISAE 3000 og ISAE 3402 
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5. Analyse af relateret regulering i EU samt aktuelle forarbejder omkring 
evt. tilpasning af reguleringen om revisors rapportering 

Kapitel 5 omfatter en undersøgelse af aktuelle arbejder i EU omkring tilpasning af reguleringen om revisors 
interne (til virksomheder) og eksterne (til omverdenen) rapporteringsforpligtelser, en analyse af særlige 
nationale rapporteringsforpligtelser i øvrige EU-lande samt en analyse af mulige effekter ved implementering 
i revisors rapporteringsforpligtelser i Danmark.  

5.1 Aktuelle arbejder omkring revisors rapporteringsforpligtelser 
Aktuelt er der ikke identificeret nye lovforslag, igangværende høringsudkast eller lignende i EU-landene 
vedrørende afhandlingens problemfelt. Dette er bl.a. også illustreret ved, at der i IAASBs arbejdsplan for 
2020-2021 ikke er forhold omhandlende revisors rapporteringsforpligtelser, hvor det nærmeste emne 
omhandler en bedre udbredelse og anvendelse af erklæringsstandarden IASE 300060.   

Baseret på to højtprofilerede konkurshistorier i England omkring detailkæden BHS samt 
entreprenørselskabet Carillion, i begge tilfælde sager, hvor selskabernes revisorer blev mødt med kritik ift. 
den udførte revision samt manglende rapportering omkring usikkerhederne forbundet med going concern 
forudsætningen, nedsattes der i England tre kommissioner, der har haft til opgave at beskrive 
revisionsbranchens nuværende situation i England61. Den mest centrale af disse rapporter, set ift. 
afhandlingens problemfelt, er Brydon-rapporten62, udgivet i slutningen af 2019, der kommer med en række 
anbefalinger og skærpelser ift. pligterne for såvel revisorer som virksomhedernes ledelse. Hvor rapporten 
primært er centreret omkring PIE-virksomheder samt alene tager afsæt i den gældende regulering i England, 
må det forventes, at rapporten vil kunne spille en central rolle for en evt. fremtidig skærpelse af reguleringen 
omkring revisionsvirksomheder i Europa. Dette som følge af det generelle samarbejde de internationale 
brancheorganisationer inden for revision imellem, hvor de t må forventes, at den engelske revisionsinstans, 
FRC, vil have væsentlig indflydelse på agendaen i IAASB. Ligeledes er England en så central spiller i hele den 
europæiske økonomi og samhandel, BREXIT til trods, at det må antages, at gennemgribende ændringer af 
reguleringen i England helt eller delvist må forventes implementeret i resten af Europa. Det fremgår 
endvidere af rapporten, at forfatteren (Brydon) selv vurderer, at denne har international relevans, jf. 
rapportens afsnit 3.13.  

Hvor Brydon-rapporten har et væsentligt bredere fokus end blot revisors rapporteringsforpligtelser til 
virksomhedens ledelse, aktionærer og omverdenen, er følgende elementer fra rapporten vurderet relevante 
ift. afhandlingens problemfelt: 

a) Inkludering af revisorer på listen over ”prescribed persons” iht. reguleringen omkring 
whistleblowere63. 

 
60https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Detailed-Work-Plan-Table-for-2020-2021-Revised-
Final.pdf 
61https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/audit/articles/audit-einschneidende-reformvorschlaege-aus-
grossbritannien.html 
62 Brydon, S. D. (2019). 
63 Brydon-rapportens afsnit 2.6.6, 22.7 og 22.9.  
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b) Et skærpet krav til ledelsen om at redegøre for handlinger udført i det forgangne år til at identificere 
og eliminere besvigelser, samt et krav til revisor om i påtegningen at redegøre for, hvorledes de har 
udfordret ledelsens redegørelse herover.64 

Forhold a) relaterer sig til den engelske Public Interest Disclosure Act, som i England regulerer, hvilke 
personer, der må foretage whistleblowerunderretninger, samt hvem disse underretninger må stiles til, uden 
at personen risikerer at blive mødt af sagsanlæg. Iht. lovgivningen må medarbejdere godt whistleblowe om 
mistænkelige forhold i den virksomhed, som de er ansat i, akkurat som det kendes i praksis fra såvel danske 
som internationale whistleblowerordninger. Det er dog ikke tilladt for en medarbejder at whistleblowe 
direkte til virksomhedens generalforsamlingsvalgte revisor. Endvidere er det ej tilladt for en virksomheds 
kunder eller leverandører at whistleblowe omkring den givne virksomhed, såfremt de f.eks. er væsentligt 
bagud med leverancer, betaling eller lignende. 

Brydon-rapporten foreslår, at den generalforsamlingsvalgte revisor tilføjes til listen over personer/instanser, 
der kan whistleblowes til. Ligeledes anbefaler rapporten, at kunder og leverandører ligeledes tildeles 
mulighed for at whistleblowe. Motivet for Brydons anbefaling på dette område synes at være at give en øget 
beskyttelse til en virksomheds stakeholders ift., at de udstyres med en underretningsmekanisme til f.eks. 
selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, der potentielt kan understøtte, at stakeholdernes interesse helt 
eller delvist imødegås før end f.eks. en forestående konkurssag. 

Forhold b) relaterer sig til forfatterens vurdering af, at der er konsensus om, at revisorer ikke har et ansvar 
ift. at identificere besvigelser. Brydon er af den opfattelse65, at revisorer skal bestræbe sig på at identificere 
besvigelser, om end det anerkendes, at dette ikke altid i praksis er muligt. Brydon foreslår, at virksomhedens 
ledelse underlægges et formelt rapporteringskrav over for virksomhedens revisor ift. at redegøre for de 
faktiske initiativer i det forgangne år ift. at forebygge og identificere væsentlige besvigelser. Simultant 
foreslås revisor at redegøre i sin påtegning, hvorledes de har gennemgået ledelsens rapport samt, hvilke 
yderligere initiativer der er gennemført for at identificere sådanne besvigelser omtalt i rapporten. 

Det vurderes, at de to forslag, jf. ovenfor, søger at minimere risikoen for, at svindel i engelske virksomheder 
ej går revisor ubemærket hen, ligesom der aftvinges en mere positiv bekræftelse fra revisor ift. det udførte 
arbejde i denne relation. Begge udsagn vurderes, ved parallel til afhandlingens problemstilling, at ville kunne 
styrke indsatsen mod mørketal i danske virksomheder, om end forslagene primært vurderes at centrere sig 
om rapporteringsforpligtelser ifm. overlagt svindel, mens afhandlingen ligeledes centrerer sig om hændelige 
fejldispositioner i virksomhederne. Uanset vurderes det dog, at en indførelse af lignende tiltag i Danmark 
ville kunne medføre en positiv præventiv effekt ift. identifikation af mørketal ift. moms- og skatteområdet. 
Forhold a), jf. ovenfor, vurderes potentiel at kunne bidrage til en generelt styrket code-of-conduct i danske 
virksomheder i relation til, at mistænkelige forhold kan og bør rapporteres til f.eks. den 
generalforsamlingsvalgte revisor. Forhold b) vurderes at måtte medføre en selvransagelse i virksomhedens 
ledelse ift. grove tilfælde af svig f.eks. momskarruseller, overlagt spekulation i skatteregler f.eks. ift. 
arbejdsudleje eller lignende, idet virksomhedens ledelse da positivt skal se forbi disse dispositioner ifm. 
udarbejdelse af rapporten, i fald disse ej skal omtales. 

Det vurderes naturligvis ikke, at en indførelse af disse forhold isoleret set vil medvirke til en markant 
reduktion af mørketallene i Danmark, særligt idet initiativerne begge er baseret på adfærdsændringer hos de 
omtalte personer, ligesom disse initiativer alene må antages at have en begrænset effekt i de situationer, 

 
64 Brydon-rapportens afsnit 2.7.1 
65 Brydon-rapportens afsnit 2.7.2 
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hvor virksomhedens ledelse og/eller medarbejdere ej er bekendt med, at deres setup ift. f.eks. moms kan 
være i strid med lovgivningen. Modsatrettet anses særligt forhold a) dog ikke for en byrde, der pålægger 
virksomheder eller samfundet øgede økonomiske laster, og det vurderes afledt relevant at overveje, om ikke 
gevinsten ved at tillade disse mekanismer at operere, som supplement til den øvrige regulering samt evt. 
øvrige forslag, jf. konklusionen på indeværende afhandling, opvejer de evt. begrænsede øgede administrative 
byrder, der pålægges de danske virksomheder.   

Der er ikke identificeret yderligere relevante aktuelle arbejder omkring tilpasning af reguleringen omkring 
revisors rapportering i Brydon-rapporten. 

5.2 Revisors yderligere rapporteringsforpligtelser i øvrige EU-lande  
Dette afsnit vil fokusere på visse indførte nationale rapporterings- og underretningsforpligtelser, som 
revisorer er underlagt i andre EU-medlemslande, der pt. ikke er implementeret i dansk lov, og hvor en 
efterlevelse heraf i Danmark afledt pt. vil betragtes som en overtrædelse af revisors tavshedspligt. Afsnittet 
vil undersøge, om der med en direkte implementering i dansk lov eller en implementering med visse 
tilpasninger, vurderes at kunne opnås en styrket samfundsrelevans ift. revisors rapportering, og herved også 
styrke samfundsopfattelsen af revisors relevans. 

Indledningsvist bemærkes det i denne sammenhæng, at revisors rapporteringsforpligtelser i vid udstrækning 
er fælles reguleret inden for såvel EU som hele verden, baseret på bl.a. ISA’erne, samt at 
rapporteringsmulighederne endvidere er begrænset i de etiske regler, som revisorer er underlagt, der i EU 
er baseret på IESBA’ Code of Ethics. Sidstnævnte regulerer bl.a. kravet om revisors tavshedspligt, der som 
beskrevet indledningsvist i indeværende afhandling i dansk lov er forankret i straffeloven, og som kun i 
særlige tilfælde kan ophæves.  

Der er foretaget en opdagende undersøgelse af relevante rapporterings- og underretningsforpligtelser i 
øvrige EU-lande, der bl.a. har omfattet en undersøgelse af de respektive landes profiler på IFAC66, opslag i 
databaser omkring evt. særlige rapporteringsforpligtelser i de respektive landes revisorlovgivning eller 
selskabslove. På denne baggrund er identificeret følgende relevante underretningsforpligtelser, der ej pt. 
kendes i dansk lovgivning: 

5.2.1 Rapporteringsforpligtelse i revisionspåtegningen i Sverige 
I Sverige er kravene til dele af indholdet af revisors rapportering på en virksomheds regnskab reguleret i den 
svenske selskabslov. Heraf fremgår der dog, i tillæg til øvrige forhold som tillige er reguleret af ISA’erne 700 
– 706, at revisor i sin påtegning skal inkludere et afsnit om, hvorvidt selskabet har overholdt sine forpligtelser 
til at67: 

- Tilbageholde skatter (kildeskatter, udbytteskat, mv.) 
- Registrere sig som skattepligtig 
- Indsende selvangivelser 
- Foretage rettidige betalinger af skatter, moms og afgifter jf. den svenske skattebetalingslov.  

Tilsidesættes pligterne, på nær sidstnævnte af ovenstående punkter, skal revisor uden ugrundet ophold 
indsende en kopi af sin påtegning til de svenske skattemyndigheder (Skatteverket)68.  

 
66 Se f.eks. Sweden | IFAC. jf. https://www.ifac.org/about-ifac/membership/country/sweden  
67 Efterfølgende jf. den svenske selskabslov kapitel 9 afsnit 34. 
68 Den svenske selskabslov kapitel 9 afsnit 37 
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Revisor skal ligeledes i Sverige i påtegningen anføre sin vurdering af, om ledelsen skal modtage discharge for 
sine ansvarsforpligtelser. Revisor skal altså konkludere, hvorvidt der under revisionen er konstateret forhold, 
der indikerer, at ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår af lovens § 33, at revisor i denne sammenhæng skal 
overveje, om et ledelsesmedlem har handlet imod selskabsloven, vedtægterne eller i øvrigt potentielt har 
konstateret mistanke om, at ledelsesmedlemmer kan ifalde ansvar. I denne sammenhæng fremgår det af en 
rapport af advokat Carl Svernlöv, at revisors anbefaling i næsten alle tilfælde i praksis følges af det svenske 
retssystem69. Den ”svenske model” ift. opbygningen af revisionspåtegningen er således radikalt anderledes 
end f.eks. i Danmark, idet der ikke i ISA 700 indgår en lignende passus omkring discharge til ledelsen, og der 
i revisionspåtegningen således alene skal oplyses, såfremt revisor opnår begrundet formodning om, at 
ledelsen kan ifalde ansvar, jf. erklæringsbekendtgørelsen § 7 stk. 2.  

Henset til afhandlingens omfang er der ikke foretaget en nærmere undersøgelse af, hvor ofte revisorer i 
praksis anbefaler aktionærerne at discharge ledelsen fra ansvar eller ej, ligesom der ej er undersøgt, hvor 
ofte der i påtegningerne oplyses om evt. manglende overholdelse af selskabslovens § 34. Det vurderes dog 
ud fra selve lovteksten, at revisor underlægges en skærpet rapporteringspligt, idet revisor med høj grad af 
sikkerhed skal erklære sig på ovennævnte forhold. Revisor skal således vurdere: 

a) Hvorvidt revisor har udført tilstrækkelige handlinger til at kunne afgive en erklæring med høj grad af 
sikkerhed herom, eller 

b) Hvorvidt der er behov for at udføre yderligere handlinger, eller hvorledes revisor vil udforme sin 
modificerede påtegning samt underretning til skattemyndighederne, i de tilfælde, hvor der ikke med 
høj grad af sikkerhed kan opnås den fornødne overbevisning om ledelsens overholdelse af sine 
pligter. 

Ved en implementering af elementerne fra Sverige, jf. ovenfor i revisors rapporteringsforpligtelser i dansk 
lov, ville der herigennem hjemles en rapporteringsforpligtelse i spændet mellem revisors mistanke om et 
potentielt strafbart forhold og en begrundet formodning herom. Det vurderes i denne sammenhæng, at en 
evt. implementering i dansk lov vil skulle ses i sammenhæng med den eksisterende underretningspligt fra 
revisor til Hvidvasksekretariatet, jf. hvidvaskloven, som gennemgået i kapitel 3, idet der må anses at være en 
meget lignende snitflade for stadet for underretning i begge situationer, nemlig på stadet ved en mistanke, 
der ikke kan afkræftes.  

I den svenske model, jf. ovenfor, er rapporteringsmodtager ud over skattemyndighederne den gængse 
modtager af revisors påtegning, kapitalejerne i virksomheden, og i praksis er denne altid forelagt ledelsen 
forud for deres godkendelse af årsrapporten. I modsætning til underretningspligten i hvidvaskloven, der skal 
foretages anonymt uden om virksomhedens kendskab, gøres virksomheden således på forhånd eller senest 
på erklæringstidspunktet opmærksom på denne påtænkte underretning. Det må herved anses, at ledelsen i 
de tilfælde revisor har en mistanke, som ledelsen ej kan afkræfte forud for erklæringsafgivelsen, vil have en 
hurtigere mulighed for at reagere på forholdet, for herved at kunne bringe dette i orden. Det kan 
modsætningsvist argumenteres, at i tilfælde virksomheden i tilstrækkelig grad eliminerer revisors 
umiddelbare mistanke, og dette sker forud for erklæringsafgivelsestidspunktet, da vil myndighederne aldrig 
blive notificeret om det pågældende forhold, hvorved de mister muligheden for at udtrykke deres holdning 
til det givne forhold på dette tidspunkt.  

 
69 Jf. Svernlöv, C. (2007). Discharge From Liability In The Swedish Listed Company, side 8. 
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5.2.2 Underretningsforpligtelse vedrørende going concern i Frankrig 
I Frankrig foreligger der ligeledes en national underretningspligt, som ej pt. er integreret i den danske 
revisorregulering, nemlig en underretningspligt til Tribunal de Commerce (nærmeste pendant i Danmark er 
skifteretten) i visse tilfælde, når revisorer ifm. revisionen af en virksomhed har begrundet formodning om, at 
going concern forudsætningen kan være i fare70. Om end denne rapporteringsforpligtelse umiddelbart ligger 
udenfor afhandlingens kerneproblemstilling, vurderes mekanismerne i underretningsforpligtelsen at være 
relevante, hvorfor denne er inddraget i afhandlingen. 

Indledningsvist bemærkes det, at revisor i Danmark ikke har en særlig underretningspligt overfor eksterne 
myndigheder i relation til going concern. Revisor skal, iht. ISA 570, indhente ledelsens vurdering af 
virksomhedens evne til at aflægge sin årsrapport efter principperne om going concern, altså virksomhedens 
evne til at kunne indfri sine gældsforpligtelser i takt med, at disse forfalder, som minimum gældende for 
perioden fra seneste balancedag og 12 måneder frem. I fald revisor vurderer, at der foreligger væsentlig 
usikkerhed om, hvorvidt going concern forudsætningen er opfyldt, men at forholdet er tilstrækkeligt 
beskrevet i årsrapporten, skal revisor afgive en påtegning med en fremhævelse herom, jf. ISA 706. Vurderer 
revisor positivt, at det ej er sandsynligt, at selskabet kan aflægge årsrapporten som en going concern, eller 
har revisor ej kunnet indhente tilstrækkelige oplysninger fra ledelsen, skal revisor modificere sin påtegning, 
jf. ISA 705, enten i form af en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion, idet forhold omkring 
going concern pr. definition anses som værende gennemgribende for opfattelsen af et årsregnskab. Opfylder 
revisor disse krav, herunder også de skriftlige rapporteringskrav til ledelsen, er revisor ej underlagt yderligere 
krav. 

I Frankrig foreligger der i revisorreguleringen et krav71 om, at revisor har en trinvis underretningspligt, opdelt 
i følgende faser: 

1) Underretning til den daglige ledelse og, hvis nødvendigt, bestyrelsen 
2) I fald ledelsen ikke har taget de nødvendige foranstaltninger for at imødegå situationen, skal revisor 

underrette præsidenten for skifteretten 
3) Revisor skal udfærdige en speciel rapport til generalforsamlingen for virksomheden 

Det fremgår, at underretningsprocessen på et hvert givent tidspunkt kan blive bragt til ophør, i fald revisor 
vurderer, at ledelsen har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at going concern 
forudsætningen ej længere er væsentligt truet. Ligeledes må revisor iht. lovgivningen gerne informere 
virksomhedens ledelse omkring den formelle underretningsproces, i fald revisor ikke modtager de 
nødvendige oplysninger til at kunne nedlukke sin dokumentation ift. den identificerede usikkerhed omkring 
going concern. 

Underretningsforpligtelsens trin 1 er meget lig den, der kendes fra RL § 22 i Danmark ift. særlig økonomisk 
kriminalitet, hvor ledelsen ligeledes har en begrænset tidsperiode til at udbedre det rapporterede forhold. 
Trin 2 er ligeledes nært beslægtet med RL, hvor revisors underretningspligt til SØIK vil indtræde, i fald 
ledelsen ej inden for 14 dage udbedrer det rapporterede forhold. Det tredje trin i den franske 
underretningspligt findes ikke parallelt i RL. 

Uanfægtet, at underretningspligten i Frankrig omfatter going concern og ikke forhold omkring f.eks. mistanke 
om mulig moms- og skatteunddragelse, vurderes selve underretningsmodellen at være relevant og 

 
70 https://ggiforum.com/law/debt-collection-insolvency/1753-alert-procedure-and-the-role-of-auditors-in-france.html  
71 Etableret i 1994 jf. ovenstående kilde 
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interessant, idet denne illustrerer en model, hvori revisor ved konstatering af en mistanke om et givent 
forhold72 afkræves en underretningspligt til ledelsen, som da har en periode til at afkræfte revisors mistanke, 
og at revisor alene i fald virksomhedens ledelse ej kan afkræfte denne mistanke, afkræves en 
underretningspligt til en ekstern myndighed73. Idet underretningsmodellen samtidig hviler tæt op ad 
eksisterende lovgivning i Danmark74, vil der ifm. den nærmere analyse i kapitel 6, herunder ifm. analyse på 
interviews med relevante stakeholders inden for opgavens problemfelt, blive evalueret på mulighederne for 
at inkorporere en tilpasset mulighed af denne rapporteringsforpligtelse i den danske revisorregulering.   

5.3 Delkonklusion  
På baggrund af den gennemførte analyse i kapitel 5 er det fundet, at der ikke pt. foreligger igangværende 
projekter på tværs af EU, IAASB eller øvrige relevante organer ift. en ajourføring af revisors 
rapporteringsforpligtelser. Dog er der identificeret forhold i arbejdet afledt af Brydon-rapporten i England, 
såvel som eksisterende krav til revisor i Sverige og Frankrig, hvor der stilles øgede rapporteringskrav til revisor 
end de, som kendes i Danmark i dag.  

Med afsæt heri vurderes der at være fundet konkrete eksempler på, at medlemslande i EU med tilpasning af 
egen national lovgivning har fundet at implementere nationale krav til revisors rapportering, hvor revisor 
løftes ud af sin tavshedspligt. Der vurderes på denne vis at være statueret eksempler på, at Danmark ligeledes 
vil kunne tilpasse reguleringen omkring revisors rapporterings- og underretningspligter – en 
grundforudsætning for indeværende afhandlings indledende hypoteser samt videre analyse.

 

6. Analyse af hovedproblemstillingen i Danmark anno 2020 
Dette kapitel tager sit afsæt i gennemførte interviews af fire stakeholders ift. revisors nuværende 
rapporterings- og underretningsforpligtelser såvel som den nuværende samfundskontrol på moms- og 
skatteområdet. I kapitlet vil der, primært på baggrund af modtagne svar fra respondenterne samt i mindre 
grad med afsæt i observationerne fra kapitlerne 3-5, blive analyseret på: 

a) Den samfundsmæssige relevans i revisors rapportering og underretninger, herunder frekvensen  
b) Effektiviteten af myndighedernes kontrolindsats på området 
c) Om den danske regulering ift. krav og mulighed for kommunikation og underretninger imellem 

revisorer, myndigheder og virksomheder i alle henseender er hensigtsmæssig 
d) Hvilke konsekvenser den nuværende anonyme underretningspligt har på forholdet imellem 

virksomheder og revisorer  

Kapitlet centrerer sig omkring identificerede fordele og ulemper ved den nuværende rapporterings- og 
underretningspligt samt myndighedskontrollen herover, mens konkrete forslag til udformning af en 
tilpasning til reguleringen vil blive behandlet i kapitel 7. I kapitel 7 vil der i videre udstrækning ske inddragelse 
af empirien fra kapitel 3-5. 

Der er i perioden september til oktober 2020 foretaget interviews af følgende respondenter: 

1) Sune Holm, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
72 Her going concern 
73 Her skifteretten 
74 RL §22. 
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2) Steen Erik Rasmussen, økonomichef og bestyrelsesmedlem hos selskabet Achton A/S samt ejer af 
selskaberne SER ApS og Talbureauet IVS 

3) Stig N. Nielsen, politikommissær og sektionsleder i Hvidvasksekretariatet under SØIK i afdeling for 
behandling og processering af hvidvaskundersøgelser fra underretningspligtige iht. hvidvaskloven 

4) Sune Nissen, funktionsleder i Skattestyrelsen med ansvarsområde for en enhed, der har til ansvar at 
modtage og behandle efterretninger fra Hvidvasksekretariatet 

De gennemførte interviews foreligger transskriberet, jf. bilag 1-4. Der henvises til afsnit 2.4 for en nærmere 
redegørelse af den nærmere anlagte metode ift. strukturen for de gennemførte interviews. Ligeledes 
henvises til kapitel 9, perspektiveringen, for forfatterens overvejelser omkring inddragelse af øvrige 
respondenter.  

Analysen i efterfølgende kapitler vil være en kombination af forfatterens fortolkning af respondenternes 
besvarelser, ligesom enkelte citater fra de transskriberede interviews vil blive gengivet, i fald disse findes 
centrale at inddrage. 

6.1 Redegørelse for respondenternes daglige arbejde med revisors rapporteringer og 
underretninger 

Indledningsvist gengives de fire respondenters daglige erfaringer med rapportering og underretninger fra 
revisorer, for at understøtte forståelsen af deres respektive efterfølgende udtalelser.  

Sune Holm har erfaring og praktisk kendskab til såvel revisors rapportering til virksomhedens ledelse og 
aktionærer, som underretninger til SØIK. Det bemærkes, at underretningsaspektet i Deloitte er centreret i 
en separat afdeling, Risk-afdelingen75, om end Sune illustrerer et relativt indgående kendskab til 
mekanismerne herom, bl.a. i form af, ”jeg er på orienteringsniveau samt også involveret i faglige drøftelser, 
men selve rapporteringen og underretninger sker ud af vores Risk-afdeling i Deloitte”. Modsat sker normale 
skriftlige rapporteringer til virksomheden fra den autoriserede revisor selv, hvor Sune altså har et indgående 
kendskab til den praktiske udformning.  

Steen Erik Rasmussen har historisk erfaring med selv at udforme rapportering til virksomheder fra sin tid som 
ansat i revisionsbranchen i 1980’erne og 1990’erne. Steen er ansat med titlen som økonomichef hos Achton 
A/S, et større klasse-B selskab, som får sin årsrapport revideret76. Steen er endvidere ejer af to mindre 
selskaber, der dog ej har tilknyttet en revisor. Steen har herigennem indgående kendskab til virksomheders 
pligter over for myndigheder såsom SKAT, ligesom Steen betragter gennemgang af rapportering fra revisor 
som en del af hans daglige arbejde. Steen har ikke praktisk kendskab til revisors anonyme underretningspligt 
til myndigheder, men er bekendt med eksistensen heraf. 

Stig N. Nielsen har i sit arbejde alene begrænset kendskab til udformningen af revisors rapportering til 
virksomheder, idet hans arbejde er centreret omkring modtagelse og behandling af underretninger fra 
underretningspligtige, f.eks. revisorer, der i sagens natur sker anonymt uden den pågældende virksomheds 
kendskab. Stig har afledt heraf en stor indsigt i omfanget og detaljegraden af underretninger fra revisorer, 
samt Hvidvasksekretariatets praktiske behandling heraf.  

Sune Nissen har en snitflade ift. revisors rapportering og underretninger, der er relativt lig Stigs. Sunes 
afdeling modtager ej løbende rapporteringer direkte fra revisor, men Sune har dog fra praksis erfaring med 

 
75 Central afdeling i Deloitte, der, jf. Sune, er ansvarlige for håndteringen af Deloittes efterlevelse af bl.a. krav til etik, 
uafhængighed, og som også varetager alle Deloittes hvidvaskunderretninger 
76 Jf. årsrapport for 2019 tilgængelig på www.cvr.dk – der afgives revisionspåtegning efter ISA 700 
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udformningen af revisors skriftlige rapportering til ledelsen ”… jeg kan have en formodning om, at der vil 
være revisorer, som laver en relativ pæn påtegning, og så laver man et protokollat eller et bilag til 
påtegningen, med de ting, som måtte være galt ved siden af. Figurerer dette ikke lige, så ved vi ikke det 
eksisterer, og så kan vi heller ikke indkalde det…”. Sunes afdeling modtager og processerer efterretninger fra 
Hvidvasksekretariatet fra en afdeling som f.eks. Stigs, hvor en efterretning f.eks. godt kan være produktet af 
flere individuelle underretninger.  

6.2 Analyse af den samfundsmæssige relevans af revisors rapportering og underretning 
Der vurderes at være en konsensus i alle respondenters besvarelser om, at revisorer udfører en relevant 
samfundsmæssig rolle, men hovedparten af respondenterne identificerer visse mangler i såvel reguleringen 
omkring revisors rapportering og underretningspligter som i revisorernes praktiske adfærd ift. frekvensen af 
underretninger til myndighederne samt, hvilke oplysninger der underrettes omkring. Henset til, at der er 
identificereret en stor spredning i kommentarerne og holdningerne udtrykt omkring rapporteringen til 
virksomheden hhv. underretninger til Hvidvasksekretariatet, er analysen af rapportering hhv. underretninger 
opdelt i særskilte underafsnit. 

6.2.1 Relevansen af revisors rapportering til virksomhedens ledelse og aktionærer 
Det er særligt Sune Holm og Steen Erik Rasmussen, som har udtrykt holdninger omkring relevansen af 
revisors rapportering til ledelse og aktionærer.  

Steen vurderer, at revisors rapportering generelt indeholder de oplysninger, som den bør, både henset til 
realia og formalia.  

 ”Rapporteringen til os som virksomhed er, som jeg mener, den skal være”. 

Denne holdning understøttes af Sune Holm, som beskriver, at han generelt er enig og tilfreds med indholdet 
af det arbejde, som revisorer udfører, der opsummeres i rapporteringen. Sune anfører dog en anke i denne 
sammenhæng om, at revisors rapportering, særligt i revisionspåtegningen, har nået et sådant niveau, at dette 
i vid udstrækning fjerner fokus fra revisors faktiske arbejde.  

”Kigges der lidt bredere, synes jeg måske nok vores påtegning har nået et omfang og et niveau, 
hvor jeg kan være i tvivl, om den brede kreds af brugere egentlig forstår, hvad revisors arbejde 
omfatter.” 

Ovenstående holdning må ses i relation til, at revisionspåtegninger på virksomheders årsregnskab som f.eks. 
Achton A/S, også i en situation med blank påtegning uden særlige rapporteringsforpligtelser, fylder ca. 3 
sider, ligesom flere formuleringer heri vurderes at have karakter af revisionsfaglige beskrivelser. Sune 
udtrykker en personlig holdning om, at det kunne gøre påtegningen mere relevant, hvis usikre forhold om 
f.eks. moms og skat blev ”kaldt ud” i påtegningen, om end dette samtidig ville kræve en mere entydig 
definition af, hvilke forhold, som samfundet ønsker kaldt ud.  

”Jeg synes, man skulle styrke på de områder, som nok også er nævnt en lille smule tidligere (i 
interviewet), revisors pligt til at kalde økonomiske og usikre forhold ud i påtegningerne... men 
det kræver også samtidig en større klarhed og definition af, hvilke forhold man som samfund 
ønsker kaldt ud af revisor.” 

Ift. revisors rapportering i enten protokollatform eller anden form, udtrykker Sune ligeledes en bekymring 
om, at ISA’erne ej i tilstrækkelig grad er ajourført ift. den generelle udvikling i samfundet og erhvervslivet, 
herunder den teknologiske udvikling, hvilket har ført til en ”relativ stor forskel i vores rapportering, 



  Analyse af hovedproblemstillingen i Danmark anno 2020 

S i d e  33 | 68 

 

revisionshus til revisionshus…”. Antaget denne holdning er repræsentativ, hvilket ej vurderes muligt at 
efterprøve i indeværende afhandling, og der således kan være stor forskel i opfattelsen om, hvilke forhold, 
som revisor skal kalde ud i sin rapportering til ledelsen, opstår der naturligvis en risiko for, at ensartede 
komplekse problemstillinger vil blive kaldt ud forskelligt fra revisionshus til revisionshus. Det kunne 
forestilles, at forhold visse steder overhovedet ej vil kaldes ud, at det kaldes ud i en intern rapportering til 
ledelsen i visse huse, mens det andre steder fremgår i et officielt skriftligt protokollat, som f.eks. SKAT kan 
indkalde. Denne opfattelse blev ligeledes redegjort i Sune Nissens citat, jf. afsnit 6.1.  

6.2.2 Relevansen af revisors underretninger til myndigheder 
Revisors underretninger og underretningspligt til myndigheder har været toneangivende i de gennemførte 
interviews med alle fire respondenter, bl.a. også henset til, at Stig samt Sune Nissen alene til dagligt 
beskæftiger sig med denne rapporteringsform fra revisorer. Holdningerne til såvel selve underretningspligten 
fra revisorerne, frekvensen af rapporteringer fra revisionsbranchen samt relevansen af indholdet af 
underretningerne er divergerende respondenterne imellem. I afsnittet er alene fokuseret på den anonyme 
underretningspligt til Hvidvasksekretariatet.  

Sune Holm, Stig samt Sune Nissen giver alle udtryk for, at de ud fra et samfundsmæssigt synspunkt finder 
revisors underretningspligt til SØIK både relevant og rimelig. Modsat er Steen Rasmussen mere skeptisk over 
for reguleringen om, at revisor i visse situationer skal foretage anonyme underretninger uden virksomhedens 
kendskab herom, om end han dog vurderer, at det er helt ok, at åbenlyse konstaterede forhold, som f.eks. 
ulovlige aktionærlån, underrettes. Sune Holm fremhæver, at han finder det helt fair, at revisorer skal foretage 
underretninger uden at give notice til ledelsen, i de tilfælde, hvor dette måtte være krævet. Sune henviser 
bl.a. til den fortsat øgede offentlige bevågenhed omkring sager om økonomisk kriminalitet, og påpeger i 
denne sammenhæng, at såfremt revisor har foretaget de handlinger, som måtte være mulige for at be- eller 
afkræfte en mistanke, uden at underrette kunden herom, så er det fair, at revisor skal foretage en 
underretning, når den pågældende mistanke ej kan afkræftes. 

Såvel Stig fra Hvidvasksekretariatet som Sune fra Skattestyrelsen anfører, at revisorer blot er en af adskillige 
brancher, som er omfattet af underretningspligt iht. hvidvaskloven, som bl.a. også omfatter pengeinstitutter, 
advokater og sågar Skatteforvaltningen selv. Ift. spørgsmålet om underretninger fra revisorer har en 
samfundsmæssig relevans, forholder Stig sig primært til, at Hvidvasksekretariatet i deres arbejde forsøger at 
kombinere underretninger fra forskellige underretningspligtige, for herigennem at klarlægge, om der måtte 
tegne sig et større billede ift. hvidvask og/eller anden økonomisk kriminalitet. Dette bemærkes særligt med 
følgende udtalelse: 

”Du skal tænke på, at hvis en person eller et selskab er kunde mange forskellige steder, så har 
de alle sammen kun en lille brik af viden om den person eller selskab, men når det bliver forenet 
med alle de brikker, så kan det blive et meget stærkt billede af, hvad der foregår.” 

Stig påpeger i denne relation, at han vurderer, at revisorerne, ift. underretninger til Hvidvasksekretariatet, 
endnu ikke helt, ift. frekvensen af underretninger, lever op til formålet med underretningspligten. Stigs 
formodning er, at dette nok særligt kan henføres til, at underretningspligten er anderledes ift. graden af 
overbevisning, end den verden revisionsbranchen normalt opererer med, idet han bl.a. påpeger: 

” Jeg tror, at man skal løsrive sig fra den her betragtning om, at der skal en meget stærk 
mistanke til, for det skal der ikke.” 
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Endvidere underbygger Stig ovenstående udtalelser med, at revisionsbranchen i 2019 samlet foretog 134 
underretninger til Hvidvasksekretariatet – et tal, som dog i 2020 har rundet 1.000 underretninger77. Til 
sammenligning oplyser Stig, at Hvidvasksekretariatet forventer at modtage over 60.000 underretninger i hele 
kalenderåret 2020 på tværs af underretningspligtige.  

Sune Nissen påpeger, at han desværre endnu har til gode at se den store samfundsmæssige relevans af faktisk 
foretagne underretninger fra revisorer, idet hans afdeling hos Skattestyrelsen f.eks. i 2020 endnu ikke har 
modtaget og behandlet en eneste efterretning overleveret fra Hvidvasksekretariatet, der omfatter 
underretninger fra revisorer. Sune Nissen understøtter dermed Stigs opfattelse af, at der er et stort 
forbedringspotentiale ift. at få øget frekvensen af underretninger fra revisionsbranchen ift. øvrige 
underretningspligtige brancher. Sune Nissen anfører, at han vil antage, at revisorer vil have megen relevant 
information, der kunne være brugbar i en samfundsmæssig kontrolsammenhæng. Sune fremfører, at der ift. 
at foretage en hvidvaskunderretning ej gælder nogen beløbsmæssig bagatelgrænse ift., om et givent forhold 
kan være hvidvask, hvilket naturligvis er i kontrast til revisorernes daglige virke. Ift. relevansen af revisors 
underretninger vurderer Sune Nissen, at revisionsbranchen groft sagt kan deles i to – de store revisionshuse, 
og de mindre selvstændige. En holdning, som Sune Holm i øvrigt også understøtter. 

Sune Nissen anfører, som en personlig holdning, at han vurderer, at de store revisionshuse over en årrække 
har fået ”sluset de brodne kar ud”, og at dette naturligvis også kan være medvirkende til, at der ikke er så 
mange underretninger. Disse typer af kunder er i stedet i videre grad søgt hen til de mindre revisorer, hvor 
der forventeligt ikke i samme grad er helt så skrappe krav og procedurer til f.eks. at foretage 
hvidvaskunderretninger. Stig anser endvidere, at de store huse formentlig har etableret faste procedurer for 
at styre deres hvidvaskunderretninger, om end han anfører: 

”… jeg kan dog godt forestille mig, at nogle yderligere restriktioner, som vil påvirke 
erhvervslivet og revisionsbranchen, ikke vil kaste det af sig, som man samfundsmæssigt gerne 
vil til livs, fordi den gode revisor nok har temmelig meget styr på det i forvejen. Ikke dermed 
sagt, at de har styr på alle deres underretninger, der er så få underretninger, at der bør ses på, 
om der ikke er noget mere, der skal kigges på ift. at lave de underretninger.” 

Såvel Stig som Sune Nissen synes at udtrykke en utilfredshed med frekvensen af underretninger fra revisorer, 
afspejlet i, at begge giver udtryk for, at de forventer, at der ligger et stort latent potentiale i underretninger 
fra revisionsbranchen. Dette kan sættes i relation til udtalelse fra Sune Holm om, at han ser en 
samfundsmæssig problemstilling ift., at der i revisionsbranchen synes at være en divergerende opfattelse 
om, hvornår et forhold bør udløse en underretning.  

”Jeg kan dog have en holdning om, at der ikke er fuld klarhed fra brugerne/samfundet om, 
hvornår man når et niveau, der kræver en underretning til SØIK/SKAT, og derved er der vel en 
samfundsmæssig problemstilling i, hvad værdien af indberetningerne er.” 

Denne usikkerhed ift. fortolkningen kommenteres ligeledes af Stig, som påpeger, at  

”Jeg tænker, du måske leder efter en tommelfingerregel for, hvornår revisorerne skal foretage 
en hvidvaskunderretning, men det er jeg bange for, at man i praksis ikke kan give.”   

Ovenstående holdninger og kommentarer er umiddelbart et udtryk for en generel positiv indstilling til 
revisors underretningspligt i hvidvaskloven, herunder den lovgivningsmæssigt regulerede snitflade for at 

 
77 Tal oplyst af Stig på tidspunktet for det gennemførte interview i september 2020. 
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foretage en underretning. Modsætningsvist er Steen Rasmussen generelt modstander af præmissen om, at 
revisor er underlagt at skulle underrette myndighederne om forhold i virksomhederne, der alene er baseret 
på en mistanke.  

”Jeg synes, det er betænkeligt, at revisor skal reagere alene på en mistanke, og herved er pligtig 
til at indberette forhold, som ikke er bevist eller dokumenteret … Virksomheder vælger selv sin 
revisor, og herved er der et specielt forhold imellem revisor og kunden/klienten … alene på 
mistanke, er jeg meget bange for, at man kan skade det samarbejde og den fortrolighed, der 
er imellem klienten og revisor”. 

Steens bekymring ift. revisors underretningspligt til Hvidvasksekretariatet går således særligt på, at denne 
underretningspligt kan have en væsentlig skadelig effekt ift. fortroligheden i revisors samarbejde med 
virksomheden, som revisor reviderer. Denne bekymring, samt øvrige overvejelser omkring påvirkningen på 
revisors forhold til virksomhederne, som følge af underretningspligten, er nærmere behandlet, jf. afsnit 6.5. 
Steen er særlig kritisk ift., at underretningen skal foregå anonymt, idet han anfører ”man skulle helst være 
enig revisor og virksomheden imellem, om de ting, der skal og bliver indberettet”.  

6.3 Effektiviteten af myndighedernes kontrolindsats 
I relation til vurdering af samfundsrelevansen og udbyttet af underretninger fra underretningspligtige såsom 
revisorer, er det ligeledes vurderet relevant at undersøge interessenternes holdning til effektiviteten af 
samfundets, her SKAT og SØIK’s, kontrol af disse underretninger. Dette for yderligere at nuancere om en evt. 
intensivering i antallet af anonyme underretninger fra revisionsbranchen på f.eks. skatte- og momsområdet 
kan forventes at have en positiv afledt effekt ift. opfølgende kontroller, der kan medvirke til at afklare de 
pågældende forhold. 

Sune Holm og Steen Rasmussen, som repræsentanter fra den private sektor, giver generelt udtryk for, at den 
offentlige kontrol ikke fungerer optimalt, særligt fsva. ekspeditionstid samt synlighed ude hos 
virksomhederne. Det påpeges, at SKAT’s kontrolindsats tidligere var mere aktiv og synlig hos 
virksomhederne, hvor der som min. hvert femte år var turnus ift. f.eks. momsbesøg. Steen fremhæver, at 
han nu i adskillige år ikke har haft besøg fra SKAT, og dette efterspørges, idet SKAT, jf. Steen, tidligere har 
været såvel et kontrollerende organ, men også et serviceorgan, hvor der kunne ske afklaring af diverse 
forhold. Dette er ej længere tilfældet, hvor disse drøftelser nu i stedet foretages med selskabets revisor. Sune 
Holm påpeger, at han vurderer, at myndighederne har alle de nødvendige værktøjer for at kunne foretage 
en effektiv kontrolindsats, men at han oplever den største udfordring værende kapacitet: 

”Ift. frekvens oplever jeg dog en ressourceudfordring i, at de ikke fanger hverken det hele eller 
det halve, eller hvert fald ikke i tilstrækkelig grad de relevante sager, der er derude.” 

Sune anfægter, uden at have konkrete data herpå, at der er en meget lang ekspeditionstid ift. behandling af 
indsendte underretninger til Hvidvasksekretariatet og påpeger, at der ofte går lang tid, før SØIK reagerer på 
en underretning, hvis der overhovedet reageres på denne, hvilket, jf. Sune, medvirker til at udvande den 
samfundsmæssige relevans af underretningen.  

I konteksten omkring myndighedskontrollen fremhæver Sune Holm afslutningsvist tanken om et øget 
tværmyndighedssamarbejde på digitaliseringssiden. Sune fremhæver f.eks. revisionspåtegningen, der indgår 
i selskabers årsrapport og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens system. Det påpeges, at der i Erhvervsstyrelsens 
portal for modtagelse af årsrapporter er opsat en række ”tags”, som Erhvervsstyrelsen selv aktivt bruger i sin 
regnskabskontrol. Sune fremhæver muligheden for, at f.eks. skatteforvaltningen kunne udnytte muligheden 
for at anvende data herfra, i fald der stilles krav til, at revisor skal kalde yderligere forhold ud i 
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revisionspåtegningen omkring f.eks. moms og skat. Dette vil dog, som beskrevet i afsnit 6.2, kræve en 
skarpere præcisering fra samfundets side om, hvilke forhold, revisor i så fald skulle kalde ud. 

Stig og Sune Nissen, der behandler underretninger og efterretninger på myndighedssiden af denne 
problemstilling, giver begge udtryk for, at der ikke sker en fuldstændig gennemgang og behandling af alle 
underretninger og efterretninger, og at der i både Hvidvasksekretariatet og Skattestyrelsen sker en aktiv 
prioritering af sager ift. væsentlighed og relevans. Der er således ikke en garanti for, at en revisor, der 
underretter om en given virksomhed, med sikkerhed vil opleve, at der kommer en myndighedsreaktion på 
denne underretning.  

Hvidvasksekretariatet, som modtager underretninger fra revisorerne, betragter ikke den enkelte 
underretning fra f.eks. en revisor, som en enkeltstående sag, men i stedet som information, der kan indgå 
som data i et større billede ift. screening af den pågældende person eller virksomhed: 

”Vi ser ikke på det som sager, men som data. En underretning bliver ikke som sådan 
færdigbehandlet… Vi kan som sådan 1 til 1 tage underretningen og sende den videre til f.eks. 
SKAT eller en anden myndighed. Det kan godt ske med nogle underretninger. Med andre, 
bruger vi dem måske mere som baggrundsviden til en analyse på et eller andet givent område.” 

Der er således en divergerende opfattelse af, om en hvidvaskunderretning er en sag, der skal 
færdigbehandles, eller om dette blot er ”en brik i et større puslespil”. Både Stig og Sune Nissen udtrykker dog 
tilfredshed med myndighedssamarbejdet ift. anvendelse af data fra underretningspligtige personer. Stig 
fremhæver, at Hvidvasksekretariatet f.eks. har en række søgeord, der screenes efter i kartoteket over 
modtagne underretninger for at identificere eventuelle underretninger af relevans for skatteforvaltningen. I 
disse tilfælde vil informationerne i underretningen som udgangspunkt flyde til skatteforvaltningen, der i så 
fald vil kunne anvende disse i deres opfølgende kontrolindsats. Sune Nissen påpeger dog i denne relation, 
som også beskrevet i afsnit 6.2, at hans afdeling i Skattestyrelsen har set yderst få efterretninger fra 
Hvidvasksekretariatet, der indeholder underretninger fra revisorer, hvilket kan stille spørgsmålstegn ved den 
aktuelle samfundsrelevans af underretningerne fra revisionsbranchen, i fald disse ikke også ender med en 
reel opfølgende sagsbehandling hos myndighederne.  

Sune Nissen henleder endvidere opmærksomheden på en rapport fra Rigsrevisionen udgivet i 202078, hvoraf 
det fremgår, at 94% af alle sager, som Skatteforvaltningen udtog til kontrol i relation til hvidvask, har 
resulteret i ændring af det oplyste i moms eller skat. Sune påpeger, at dette er et relevant standpunkt, ift. at 
der over de sidste år er sket en generel intensivering i antallet af underretninger, hvor det, jf. Sune, naturligvis 
er interessant at holde for øje, om der fortsat vil være den samme samfundsmæssige relevans i de 
behandlede efterretninger i Skatteforvaltningen, eller om en intensivering i underretningerne f.eks. måtte 
være udtryk for en frygt hos revisorer og andre underretningspligtige om at ”misse” en lovpligtig 
underretning, og at relevansen af underretningerne afledt udvandes. Samtidig sætter Sune denne statistik i 
kontekst til de få underretninger fra revisorer, som Skatteforvaltningen har modtaget fra 
Hvidvasksekretariatet, henset til, at der forventeligt vil kunne være relevante forhold at undersøge i en 
samfundsmæssig kontekst.   

Ift. selve behandlingen af underretninger fra f.eks. revisorer, herunder om det vurderes relevant, at disse i 
alle tilfælde skal gå direkte til Hvidvasksekretariatet, er der konsensus hos Stig og Sune Nissen om, at det for 
en effektiv samfundskontrol er essentielt, at der er ét organ, som modtager og logger alle underretninger.  

 
78 https://www.rigsrevisionen.dk/media/2105378/sr0919.pdf  
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”Vi kan altid finde eksempler på, at det ville være mest effektivt, hvis noget går direkte til 
kilden. Gøres dette, og har man ikke en central enhed i landet, som håndterer hvidvask, så ville 
det ikke være muligt at se de sammenhænge, som der også vil være behov for.”  

Ligesom Hvidvasksekretariatet katalogiserer underretninger og videresender efterretninger til f.eks. 
skatteforvaltningen, så videredistribuerer skatteforvaltningen, ligeledes disse underretninger internt. 
Således er f.eks. efterretninger om kædesvig og momskarruseller centreret i én afdeling med specifikt fokus 
herpå, ligesom efterretninger relateret til virksomheder og personer i søgelyset indenfor 
rocker/bandemiljøet videresendes og behandles i en særskilt taskforce herfor. Det udledes af både Sune 
Nissens og Stigs udtalelser, at den koordinerede indsats og behandling af underretninger hviler på, at disse 
alle ”fødes” ét sted, pt. forankret i Hvidvasksekretariatet, om end dette naturligvis kan være med fare for, at 
visse forhold ej følges op på rettidigt. 

Det fremgår af ovenstående, at der alle respondenter imellem er en vis konsensus om, at 
myndighedskontrollen ikke på alle parametre er optimal ift. at sikre en hurtig og effektiv kontrol, særligt ikke 
på den enkelte underretning eller fsva. den enkelte virksomhed. Hvor revisor og virksomheden synes at have 
fokus på den enkelte underretning og behandlingen af denne, synes myndighedsfokus i stedet at være på 
det samlede billede set fra et samfundsperspektiv.  

6.4 Hensigtsmæssigheden af reguleringen ift. krav og mulighed for kommunikation og 
underretninger imellem revisorer, myndigheder og virksomheder 

Kommunikationen internt mellem revisorer, virksomheder og myndigheder er fra revisors side stærkt 
reguleret i både revisionsstandarder, revisorloven, hvidvaskloven, mv. Revisor er som udgangspunkt 
underlagt tavshedspligt, der, som tidligere redegjort for, kan og skal ophæves i visse særlige tilfælde, f.eks. 
som led i hvidvaskunderretninger, underretninger iht. RL § 22 samt i visse tilfælde i revisors påtegning. 
Foruden disse særlige forhold kan og må revisor som udgangspunkt ikke kommunikere eller underrette 
myndigheder om øvrige forhold, uden virksomhedens forudgående accept herom. 

Virksomheder og myndigheder er naturligt ej underlagt samme restriktive regler ift. løbende kommunikation, 
men henset til afhandlingens problemfelt opleves der i praksis at være visse komplikationer ift. en løbende 
dialog. Dette afspejles bl.a. i Steen Rasmussens holdning til muligheden for at indhente bindende svar: 

”Jeg kan godt se, at det kan have en samfundsmæssig nytteeffekt at indhente et bindende svar, 
men det er jo ikke helt uden risici for virksomhedens side. Man sagde jo i gamle dage, at det 
var at forære SKAT nogle oplysninger, som de kunne reagere på.” 

Ovenstående udtryk skal ses som et udtryk for en frygt fra virksomhedens side om, at skatteforvaltningen vil 
sætte særligt lys på virksomheden og den forespurgte problemstilling, og at denne opdagelsesrisiko i praksis 
i stedet reduceres ved, at virksomheden ej retter henvendelse, hvorved forholdet forbliver efter 
virksomhedens hidtidige praksis. Steens holdning kan sættes i relation til skatteforvaltningens mulighed for 
at åbne tidligere indkomstår i forbindelse med en skattekontrol. Her gælder der som udgangspunkt en 3-års 
forældelsesfrist79, som dog i visse tilfælde kan forlænges, afhængigt af det konkrete forhold. I tillæg hertil har 
skatteforvaltningen, jf. opkrævningsloven (OPKL), ret til at tilskrive renter for ej-rettidigt indbetalt gæld til 
forvaltningen. Den årlige effektive rentesats er pt. ca. 9% p.a., jf. OPKL § 7. Uanfægtet formatet for en 

 
79 https://www.dahllaw.dk/nyheder/140/25-okt-2017-genoptagelse-af-indkomstaar-den-ordinaere-frist/  
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henvendelse til skatteforvaltningen, vil en forespørgsel om en allerede gennemført disposition således være 
indbefattet med en vis procesrisiko. 

Medmindre der er tale om decideret forsøg på omgåelse eller maskering af forhold for skattemyndighederne, 
er indkomstpåvirkningen, herunder evt. rentetilskrivning, som hovedregel den samme, uanset om ændringen 
sker på baggrund af en frivillig henvendelse fra virksomheden eller som led i en evt. skattekontrol. Dette er 
ligeledes et forhold, som Steen Rasmussen gerne så adresseret: 

”Jeg synes, det burde være en formildende omstændighed, såfremt en virksomhed selv 
proaktivt søger at afklare en problematik, i modsætning til hvis SKAT selv konstaterer denne 
ifm. kontrolbesøg eller lignende.” 

Indretningen af skattesystemet på ovenstående vis vurderes ift. revisors rolle ligeledes at medføre en faglig 
problemstilling, i fald revisor identificerer eller bliver inddraget i en konkret disposition eller forespørgsel på 
f.eks. momsområdet. Revisor skal ift. sin revisionspåtegning samt evt. underretningspligt vurdere, hvorvidt 
der er tale om en mistanke om hvidvask, som kræver en underretning, og/eller, hvorvidt der er tale om et 
forhold, der kan medføre strafansvar for ledelsen og herved skal omtales i revisionspåtegningen.  

Der kan dog bestå en udfordring for revisor i at anbefale, om en virksomhed bør indhente et bindende svar 
på en given disposition. Overvejende gælder der for revisorer et disciplinæransvar, der er stadfæstet, jf. 
revisorloven, som overvejende går på, at revisor skal udvise god revisorskik, som bl.a. omfatter at agere etisk. 
Samtidig gælder dog også et almindeligt rådgiveransvar, altså det professionelle ansvar for at yde relevant 
rådgivning for sine kunder, samt hæftelsen for klienters eventuelle tab som følge heraf80. I denne 
sammenhæng må revisor afveje den procesrisiko, der kan være forbundet med indhentelse af et bindende 
svar fra skatteforvaltningen op imod udøvelsen af god revisionsskik. Om end det må antages, at 
disciplinæransvaret som udgangspunkt vil veje tungest i en konkret tvivlssituation, hvor manglende 
indhentning af et bindende svar kan medføre, at virksomheden ender med at udføre potentiel hvidvask, 
risikerer revisor ved at anbefale indhentelse af et svar, at påføre virksomheden en større skatteudgift, end 
hvis forholdet ej var blevet præsenteret for skatteforvaltningen.  

Uden at have direkte evidens for en sammenhæng, antages det af forfatteren, med afsæt i forfatterens egne 
praktiske erfaringer, at ovenstående procesrisiko ved henvendelse til skatteforvaltningen er én af de 
væsentligste årsager til, at revisorer og virksomheder i visse tilfælde ikke proaktivt retter henvendelse til 
skatteforvaltningen ift. afklaring af usikre positioner. Endvidere antages det, at revisors og virksomheders 
holdning lig den, som udtrykkes af Steen Rasmussen, er en medvirkende årsag til, at der endnu ej i praksis81 
ses underretninger på skatte- og momsmæssige forhold, foruden ulovlige kapitalejerlån. 

6.5 Hvilke konsekvenser har den nuværende anonyme underretningspligt på forholdet 
imellem virksomheder og revisorer  

Alle respondenter har i løbet af interviewet forholdt sig til problemstillingen om, hvilken effekt revisors 
underretningspligt til SØIK har på relationen revisor og virksomhed imellem.  

Steen Rasmussen er, som der også blev redegjort for i afsnit 6.2.2, særdeles skeptisk over for revisors 
anonyme underretningspligt til SØIK, idet Steen vurderer, at dette kan være med til at kulegrave den særlige 

 
80 Revisors rådgivningsansvar - Paragrafadvokaterne. 
81 Jf. Sune Nissens udtalelse jf. afsnit 6.2.2 om, at Skatteforvaltningen i praksis ikke har set underretninger fra revisorer 



  Analyse af hovedproblemstillingen i Danmark anno 2020 

S i d e  39 | 68 

 

relation, der er imellem revisor og virksomhed. Her påpeger Steen særligt den fortrolighed, som revisor over 
tid typisk oparbejder med nøglemedarbejdere, som potentielt kan blive udvandet.  

Punktet omkring fortrolighed er en central forudsætning for, at revisor effektivt kan udføre sit hverv, herved 
både forstået, at revisor agerer fortroligt ift. informationer indsamlet som led i revisionen, men også at 
revisor opbygger en fortrolig dialog med ledelsen, der muliggør indsigt i væsentlige forhold ift. udførelsen af 
revisionsopgaven. Ifm. implementering af EU-forordningen 537/2014, pågik en særlig debat omkring denne 
fortrolighed ift. de indførte rotationskrav for både firmaer og enkeltpersoner samt ift. indførelsen af 
positivliste over forbudte ydelser for den generalforsamlingsvalgte revisor. Dette med afsæt i, at den valgte 
revisor typisk har en særlig fortrolighed, og at revisor derved bl.a. også har særligt indblik i, hvor evt. særlige 
forhold måtte være ”gemt”, som var centrale for revisionen. Disse argumenter fremførte FSR bl.a. også over 
for Erhvervsministeriet ifm. implementeringen i dansk lov82.  

Sune Holm er ligeledes af den opfattelse, at underretningspligten generelt ikke bidrager positivt til relationen 
mellem revisor og virksomhed, henset til en øget objektiv mistænkeliggørelse af virksomhederne. Sune er 
dog af den holdning, at den samfundsmæssige relevans opvejer det eventuelle knæk i fortroligheden revisor 
og virksomhed imellem. Stig og Sune Nissen giver udtryk for lignende holdninger, hvor Stig i denne relation 
bemærker, at revisorbranchen nok er ved et punkt, hvor den skal anerkende, at underretningspligten er eller 
skal til at blive en del af det daglige virke.  

Alle respondenter omtaler spørgsmålet på et generelt niveau ift. eksistensen af underretningspligten, altså 
det faktum, at virksomhederne kan frygte, om revisor måtte have underrettet dem til SØIK. I denne relation 
skal det påpeges, at en virksomhed, der vil blive kontaktet af en myndighed i relation til en underretning, 
som udgangspunkt ikke må informeres om, at henvendelsen stammer fra en hvidvaskunderretning samt, 
hvem der måtte have foretaget underretningen. Det erfaredes dog i januar 2020, at SØIK havde taget kontakt 
til virksomheder, hvor revisor havde indsendt en underretning, og i kontakten til virksomheden havde oplyst, 
at dette skete på grundlag af en underretning fra virksomhedens revisor83. Et fortrolighedsbrist som dette 
kan være medvirkende til en negativ opfattelse af revisors underretningspligt, ligesom dette potentielt kan 
medvirke til, at en virksomhed ophæver aftalen med sin revisor, idet fortroligheden imellem revisor og 
virksomhed er brudt – til trods for, at revisor blot har overholdt sin underretningsforpligtelse. 

6.6 Øvrige afsluttende anbefalinger fra respondenterne 
De fire respondenter har under de strukturerede spørgsmål haft mulighed for at komme med input til 
spørgsmålene samt mulighed for at reflektere over relevant beslægtet viden i denne sammenhæng. 
Endvidere er alle interviews afsluttet med, at respondenten kunne give sine afslutningsvise refleksioner i 
relation til afhandlingens problemfelt. Indeværende afsnit vil behandle de input, som ej har været 
gennemgået i kapitlets øvrige underafsnit, men findes relevant ift. designet af revisors nuværende 
rapporteringsforpligtelser. Ligeledes er enkelte respondenter kommet med konkrete forslag til tilpasninger 
til regulering og praksis på området, som ligeledes vil blive gennemgået med henblik på anvendelse heraf i 
de konkrete løsningsforslag, jf. kapitel 7.   

Sune Holms bemærkning går på en øget digitalisering af revisors påtegning, som kort beskrevet i afsnit 6.3. 
Sune fremhæver, at en klarere definition af, hvilke forhold der ønskes kaldt ud, kombineret med en digital 
platform, hvor myndigheder såsom ERST og Skattestyrelsen nemt vil kunne udtrække data, vil give 
myndighederne et klarere overblik over, ”hvor forholdene er”. Drøftelse omkring anvendelse af 

 
82 https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/Revision/H 376-15 FSR - revisorlov 2016.pdf, side 7  
83 https://www.berlingske.dk/virksomheder/revisorer-myndigheder-videregav-fortrolige-hvidvasktip  
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revisionspåtegningen som platform for yderligere oplysninger er allerede beskrevet, men hertil vurderes at 
kunne knyttes, at denne mulighed forudsætter, at revisor afgiver en revisionspåtegning, jf. de internationale 
revisionsstandarder eller den danske standard om udvidet gennemgang på virksomhedens årsregnskab samt, 
at årsregnskabet offentliggøres hos myndighederne, før end denne platform vil opnå den ønskede 
samfundseffekt. Oplysning herom vil, medmindre erklæringsbekendtgørelsen tilpasses, være en 
overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, jf. afhandlingens afsnit 4.2 og 4.3. Disse forhold til trods, må det 
dog antages, at forholdet ved en tilsvarende øget kontrol af oplysningerne fra myndighedernes side, vil kunne 
medføre en mere effektiv kontrolopfølgning.  

Steen Rasmussen har ingen konkrete forslag til tilpasninger til reguleringen, men udtrykker dog ønske om 
tilpasning på to forhold. Steen efterspørger en øget fysisk kontrolindsats fra skattemyndighederne ude hos 
virksomhederne ift. den præventive effekt, som dette måtte have og henviser til, at dette tidligere har været 
praksis fra skattemyndighedernes side. Endvidere efterspørger Steen, at reguleringen om revisors 
rapporterings- og underretningsforpligtelser tillader, at revisor og virksomhed er enige om de ting, der skal 
og bliver indberettet til myndighederne. Sidstnævnte ønske vurderes i praksis ikke foreneligt med 
hvidvaskloven, der stiller krav om den omvendte tavshedspligt ved, at underretter ej må informere den 
underrettede om, at der sker underretning. Henset til dette, samt at skattemyndighedernes fysiske kontrol 
og effekten heraf ej er undersøgt i indeværende afhandling, vil Steens forslag ej blive nærmere behandlet. 

Stig har to konkrete anbefalinger, der begge centrerer sig omkring revisors underretninger til 
Hvidvasksekretariatet. Indledningsvist er det Stigs vurdering, at en større centralisering af revisionsbranchens 
underretninger forventeligt vil kunne øge kvaliteten af underretningerne samt, at dette særligt for de mindre 
revisionshuse forventeligt vil kunne lette den administrative byrde, mens Stig vurderer, at dette i videre 
udstrækning er implementeret i de større revisionshuse. Denne tese bekræftes i Sune Holms forklaring om, 
at hvidvaskunderretninger hos Deloitte foretages centralt ud fra Risk-afdelingen. Samtidig efterspørger Stig 
mere konkret vejledning (fra f.eks. Erhvervsstyrelsen) ift. hvilke forhold, der skal hvidvaskunderrettes. Dette 
ønske er ligeledes understøttet af Sune Holm ift. hans forslag til tilpasning af revisionspåtegningen samt ift. 
hans udtalelse omkring forskelligheden i rapporteringen fra revisionshus til revisionshus. Stigs ønske om 
mere vejledning vurderes, med hensyn til Sune Holms udtalelse, jf. ovenfor, at være relevant for hele 
revisionsbranchen og ikke alene for de mindre revisionshuse. 

Afslutningsvist giver Sune Nissen udtryk for en mulighed for, at der i Danmark indførtes krav om, at 
virksomhedens revisor tillige skal ”revidere” hovedaktionæren.  

”Dette, idet en revisor jo til syvende og sidst kan sige, at det som vedrører selskabet, det har 
jeg styr på, og så kan det godt være, at der kan være nogle ting, jeg har en fornemmelse om, 
at der ikke er styr på ovre hos hovedaktionæren, men ”der er jeg jo ikke revisor…”.  

Sune er selv inde på, at der kan være en række praktiske problemstillinger herved, og nævner selv sondringen 
imellem virksomheder i selskabsregi kontra drevet som personlig virksomhed. Hertil kan endvidere være 
udfordring i såvel, hvorledes revisor skulle ”revidere” hovedaktionærens skatteforhold, som de tilfælde, hvor 
revisor reviderer en dansk virksomhed med udenlandsk moderselskab og hovedsæde, hvor moderselskab er 
beliggende i Danmark men revideres af anden revisor m.fl. I praksis assisterer revisor i en række tilfælde 
virksomhedernes hovedaktionærer med f.eks. den private selvangivelse, dog uden revisor i denne 
sammenhæng udtrykker en udtalelse med nogen grad af sikkerhed om de indtastede oplysninger. Om end 
forslaget i praksis antages at kunne have reel merit, vurderes dette i praksis ikke umiddelbart 
implementerbart qua de markante praktiske udfordringer, jf. ovenfor. Endvidere ligger forslaget udenfor 
scopet for afhandlingen ift. skattegabet for danske virksomheder. 
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6.7 Delkonklusion 
Der er i dette kapitel analyseret input fra fire relevante stakeholders ift. revisors rapporterings- og 
underretningspligt samt ift. myndighedernes kontrolindsats på moms- og skatteområdet for danske 
virksomheder. Der kan i denne sammenhæng drages visse væsentlige konklusioner ift. afhandlingens 
problemfelt. 

Der er konstateret en overvejende tilslutning til opretholdelsen af revisors underretningspligt til SØIK ift. 
hvidvask, hvilket primært er set i hensyn til den samfundsøkonomiske gevinst herunder, at revisor skal 
foretage disse eventuelle underretninger anonymt, dog med enkelte respondenters bekymring for, hvilken 
effekt underretningspligten har på forholdet imellem revisor og virksomhed.  

Der er identificeret en gennemgående central svaghed omkring samfundsrelevansen af revisors skriftlige 
rapportering til virksomhedens ledelse og aktionærer. Revisors eneste offentligt tilgængelige rapportering er 
revisors påtegning, som både indholds- og omfangsmæssigt kan være svær for regnskabsbruger at 
gennemgå, ligesom der er identificeret en formodning om, at der internt i revisionsbranchen hersker en 
divergerende opfattelse af, hvilke forhold der skal kaldes ud i påtegningen samt, hvilken overbevisningsgrad 
der kræves, før et forhold skal rapporteres. I tillæg hertil har omverdenen som udgangspunkt ikke kendskab 
til, om der måtte være sket anden revisionsrapportering, hvilket medvirker til en manglende samfundsindsigt 
i eventuelle relevante forhold heri.  

Det er konstateret, at om end revisionsbranchen på lige fod med f.eks. advokater og pengeinstitutter er 
underretningspligtig til Hvidvasksekretariatet ift. rapportering ved mistanke om hvidvask i en virksomhed, så 
er branchen endnu langt fra at indlevere det antal underretninger, der samfundsmæssigt forventes af 
branchen. Dog er der i 2020 sket en mærkbar intensivering i antallet af underretninger fra revisorer, der jf. 
SØIK primært kan henføres specifikt til underretninger om ulovlige kapitalejerlån, og ikke om øvrige moms- 
og skatteforhold. Såvel revisorer som myndighedsrepræsentanter blandt respondenterne udtrykker i denne 
relation et ønske om større grad af vejledning på området ift. underretning til Hvidvasksekretariatet i lighed 
med vejledningen omkring underretning af ulovlige kapitalejerlån.  

Afslutningsvis er der identificeret en forskellig opfattelse myndighederne og revisorerne imellem ift. 
processen omkring behandling af hvidvaskunderretninger. Hvor revisionsbranchen har en oplevelse af 
manglende eller langsommelig myndighedsbehandling af den enkelte underretning, oplever Skattestyrelsen 
og SØIK generelt behandlingen af underretningerne som hensigtsmæssig. Myndighederne fokuserer dog i 
praksis på de væsentligste underretninger, hvorved visse underretninger aldrig behandles. Om end dette 
isoleret set på hvidvaskområdet kan være en fair betragtning, rejser dette spørgsmålet om 
underretningskanalen til SØIK som den rette/eneste platform ift. en hensigtsmæssig samfundsmæssig 
behandling af usikre positioner på skatte- og momsområdet. 

 

7. Oplæg til tilpasning af regulering og praksis 
Indeværende kapitel vil, med afsæt i den konkrete analyse i kapitel 6 samt den indsamlede empiri fra 
kapitlerne 3-5, opstille konkrete forslag til tilpasning af reguleringen omkring revisors rapporterings- og 
underretningsforpligtelser. Forslagene vil både være i form af oplæg til tilpasning af egentlig lovgivning (hard-
law) samt oplæg til yderligere vejledning (soft-law). Strukturelt vil forslagene alene kort motiveres, idet 
grundlaget for disse som udgangspunkt er behandlet tidligere i afhandlingen. Herefter vil selve oplægget til 
tilpasning præsenteres med underliggende begrundelse for, hvorfor netop dette forslag vurderes at højne 
den samfundsøkonomiske relevans af revisors rapportering. 
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7.1 Øget vejledning ift. hvilke forhold, samfundet ønsker underrettet 
Det er konstateret, at der med hvidvasklovens skarpe definition af hvidvask i praksis er lagt et meget 
fintmasket net ned over revisors underretningspligt på forhold omkring moms- og skattelovgivningen. Dette 
med afsæt i, at hvidvaskloven ikke opererer med en bagatelgrænse, ligesom underretningspligten allerede 
indtræder på tidspunktet, hvor revisor opnår en mistanke om hvidvask. I praksis kan det dog konstateres, at 
antallet af underretninger fra revisorer er på et lavt niveau sammenholdt med øvrige underretningspligtige 
brancher. Idet såvel SØIK som Skattestyrelsen efterspørger yderligere underretninger fra revisorer, må det 
antages, at der er væsentlig samfundsrelevans i at intensivere antallet af underretninger fra 
revisionsbranchen. I denne relation er der dog set en intensivering i antallet af underretninger i 2020, hvilket 
umiddelbart kan henføres til Erhvervsstyrelsens vejledning om underretningspligt ved ulovlige kapitalejerlån. 
På denne baggrund anbefales følgende: 

”Det anbefales, at Erhvervsstyrelsen i samråd med Skattestyrelsen samt evt. yderligere 
relevante offentlige instanser udgiver yderligere konkrete vejledninger, tilsvarende 
vejledningen for ulovlige kapitalejerlån, i relation til revisors underretningspligt”. 

Anbefalingen vurderes ikke at kræve regulatoriske ændringer, men alene et nærmere arbejde myndigheder 
og relevante stakeholders, f.eks. repræsentanter fra FSR, imellem til en vurdering af de konkrete yderligere 
vejledninger, som forslaget måtte afstedkomme. 

Formålet med anbefalingen er at skabe en øget transparens om hvilke yderligere specifikke forhold, som 
offentligheden ønsker revisors underretning omkring. Det fremgår med tydelighed, at den udgivne vejledning 
omkring kapitelejerlån har afstedført en umiddelbar reaktion fra revisionsbranchen, og henset til branchens 
egen efterspørgsel på mere konkret vejledning vurderes yderligere vejledning at være en grundforudsætning 
for at løfte omfanget af underretninger fra branchen.  

I praksis foreslås det, at Erhvervsstyrelsens overordnede vejledning/FAQ om undersøgelsespligten ved 
mistanke om hvidvask84 samt vejledning om underretningspligten85 ajourføres og samles i en ny samlet 
vejledning, der med afsæt i underretningspligten i hvidvaskloven søger at sætte en generel ramme for, i 
hvilke situationer der skal ske underretning. Herved tænkes særligt en præcisering omkring væsentlighed, 
hvorvidt der skal være mistanke om en simpel eller grov uagtsomhed (culpa), samt en præcisering af i hvilke 
områder der forventes at kunne ske underretning. I tillæg til denne generelle vejledning anbefales der 
udarbejdet yderligere underliggende vejledninger i lighed med vejledningen om kapitalejerlån. 

7.2 Indførelse af tosporet underretningsproces 
Såfremt indførelsen af yderligere vejledning kan afstedkomme en intensivering af antal underretninger fra 
revisionsbranchen, vil den samfundsmæssige nytteværdi i vid udstrækning afhænge af myndighedernes 
anvendelse af og ageren på de underrettede oplysninger. I dag skal alle underretningspligtige indsende 
underretninger via én og samme kanal til Hvidvasksekretariatet, der herfra er ansvarlig for den videre 
behandling. Der kan fra analysen tegnes et billede af, at myndighedsanvendelsen af oplysninger fra f.eks. 
revisorer er prioriteret ift. kvantitet og risiko, og at underretningerne først og fremmest anvendes som en del 
af et samlet billede ift. optrapning af kriminelle netværk og organiseret kriminalitet, hvor den enkelte 
underretning har sekundært fokus. Hvor dette princip givetvis understøtter, at revisors oplysninger kan indgå 
i større igangværende efterforskninger, er der identificeret en væsentlig risiko for, at revisors enkeltstående 

 
84 På afhandlingstidspunktet senest ajourført d. 9. juni 2020 
85 På afhandlingstidspunktet senest ajourført d. 3. juli 2020 
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underretning om f.eks. et komplekst afgiftsforhold, ikke vil blive videre behandlet, hvorved samfundsnytten 
vil være begrænset. For at understøtte opretholdelsen af, at alle oplysninger også skal gå direkte til 
Hvidvasksekretariatet, således der kan drages nytte af kendskabet til underretninger på tværs af 
underretningspligtige brancher, men for samtidig at øge nytteværdien af den enkelte underretning, 
anbefales følgende: 

”Der anbefales indførelse af en tosporet underretningsproces. Hvor underretningspligten til 
SØIK, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 1, anbefales opretholdt, anbefales det, at underretter ifm. 
indsendelse af underretningen skal anføre, hvorvidt oplysningen anses relevant for øvrige 
myndigheder, såsom Skattestyrelsen, Erhvervsministeriet, øvrige myndigheder, mv., og, at 
underretningen i så fald tilflyder disse myndigheder simultant med SØIK. Det anbefales, at 
det offentlige med afsæt i foreslået vejledning, jf. afsnit 7.1 fastsætter de konkrete 
myndigheder, hvortil underretninger skal kunne tilflyde”.  

Anbefalingen vurderes at kunne implementeres ved en tilpasning til hvidvaskloven samt en teknisk tilpasning 
til SØIK’s underretningsportal.  

Hensigten med indførelse af en tosporet underretningsproces vil være at minimere risikoen for, at relevante 
underretninger ikke ender rettidigt hos de relevante myndigheder. Ved indførelse af en tosporet proces vil 
SØIK fortsat have det fulde overblik over oplysninger om en given virksomhed, og herved vil de have de 
nødvendige oplysninger ift. den videre undersøgelse samt vurdering af et eventuelt strafferetligt forløb. 
Simultant vil f.eks. Skattestyrelsen umiddelbart efter revisors indsendelse af en underretning være bekendt 
med det givne forhold, og afledt heraf kan skatteforvaltningen vurdere behovet for et videre forløb og en 
eventuel indvirkning på virksomhedens skatteforhold. Det bemærkes, at forslaget fortsat lægger op til, at 
underretningen sker uden den underrettedes kendskab, hvilket naturligvis også stiller krav til, at 
myndighederne skal agere på oplysningerne med fortrolighed. Uden at skulle anbefale 
skattemyndighederne, hvordan dette konkret skal udmønte sig, kunne dette f.eks. imødekommes ved, at der 
i alle tilfælde blev foretaget et kontrolbesøg eller anmodet om oplysninger hos virksomheden, således 
virksomheden ikke direkte kan udlede, at en eventuel afgørelse om det pågældende forhold kan spores 
tilbage til en hvidvaskunderretning. 

Det er naturligvis essentielt, at der fortsat vil være et tæt myndighedssamarbejde på området, hvor der i de 
særligt grove sager ikke risikerer at ske underminering af en SØIK-efterforskning.  

7.3 Krav til opdeling i revisors skriftlige rapportering samt øget myndighedsindsigt heri 
Uanfægtet, om det lykkes at højne antallet af underretninger fra revisionsbranchen samt effektiviteten hos 
myndighederne ift. behandling af underretningerne, jf. afsnit 7.1 og 7.2, må det antages, at revisor i sit virke 
vil støde på en række problemstillinger inden for skat, moms og afgifter, der ikke vil ende ud i en underretning 
fra revisor. Dette med afsæt i, at revisor ikke vurderer, forholdet falder inden for snitfladen af 
underretningspligten eller, at revisor opnår oplysninger som led i en verserende skattesag, og derved positivt 
er undtaget for underretningspligten om forholdet, jf. hvidvaskloven § 27, stk. 2, mv. Endvidere kan den 
objektive uafhængighedskonkflik i, at revisor er ”ansat” af virksomheden, antages at lægge en vis 
subjektivitet ind i revisors vurdering af, om et forhold skal underrettes, eller om usikkerheden herved alene 
rapporteres til ledelsen. Som beskrevet af Sune Nissen har myndighederne for ikke-PIE virksomheder meget 
begrænset indsigt i den til enhver tid udarbejdede rapportering fra revisor til virksomhed, ud over 
revisionspåtegningen. Det er i afhandlingen konstateret, at revisor ved afgivelse af en erklæring efter de 
internationale revisionsstandarder, som udgangspunkt skal rapportere visse forhold skriftligt til ledelsen, 
men at der ej fremgår formalia ift. format. Ligeledes har Sune Holm udtrykt holdning om en stor spredning i, 
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hvilke forhold der rapporteres revisionshusene imellem, herunder også ift. rapporteringsform. Idet revisor 
både kan varetage rollen som revisor (afgivelse af erklæringer i rollen som offentlighedens 
tillidsrepræsentant) ved afgivelse af forskellige erklæringer med varierende grad af sikkerhed samt varetage 
rollen som virksomhedens rådgiver i diverse forhold, herunder f.eks. ift. rådgivning om moms- og 
skatteforhold, kan revisors rapporteringsform til ledelsen afvige markant. Med dette for øje anbefales 
følgende: 

”Det anbefales, at revisors rapportering til ledelsen og/eller generalforsamlingen, der 
udarbejdes som led i afgivelse af erklæringer med sikkerhed, skal foretages skriftligt samt, 
at revisor i sin erklæring entydigt skal referere til den skriftlige rapportering”.  

Anbefalingen vurderes i praksis at kunne implementeres ved en tilpasning til erklæringsbekendtgørelsen, for 
så vidt angår erklæringer med sikkerhed. For erklæringer uden sikkerhed, er disse ej reguleret af 
erklæringsbekendtgørelsen, men for disse vil erklæringsarbejdet typisk også være af en så ubetydelig 
størrelse, at den eksisterende underretningspligt via hvidvaskloven anses som værende tilstrækkelig.  

 Anbefalingen er baseret på et sammendrag af anbefalinger fra Sune Holm, Sune Nissen samt vurderingen af 
samspillet imellem revisionspåtegningen og revisors rapportering i øvrigt. Som beskrevet tidligere i 
afhandlingen vurderes påtegningen af forfatteren ikke som værende det format, hvori en rapportering om 
f.eks. komplekse moms- og skattemæssige forhold skal fremgå, hvor revisor ikke finder, at dette skal fremgå 
som en fremhævelse eller et forbehold. Dette med afsæt i den stærke ensretning af påtegningen på tværs af 
landegrænser, men også henset til revisors tavshedspligt samt, at virksomheder ikke bør have oplysninger 
udstillet for f.eks. leverandører, kunder, mv., hvor der ikke er tale om en begrundet formodning om en 
strafbar lovovertrædelse.  

Ved implementering af anbefalingen der omfatter alle revisors rapporteringer til ledelsen som led i 
erklæringsopgaven, vil myndighederne med en simpel screening af revisionspåtegninger kunne identificere, 
hvorvidt revisor har udarbejdet en skriftlig rapportering, der herved vil kunne indkaldes som en del af 
virksomhedens regnskabsmateriale. På denne vis vil myndighederne have mulighed for at blive bekendt med 
de forhold, som revisor har fundet nødvendig at rapportere om f.eks. moms- og skatteforhold, enten via en 
underretning eller via en omtale i rapporteringen. I fald revisor helt undlader at rapportere om et konstateret 
forhold, vil myndighederne naturligvis ikke få indsigt heri. Her vil der dog være tale om tilsidesættelse af god 
revisionsskik ift., at der ikke er sket rapportering til ledelsen om et centralt forhold, ligesom revisor åbner sig 
op for et civil søgsmål fra virksomheden i forhold til mulig overtrædelse af sit rådgiveransvar.  

Anbefalingen vurderes at kunne efterleves uanset graden af sikkerhed i erklæringen, så længe der er tale om 
en erklæring med sikkerhed, om end der vil være tale om en indskærpelse i udvidet gennemgang og 
reviewerklæringer om, at afrapporteringen skal foretages skriftligt.  

Såfremt revisor i en ren rådgivningskapacitet forespørges om assistance med f.eks. et tjek af virksomhedens 
momsprocedurer eller forespørges om rådgivning af generel karakter, vil revisors eventuelle skriftlige 
rapportering herom ikke indgå i scopet for anbefalingen, idet opgaver af denne karakter typisk ikke 
afstedkommer en egentlig erklæring til ledelsen, men hvor resultaterne f.eks. opsummeres i et notat. Det 
vurderes i denne situation, at den fortsat gældende underretningspligt i hvidvaskloven er tilstrækkeligt 
vidtrækkende til, at revisor i denne situation fortsat skal underrette til myndighederne, i fald revisor opnår 
mistanke om, at virksomheden har begået eller har til intention at begå hvidvask. Hvor der efterspørges 
rådgivning om komplekse forhold, f.eks. transfer-pricing, vurderes det fuldt ud rimeligt, at der ikke påtvinges 
en særskilt rapporteringsforpligtelse eller indsigt ned over denne rådgivning. I fald rådgivningen ydes af 
selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, vil vedkommende naturligvis skulle bruge sin indsamlede viden, 



  Oplæg til tilpasning af regulering og praksis 

S i d e  45 | 68 

 

jf. rådgivningsopgaven til at vurdere, om der er særlige komplekse forhold, som bør rapporteres til ledelsen 
ifm. erklæringsafgivelsen på årsrapporten. 

Det kunne i denne relation overvejes, hvorvidt der i revisionspåtegningen skulle indføres et afsnit lig det fra 
revisionspåtegningerne i svenske selskaber omkring revisors vurdering af discharge til ledelsen, jf. afsnit 
5.2.1. Om end revisors vurdering af om der bør gives discharge til ledelsen, må ligge i klar forlængelse af 
vurderingen om behov for en hvidvaskunderretning og/eller rapportering i revisionspåtegningen, vurderes 
modellen, efter indsamling af input fra respondenterne, ikke umiddelbart oplagt at implementere. I denne 
relation bemærkes det, at revisor, jf. ISA’erne samt den danske regulering omkring revision og erklæringer, 
ikke er dommer ift. en konkret problemstilling. Revisor skal objektivt vurdere, hvorvidt et givent forhold 
enten er eller kan være en overtrædelse af f.eks. skattelovgivningen, der i så fald vil udløse en 
rapporteringsforpligtelse. Revisor har ingen hjemmel til at kræve, at virksomheden ændrer en given 
disposition eller, om ledelsen de facto skal idømmes straf eller ej. Denne ret og pligt ligger hos 
myndighederne.  

7.3.1 Diskussion af anonym underretning kontra rapportering til ledelsen 
Det vurderes ikke, at de fremsatte forslag konflikter. I denne forlængelse bemærkes det, at om end revisor 
ikke må give notice til virksomheden om en eventuel hvidvaskunderretning, må revisor godt i sin rapportering 
i øvrigt omtale det pågældende forhold. Dette vil i praksis ses i form af revisors behandling af ulovlige 
kapitalejerlån. I disse tilfælde skal revisor underrette SØIK om det ulovlige lån, ligesom forholdet skal 
gengives i revisionspåtegningen, som følge af, at ledelsen kan ifalde ansvar. Endvidere er revisor pligtig til at 
gengive forholdet i en skriftlig rapportering til ledelsen, hvori revisor også kan redegøre nærmere for 
baggrunden for det ulovlige lån end formuleringen herom i påtegningen.  

I fald revisor således identificerer, at en virksomhed potentielt har begået hvidvask ved konsekvent at have 
tilbagesøgt større energiafgifter end berettiget, men dette ej ift. revisionen anses som værende et væsentligt 
beløb, vil dette som udgangspunkt udløse pligt om en hvidvaskunderretning, men ikke nødvendigvis udløse 
en fremhævelse, jf. ISA 706, såfremt forholdet ikke anses som værende væsentligt – eller dette forhold ej er 
omfattet af strafbestemmelser for ledelsen. I denne situation kunne revisor i sin skriftlige rapportering 
anføre, også under hensyn til god skik samt rådgivning over for virksomhedens ledelse, at virksomheden bør 
være opmærksom på dette forhold samt sikre, at dette udbedres, hvilket vurderes understøttet af 
hvidvasklovens § 38, stk. 8. Med afsæt heri vurderes det muligt, at den anonyme underretningspligt kan gå 
hånd-i-hånd med revisors øvrige rapporteringsforpligtelser. 

Det kan diskuteres, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at det samme forhold både underrettes til SØIK samt 
relevant myndighed via SØIKs portal herfor, samt omtales i revisors rapportering, herunder særligt ift. 
risikoen for afvigende oplysninger om det samme forhold rapporteringsformerne imellem. Det vurderes dog 
i denne sammenhæng, at netop muligheden for at køre to simultane spor, som også beskrevet af Stig fra 
SØIK, altså at den anonyme underretning ligger hos myndighederne, samtidig med at forholdet rapporteres 
til kunden, med henblik på en anbefaling om afklaring heraf, som udgangspunkt ikke vil have en 
samfundsmæssig trade-off effekt. Myndighederne vil fortsat modtage oplysningen ift. en vurdering af, om 
denne understøtter øvrige oplysninger, som myndighederne måtte have, eller om der er tale om et 
enkeltstående forhold, ligesom virksomhedens ledelse gives muligheden for at udbedre dette.  

7.4 Tilpasning til oplysningsskemaet 
Med afsæt i forslaget ovenfor vil skatteforvaltningen isoleret for gængse kapitalselskaber, ApS’er og A/S’er, 
ved en fuld årlig kontrol skulle gennemgå påtegningen samt indkalde rapporteringen for over 200.000 danske 



  Oplæg til tilpasning af regulering og praksis 

S i d e  46 | 68 

 

selskaber, idet der i 2018 var ca. 34.000 A/S’er og 249.000 ApS’er registreret i Danmark86. I denne 
sammenhæng er ikke korrigeret for de selskaber, der helt har fravalgt tilknytning af en revisor. Om end det 
antages, at særligt Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen løbende udvikler digitale løsninger, der vil muliggøre 
filtrering på de påtegninger, hvori der indgår reference til en skriftlig rapportering, jf. forslag i afsnit 7.3, vil 
arbejdet med at filtrere og indkalde de mest relevante rapporteringer fortsat være en større administrativ 
byrde ift. en generel gennemgang, medmindre der etableres en fast turnus, temabaserede gennemgange 
eller lignende. 

For yderligere at kunne effektivisere myndighedernes kontrolindsats ift., hvilke rapporteringer, der primært 
bør indkaldes, anbefales følgende: 

”Det anbefales, at oplysningsskemaet i DIAS for virksomheder udbygges med felter således, 
at angiver skal oplyse, om der er modtaget en skriftlig rapportering fra revisor, og i så fald, 
om denne indeholder omtale af forhold vedr. a) skat, b) moms, c) afgifter, d) andre forhold 
mellem virksomheden og skatteforvaltningen”. 

Anbefalingen vurderes i praksis at kunne implementeres på samme vis, som når øvrige tilpasninger til 
oplysningsskemaet indføres. Det vurderes ikke, at anbefalingen vil kræve ændring af gældende love, og 
anbefalingen vurderes således alene at kræve en almindelig administrativ godkendelsesproces samt en 
teknisk tilpasning af oplysningsskemaet. 

Udfyldelse af oplysningsskemaet er som udgangspunkt en pligt, der påhviler virksomheden og dens ledelse, 
hvor virksomheden dog kan tildele rådgiver, f.eks. revisor, adgang til at assistere med udfyldelse heraf. 
Uanset, hæfter virksomheden for nøjagtigheden af de angivne oplysninger. Anbefalingen vil naturligvis ikke 
afdække forsætlige eller hændelige fejl ift. udfyldelse af felter omkring rapportering fra revisor, hvorfor der 
bør være en stikprøvevis myndighedskontrol på nøjagtigheden af oplysningerne, ligesom af øvrige 
oplysninger, jf. oplysningsskemaet. Dog må det antages, at der som hovedregel angives korrekte oplysninger 
på oplysningsskemaet, og at skatteforvaltningen på denne vis vil kunne centrere sin gennemgang på de 
rapporteringer, hvoraf det fremgår, at der er rapporteret om forhold på moms- og skatteområdet.  

7.5 Opsummerende bemærkninger samt delkonklusion 
Der er i indeværende kapitel identificeret og begrundet 4 konkrete løsningsforslag, som vurderes at kunne 
styrke relevansen af revisors rapporterings- og underretningsforpligtelser i et samfundsøkonomisk 
perspektiv med henblik på at understøtte en mere effektiv myndighedskontrol fra særligt 
skatteforvaltningen. 

Det er ligeledes fundet, at en anonym underretning kan gå hånd-i-hånd med en skriftlig rapportering til 
ledelsen om det samme forhold. Dette med afsæt i, at myndighederne både kan modtage oplysningerne via 
en anonym underretning, ligesom det konkrete forhold kan rapporteres til virksomhedens ledelse, så længe 
selve den foretagne underretning herom ikke anføres i rapporteringen.  

I tillæg til de individuelle forslag, jf. afsnit 7.1 til 7.4, forudsættes det naturligvis, at revisionsbranchen internt 
vil sørge for relevant videreuddannelse på området. Dette for at sikre den fornødne faglige kompetence på 
området, men også for at medvirke til, at der sker den fornødne kulturændring i branchen, særligt at 
underretningspligten i højere grad forankres i revisors mindset som en naturlig opgave på lige fod med 
revisors øvrige opgaver. Når dette punkt ikke er medtaget som en særskilt anbefaling, er dette med afsæt i, 

 
86 DST. (2020). Selskaber mv. efter type og skattepligtig indkomst  
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at branchen generelt løbende skal absorbere og indstille sig på ændring i øvrig lovgivning og regulering, 
hvorfor der ikke vurderes behov for en særskilt anbefaling herom.

 

8. Konklusion 
Indeværende afhandling har taget sit udgangspunkt i en analyse af revisors rapporterings- og 
underretningsforpligtelser over for såvel virksomheders ledelse som omverdenen. På baggrund af den 
gennemførte undersøgelse kan der drages følgende konklusioner på afhandlingens problemformulering. 

Det er konstateret, at revisionsbranchen har en væsentlig rolle ift. den samfundsøkonomiske opgave med at 
minimere mørketal og gabet på moms- og skatteområdet, men branchens praksis ift. samfundsmæssig 
værdiskabelse er anno 2020 fortsat på et niveau, der rummer væsentlige forbedringspotentialer. Dette 
afspejlet i såvel en opfattet forskellighed af branchens ageren ift. rapportering og underretninger, afhængigt 
af om der er tale om større eller mindre revisionsfirmaer, samspillet med Hvidvasksekretariatet ift. branchens 
underretningspligt iht. hvidvaskloven, som en oplevet samfundsopfattelse af, at revisors rapportering kan 
fremstå poleret og standardiseret. 

Revisionsbranchen er, ift. sine rapporteringsforpligtelser og begrænsningerne heri, reguleret af en række 
danske og internationale regelsæt. For afhandlingens problemfelt tager rapporteringsforpligtelserne fra 
dansk lov primært sit afsæt i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen samt hvidvaskloven. Fra international 
side påvirkes revisors rapporteringsforpligtelser særligt af ISA’erne, samt den internationale regulering på 
hvidvaskområdet, jf. EU-direktiverne, der danner grundlag for den danske hvidvasklov.  

Revisors rapporteringspligter til virksomhedens ledelse eller kapitalejere, der typisk sker i form af en 
erklæring samt evt. tilhørende skriftlig rapportering, er væsentligt forskelligt afhængig af den konkrete 
opgave samt erklæringstype. Her stiller revisors tavshedspligt, jf. RL og erklæringsbekendtgørelsen visse 
begrænsninger for omtale af usikre skattedispositioner, herunder muligt ledelsesansvar, i fald der ikke er tale 
om en erklæring om revision eller udvidet gennemgang. Det er ligeledes konstateret, at revisors 
rapporteringspligt om usikre dispositioner i erklæringssammenhæng først indtræder, i fald revisor opnår 
begrundet formodning om, at der er tale om et forhold, der kan medføre, at ledelsen ifalder ansvar, om end 
det naturligvis i praksis kan forestilles, at sådanne forhold kommunikeres fra revisor til virksomheden, uden 
at dette nødvendigvis fremgår af revisors offentligt tilgængelige rapporteringsformer. 

Hvor reguleringen omkring revisors skriftlige rapportering til ledelsen og kapitalejere, jf. ovenfor, i såvel et 
teoretisk som praktisk aspekt levner et væsentligt udfaldsrum, hvor usikre dispositioner fortsat kan eksistere 
uden at komme til samfundets kendskab og afklaring, er dette udfaldsrum væsentligt mindre ift. revisors 
underretningspligt til Hvidvasksekretariatet. Revisor er i denne kontekst underlagt anonymt at skulle foretage 
en underretning til Hvidvasksekretariatet, i fald revisor uanset opgavetypen og relationen til en given 
virksomhed opnår mistanke om, at virksomheden er involveret i hvidvask. I denne underretningspligt gælder 
ingen væsentlighedsbetragtning, som revisor ellers normalt opererer med. 

Det er konstateret, at hvidvaskdefinitionen spænder vidt og afledt også omfatter mistanke om opnåelse af 
provenu på skatte- og momsområdet ved en overtrædelse af lovgivningen herom. Hvor dette i teorien altid 
i situationer, hvor en mistanke om en strafbar lovovertrædelse på moms- og skatteområdet ikke kan 
afkræftes, skal resultere i en underretning fra revisor til Hvidvasksekretariatet, så viser afhandlingens analyse, 
at dette i praksis ikke har vundet indpas i branchen. Uanset at revisionsbranchen i 2020 eksponentielt har 
forøget antallet af hvidvaskunderretninger ift. tidligere år, kan denne stigning i vid udstrækning tilskrives 
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Erhvervsstyrelsens konkrete vejledning fra efteråret 2019 om, at ulovlige kapitalejerlån er omfattet af 
hvidvaskdefinitionen, og at sådanne ulovlige lån altid skal underrettes til Hvidvasksekretariatet. Disse lån er 
allerede omfattet af revisors rapporteringspligt tidligere, i de tilfælde hvor revisor kan udtale sig herom i sin 
påtegning om revision eller udvidet gennemgang, og underretningspligten om kapitalejerlån vurderes afledt 
ikke i væsentlig grad at have bidraget til en øget samfundsrelevans. I praksis kan det afledt konkluderes, at 
underretningspligten ikke har vundet indpas i revisionsbranchen endnu. Hvidvaskloven kan således, i sin 
nuværende form og med gældende vejledninger på området, ikke betragtes som værende tilstrækkelig ift. 
at sikre den efterspurgte øgede samfundsrelevans af revisors rapportering, hvilket understøtter 
forbedringspotentialet på området. 

Det er endvidere i afhandlingen konstateret, at der ikke pt. foreligger igangværende projekter på tværs af 
EU, IAASB eller øvrige relevante organer ift. ajourføring af revisors underretnings- eller 
rapporteringsforpligtelser.  

Det er konstateret, at der i enkelte øvrige EU-medlemslande, herunder i Sverige og Frankrig, stilles enkelte 
øgede rapporteringskrav til revisorer end de, som kendes i Danmark i dag. Hvor de konkrete alternative 
rapporteringsforpligtelser ikke isoleret vurderes at kunne medvirke til en væsentlig ændret oplevelse af 
revisors rapportering i en samfundsøkonomisk kontekst, vurderes det primære afsæt fra denne del af 
analysen at være, at til trods for, at den nationale regulering omkring revisorer og revisors pligter i vid 
udstrækning er baseret på EU-lovgivning, er der hjemmel til visse nationale særregler. 

Det er ved analyse af modtagne svar fra respondenter på afhandlingens primære dataindsamling konstateret, 
at der er et generelt ønske om mere relevant rapportering fra revisorer, både for så vidt angår revisors 
påtegning og skriftlige rapportering til virksomhederne, men også ift. revisors underretningspligt til 
Hvidvasksekretariatet. Ift. årsager til manglende relevant rapportering set i en samfundsøkonomisk kontekst 
er der identificeret visse centrale årsager. Disse omfatter manglende overensstemmelse i 
revisionsfirmaernes fortolkning og praktiske ageren ift. rapportering af forhold, hvorved der ikke er en fælles 
konsensus herom, ligesom der i denne sammenhæng fremhæves den manglende myndighedsindsigt i, 
hvilken skriftlig rapportering revisor har afgivet til virksomhedens ledelse. Specifikt ift. 
hvidvaskunderretninger, hvor branchen ift. myndighedsrespondenterne ligger væsentligt efter øvrige 
underretningspligtige, er de primære udfordringer centreret omkring usikkerhed fra branchen om hvilke 
forhold, som myndighederne ønsker kaldt ud i en underretning, grundet manglende vejledning på området. 
Ligeledes kan dette henføres til, at underretningspligten i vid udstrækning er et opgør med revisors historiske 
ageren, hvor rapportering mv. altid sker til ledelsen og med ledelsens kendskab, hvor 
hvidvaskunderretningen er en anonym underretning. I denne udfordring ligger iboende den ofte debatterede 
uafhængighedskonflikt i, at revisor modtager sit vederlag fra den virksomhed, som revisor skal agere som 
uafhængig, offentlig tillidsrepræsentant for, hvorved der kan opstå en uafhængighedskonflikt i, om revisor 
også vil give den nødvendige indsigt i usikre dispositioner omkring en virksomhed, velvidende dette kan 
medføre et forværret forhold virksomhed og revisor imellem. 

Afhandlingen har identificeret visse forslag, såvel regulatoriske som rent praktiske, til at imødekomme det 
identificerede potentiale for forbedring af revisors rapporteringspligter. Anbefalingerne bygger på et forslag 
om mere og konkret vejledning omkring forhold, der ønskes og forventes underretninger omkring. Ligeledes 
anbefales det, at underretninger til Hvidvasksekretariatet simultant tilflyder alle relevante myndigheder, 
f.eks. skatteforvaltningen, for at sikre den relevante offentlige myndigheds stillingtagen til det relevante 
forløb for den enkelte underretning. Der anbefales implementeret en tosporet underretningsproces, hvor en 
anonym hvidvaskunderretning fra revisor altid afstedkommer en rapportering til ledelsen om det givne 
forhold, ikke om den foretagne hvidvaskunderretning. Dette med afsæt i afhandlingens konkrete diskussion 
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om, at revisor i tråd med hvidvasklovens øvrige bestemmelser, gerne må anbefale kunden ikke at begå ulovlig 
eller potentiel ulovlig virksomhed, og at en sådan rapportering må anses for samfundsrelevant ift. hurtigst 
muligt at få taget hånd om det givne forhold. Afslutningsvis anbefales det, at revisor i sin påtegning altid 
henviser til evt. skriftlig rapportering afgivet til ledelsen/virksomheden i relation til sin afgivne påtegning 
samt, at oplysningsskemaet for kapitalselskaber tilpasses, således der heri skal indberettes, om selskabet har 
modtaget rapportering fra revisor om forhold på moms-, skatte- eller afgiftsområdet. Ved implementering af 
disse forslag vil myndighederne få den pt. manglende indsigt i revisors skriftlige rapportering, foretaget som 
en del af revisors erklæringsopgave, hvorved denne rapportering kan indkaldes som en del af den offentlige 
myndighedskontrol. 

Som opsummering på afhandlingens problemstilling kan det konkluderes, at der er konstateret mulighed for 
at implementere initiativer, der forventes at ville øge den samfundsmæssige nytteværdi af revisors 
rapportering. En succesfuld overgang til en mere indsigtsfuld rapportering og effektiv myndighedskontrol vil 
kræve en øget vejledning fra offentlige instanser, visse praktiske tilpasninger til underretnings- og 
indberetningssystemer samt en regulatorisk tilpasning omkring revisors underretningspligter og krav, særligt 
iht. hvidvaskloven og erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere forudsætter dette tillige, at myndighederne har 
de nødvendige ressourcer til en egentlig opfølgning på den forventede øgede mængde af information fra 
revisionsbranchens rapporteringer og underretninger. Såfremt disse rammer er tilstede, er det alene op til 
revisionsbranchen at vise, at denne i praksis kan og vil løfte sine rapporteringsforpligtelser på dette område.  

9. Perspektivering 
Indsamling af primære data er i afhandlingen baseret på gennemførte interviews fra fire interessegrupper, 
revisorer, virksomhedsejere, Skattestyrelsen samt SØIK/Hvidvasksekretariatet. Uanset, at disse fire grupper 
af forfatteren anses som værende de mest relevante for indeværende afhandling, kunne det være relevant 
at arbejde videre med problemstillingen og de konkrete forslag udmøntet heraf, jf. konklusionen, baseret på 
yderligere interessegruppers input. Det vurderes særligt relevant at undersøge den politiske opbakning til en 
tilpasning på området, f.eks. ved interview hos Skatte- og Erhvervsministeriet. Ligeledes kunne det være 
interessant at forhøre om Erhvervsministeriets holdning til de lovpligtige hvidvaskunderretninger omkring 
ulovlige kapitalejerlån, når der ifm. interview med såvel Hvidvasksekretariatet som Skattestyrelsen er opnået 
forståelsen af, at disse underretninger i praksis indtil videre ikke er blevet sagsbehandlet i Skattestyrelsen, 
når vejledningen omkring underretningspligt på kapitalejerlån blev indført i efteråret 2019. 

Afhandlingen er alene centreret om virksomheder, der er underlagt revision eller i anden sammenhæng har 
tilknyttet en revisor, som er underlagt underretningspligt i tilfælde af mistanke om besvigelser hos 
virksomheden. Jf. FSR var der i 2019 ca. 65.000 danske selskaber, der helt havde fravalgt brugen af revisor 
ift. opstilling og indberetning af sit årsregnskab87, og i dette tal indgår ikke de virksomheder, der drives i en 
virksomhedsform med fuld personlig hæftelse, hvor der ikke er krav om tilknytning af en revisor. Om end det 
aktuelt er til debat, hvorvidt tilknytning af revisor har en samfundsøkonomisk nytteværdi samt nytteværdi 
for virksomhederne selv88, vurderes det væsentligt at have for øje, at en implementering af enkelte eller alle 
forslag fra indeværende afhandling ikke vil afdække de potentielle mørketal inden for skatteområder, der 
hviler i virksomheder uden tilknyttet revisor. Det er afledt fortsat centralt at undersøge, hvorledes dette 

 
87 FSR. (2020). https://www.fsr.dk/rekordhoejt-antal-selskaber-fravaelger-revision  
88 Se f.eks. Lilja, T. M. (2020) https://www.linkedin.com/pulse/fsr-danske-revisorer-er-eksperter-i-
pr%25C3%25A6sentere-et-s%25C3%25A5-lilja/  
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mørketal nemmere afdækkes, f.eks. via indførelse af revisorpligt, øget myndighedskontrol eller helt andre 
løsninger.  

Skatteforvaltningens hjemmel til at korrigere i virksomheders indkomst flere år tilbage samt tilskrivning af 
renter på skyldige fordringer, er blot nogle af de forhold, der vurderes at afskrække virksomheder fra 
proaktivt at indgå dialog med skattemyndighederne omkring usikre skattedispositioner. I denne 
sammenhæng kunne det være interessant at undersøge muligheden for at etablere en amnestiordning, hvor 
virksomheder, der selvanmelder usikre forhold ift. f.eks. transfer-pricing-dokumentation, arbejdsudleje eller 
komplekse moms- og afgiftsspørgsmål, kunne opnå en sikkerhed for en mildere straf, end i fald disse forhold 
alene var blevet identificeret af skatteforvaltningen i forbindelse med en egentlig kontrol. Etablering af en 
sådan amnestiordning vil have det formål at sikre, at virksomheder kan få afklaring på et gennemtænkt og 
evt. allerede implementeret forslag på en given udfordring, og f.eks. alene at blive pålagt en udbedring af 
evt. modtaget for højt provenu fra indkomstår, der ikke er forældede, men uden eller med væsentligt 
reduceret rentetillæg eller yderligere bødestraf til virksomhed eller medlemmer af ledelsen. Det er naturligvis 
ikke hensigten, at virksomheder ved en bevidst eller grov uagtsom overtrædelse af skattelovgivningen skal 
stilles på en sådan vis, at der netto opnås en besparelse ift. en tilsvarende virksomhed, der de facto har 
overholdt loven på området. Skatteforvaltningen har tidligere opereret med lignende amnestiordninger ift. 
grov uagtsomhed og forsætlig økonomisk kriminalitet89, og der vurderes på grundlag heraf at være hjemmel 
til at etablere nye amnestiordninger med henblik på en hurtigere samfundsmæssig identifikation og afklaring 
på sådanne problemstillinger. En undersøgelse af muligheden for etablering af sådan amnestiordning vil 
tillige skulle overveje, hvilke ressourcer dette ville kræve af skatteforvaltningen samt, hvorledes muligheden 
for ansøgning om amnesti behandles ift., at virksomheder ej blot kan overbebyrde skatteforvaltningen med 
endeløse forespørgsler. 

Afslutningsvis vil det, ift. selve afhandlingens forslag og konklusioner, være relevant at analysere på 
udviklingen de kommende år ift. antallet af underretninger fra revisorer til Hvidvasksekretariatet samt 
udvekslingen af efterretninger fra Hvidvasksekretariatet til skatteforvaltningen. I fald det nuværende antal 
af underretninger samt heraf afledte efterretninger ikke stiger til et af myndighederne fastsat tilfredsstillende 
niveau, vil det i øget grad være relevant at overveje at implementere forslag fra indeværende afhandling.

 

 
89 Se ”Amnesti” for skattesnyd. https://homannlaw.dk/artikel/amnesti-for-skattesnyd/  
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Bilag 1 – Interview med statsautoriseret revisor 
Baggrund: Interviewdeltager er Sune Holm, statsautoriseret revisor og partner hos Deloitte Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab, med funktion af daglig ansvarlig for revisionsforretningen i Deloitte. 

Hvad er din titel, og i hvilken grad du har med rapportering fra revisor at gøre i dit daglige virke? 

Mit daglige virke er faglig ansvarlig for revisionsforretningen i Deloitte. I det daglige, når vi snakker 
rapportering eller underretning til SØIK, SKAT, for den sags skyld, har vi formalistisk lagt det hos vores 
centrale Risk-afdeling. Så jeg er på orienteringsniveau samt også involveret i faglige drøftelser, men selve 
rapporteringen og underretninger sker ud af vores Risk-afdeling i Deloitte. 

Med det kendskab du har med egne erfaringer, hvor tilfreds i en samfundsmæssig kontekst er du med 
revisorers eksterne rapportering, både værende over for virksomhedsejere og til omverdenen, f.eks. SKAT, 
SØIK, mv.? 

Taler vi om indberetningspligten som sådan, så er den ikke synderligt kaldt ud i vores påtegninger, eller den 
er i hvert fald ikke særligt klar i vores påtegning og vores daglige rapportering. Mest af alt, fordi det meste 
også skal foregå uden underretning. Kigges der lidt bredere, synes jeg måske nok vores påtegning har nået 
et omfang og et niveau, hvor jeg kan være i tvivl, om den brede kreds af brugere egentlig forstår, hvad revisors 
arbejde omfatter. Jeg synes det tekniske og faglige niveau er blevet relativt højt. Det er ikke ensbetydende 
med, at jeg er uenig i det arbejde, der laves eller skal laves og kræves i ISA-standarderne, men vores krav til, 
hvad en påtegning skal indeholde, fjerner fokus i en eller anden grad på, hvad arbejdet har omfattet. 

Ift. selve protokollaterne og vores rapporteringsforpligtelser over for ledelsen har det måske ikke så meget 
med SØIK og underretningspligten at gøre, er det min holdning, at de rapporteringskrav, der ligger heri, 
afspejler den problemstilling, der er i ISA-standarderne, at de ikke er helt opdateret til den digitaliserede 
verden, som virksomhederne agerer under i dag. Jeg synes, vi som revisionshus har udviklet os relativt meget, 
men jeg synes ikke standarderne underbygger behovet, der er på nuværende tidspunkt, og derfor er der 
relativ stor forskel i vores rapportering, revisionshus til revisionshus ift., hvad vi kalder ud, da tolkningen er 
forskellig herpå. 

Ift. underretningspligten ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, synes jeg den er helt fair. Vi skal underrette, 
og at dette i mange tilfælde sker uden, at der skal gives oplysning eller notice til kunden. Jeg kan dog have en 
holdning om, at der ikke er fuld klarhed fra brugerne/samfundet om, hvornår man når et niveau, der kræver 
en underretning til SØIK/SKAT, og derved er der vel en samfundsmæssig problemstilling i, hvad værdien af 
indberetningerne er. Transparensen omkring, hvad der er væsentlig økonomisk kriminalitet, synes jeg en 
stærkere definition i min kontekst, for at skabe den transparens.  

Er det din vurdering, at revisors underretninger til kontrolmyndighederne (SKAT og SØIK) er fuldstændige 
med oplysninger til, at der kan laves en meningsfuld kontrolindsats?  

Jeg vil formulere det på den vis, at når revisor sender en underretning, er det materiale og de oplysninger, 
der går fra revisorerne ind til kontrollen, både korrekte og tilstrækkelige. Spørgsmålet er, om der laves de 
underretninger, der skal, da det af og til bliver et tolkningsspørgsmål af, om det er væsentligt eller ej. Men i 
de tilfælde, hvor der indsendes en underretning, er det min vurdering, at de er både fuldstændige og 
tilstrækkelige. 

Hvis du spørger til, om jeg oplever, at der sker en tilstrækkelig opfølgning på de underretninger, der 
indsendes, er det nok min umiddelbare vurdering, uden jeg har nogle konkrete fakta at bygge det op på, at 
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jeg oplever, at der enten går utrolig lang tid, før SØIK griber en underretning og foretager en kontrol – hvis 
de foretager en kontrol. Og derved bliver den samfundsmæssige værdi jo lavere af de indberetninger, der 
sker. 

Vurderer du, at den nuværende kontrolindsats fra SKAT og fra SØIK efter dit kendskab er tilstrækkelig 
effektiv til løbende at imødegå risikoen for, at der løbende opstår samfundsmæssige 
problemstillinger/gab, der af og til høres om i nyhederne? 

Jeg tror, at myndighederne har de tilstrækkelige værktøjer og redskaber til at kunne gennemføre effektive 
kontroller. Ift. frekvens oplever jeg dog en ressourceudfordring i, at de ikke fanger hverken det hele eller det 
halve, eller hvert fald ikke i tilstrækkelig grad de relevante sager, der er derude. Jeg oplever dog, at det er en 
ressourcemæssig udfordring, og at frekvensen dermed bliver for lav. 

Revisor skal underrette SØIK, såfremt revisor opnår en mistanke, der ikke kan afkræftes om, at en 
virksomhed eller person er involveret i hvidvask, f.eks. ved bevidst eller ubevidst at opnå uretmæssigt 
provenu vedrørende moms- og skatteområdet. Vurderer du, at den snitflade, der ligger i hvidvaskloven, 
herunder at revisor er pligtig til at foretage anonym underretning herom til Hvidvasksekretariatet, er 
hensigtsmæssig ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, eller synes du, at evt. øvrige konsekvenser 
herved er mere tungtvejende ift. denne rapporteringspligt? 

Jeg synes ikke med de sager, man har set og den offentlige bevågenhed omkring det, synes jeg ikke 
underretningspligten er blevet skærpet for meget. Det ligger også i revisors arbejde, at hvis du får en 
mistanke, skal du undersøge det nærmere uden at gøre kunden opmærksom på det, og hvis du ikke kan 
afkræfte den mistanke, skal du foretage en underretning. Og set i den kontekst synes jeg, det er fair nok, at 
der skal laves en underretning, forudsat at revisor har gjort det, der er muligt uden at angive til virksomheden, 
at man har lavet undersøgelsen herom. 

Hvordan vurderer du, at den nuværende rapporterings- og underretningspligt hos revisor (over for 
eksterne myndigheder) og en evt. skærpelse heraf vil påvirke forholdet mellem revisor og 
virksomhederne? 

Jeg tror da ikke, at det bidrager positivt mellem revisor og virksomheden, idet mistænkeliggørelsen af 
virksomhederne øges. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv synes jeg dog, det er fair nok, at vi skal kalde 
det ud. Der har været mange eksempler på ulovlige kapitalejerlån over tid, der har været kaldt ud af revisor 
i vores rapportering, påtegning og protokol, men som der ikke er ageret på fra SKAT eller SØIK, da de ikke 
tidligere har været omfattet af underretningspligten. Det at skærpe rapporteringspligten på kapitalejerlån, 
og måske på sigt for moms og skat mv. vil gøre, at myndighederne i langt højere grad er opmærksomme på 
det. Det kan så diskuteres, om de digitale vindinger, som Erhvervsstyrelsen har gjort over tid ift. XBRL-
indberetning, tagging mv. gør, at man relativt nemt fra myndighederne kan kalde de her forhold ud, da revisor 
allerede nu skal erklære sig om de her forhold (om der er kapitalejerlån, om der er problemer med moms og 
skat), og om det kunne gøre, at der ikke var behov for en yderligere indberetning, men at myndighederne 
selv ved årsregnskabet ville kunne fange det. Det vil selvfølgelig gøre, at der er en tidsmæssig forskel, men 
du vil i hvert fald få en fuldstændig rapportering set fra myndighedernes side. 

Hvis man skulle styrke f.eks. SKAT’s kontrol med de forhold, der ligger i sfæren omkring førnævnte 
underretningspligt, vurderer du, at følgende udsagn vil have en positiv effekt set ud fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt?  

a) At revisor kan kræve, at virksomheder indhenter bindende svar på usikre positioner? 
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b) Er lovgivningen i dag, herunder muligheden for at SKAT kan åbne tidligere indkomstår, 
rentetilskrivning, mv., indrettet således, at du mener virksomheder selv opmuntres til at afklare 
usikre positioner? Hvis ikke, hvordan kunne reguleringen herom f.eks. ændres? 

a) Jeg tror, at den økonomiske konsekvens ved at pålægge yderligere handlinger, der ikke kan hentes hjem 
for virksomhederne, da jeg ikke antager virksomhederne vil betale, er for stor ift. indsatsen. Der tror jeg 
mere på den anden skitserede model, hvor vi ved at kalde flere ting ud i vores påtegninger, sådan så 
myndighederne via vores regnskaber, mv. kunne kalde ud og selv foretage opfølgning herpå, vil være 
mere optimal. 

b) Jeg tror værktøjsmæssigt er vi indrettet sådan. Jeg tror egentlig nok sådan, at jeg vil opleve, at 
skattelovgivningen er tilstrækkelig til, at mulighederne er der. Jeg kommer til at være en smule svar 
skyldig, der må komme en, der er mere skatteekspert end mig på banen.  

Har du afslutningsvist en eller to konkrete ønsker til at tilpasse reguleringen omkring revisors 
rapporterings- og underretningspligter til virksomheder og myndigheder for at optimere den offentlige 
kontrol og nedbringe risiciene for, at der gemmer sig store mørketal rundt om i de danske virksomheder? 

Jeg synes, man skal styrke på de områder, som nok også er nævnt en lille smule tidligere, revisors pligt til at 
kalde økonomiske og usikre forhold ud i påtegningerne. Det ville give den her digitale rapportering, der sker 
i dag på selskabsniveau, myndighederne andre værktøjer til at samle op på, hvor forholdene er. Det ville være 
en effektiv måde at gøre det på, men det kræver også samtidig en større klarhed og definition af, hvilke 
forhold man som samfund ønsker kaldt ud af revisor.  
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Bilag 2 – Interview med virksomhedsejer/økonomiansvarlig i SMV-
virksomhed 
Baggrund: Interviewdeltager er Steen Erik Rasmussen, økonomichef og bestyrelsesmedlem hos selskabet 
Achton A/S (cvr-nr. 10 98 06 90) samt ejer af selskaberne SER ApS (cvr-nr. 27 96 32 69) samt Talbureauet IVS 
(cvr-nr. 36 07 15 83). Tidligere revisor i 1980’erne og 1990’erne. 

 

Hvad er din titel, og i hvilken grad du har med rapportering fra revisor at gøre i dit daglige virke? 

Jeg har en titel af økonomichef i Achton A/S, og gennemgang af rapportering fra revisorer er en del af mit 
daglige arbejde. 

Ift. den rapportering du modtager fra revisor, herunder revisionspåtegninger og øvrig skriftlig 
rapportering, finder du rapporteringen relevant og tilstrækkelig til eget brug samt set ud fra et 
samfundsmæssigt synspunkt? 

Ja, det synes jeg. Jeg er nogenlunde bekendt med, hvad revisor er pligtig til at medtage i sin rapportering, og 
det bliver selvfølgelig overholdt, og det er jo, som det skal være. Rapporteringen til os som virksomhed er, 
som jeg mener, den skal være. 

Hvis der i stedet kigges på de myndigheder, som kan indhente revisors rapportering til ledelsen, og som 
revisor også kan være underlagt at skulle rapportere direkte til såsom SKAT, SØIK/bagmandspolitiet, mv., 
vurderer du så, at myndighederne modtager de nødvendige/relevante informationer fra revisor? 

De rapporteringer, der skulle udløses af nogle ekstraordinære tilfælde, f.eks. ulovlige aktionærlån eller 
lignende, det har vi i denne her virksomhed ikke haft i den tid, jeg har været her, og det er således ikke noget, 
som jeg har set i praksis, men det er selvfølgelig blevet kontrolleret hvert eneste år, om der skulle have været 
sådanne forhold. Så kontrollerne er der. Ift. selve indberetning til myndighederne, har jeg ikke oplevet noget 
at indberette, så der kan jeg ikke udtale mig, om de har fået de relevante oplysninger mv. 

Ift. dit daglige arbejde, hvor du måske har haft stiftet bekendtskab til f.eks. kontrolbesøg fra SKAT, vurderer 
du så, at den frekvens SKAT har ift. kontrolbesøg samt de forhold, der typisk bliver undersøgt, er 
tilstrækkelig og relevant ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt: 

SKAT’s kontrol er lidt svær at få øje på, den er ikke så synlig, som den var i 1980’erne og 1990’erne, dengang 
jeg selv var revisor. Dengang var det nærmest mere systematisk, f.eks. med moms, der blev alle virksomheder 
hvert 5. år i turnus kontrolleret ved et besøg. Det er mange år siden, at jeg har oplevet, der har været nogen 
på kontrolbesøg fra både arbejdsgiverkontrollen og SKAT hos Achton. Jeg synes, de er for lidt synlige ude i 
virksomheden, hvor de jo også godt kunne virke som en servicevirksomhed ud over en kontrolvirksomhed, 
men det vælger man åbenbart ikke at gøre. 

Revisor skal underrette SØIK, såfremt revisor opnår en mistanke, der ej kan afkræftes om, at en 
virksomhed eller person er involveret i hvidvask, f.eks. ved bevidst eller ubevidst at opnå uretmæssigt 
provenu vedrørende moms- og skatteområdet. Vurderer du, at den snitflade, der ligger i hvidvaskloven, 
herunder at revisor er pligtig til at foretage anonym underretning herom til Hvidvasksekretariatet, er 
hensigtsmæssig ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, eller synes du, at evt. øvrige konsekvenser 
herved er mere tungtvejende ift. denne rapporteringspligt? 
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Jeg synes, det er betænkeligt, at revisor skal reagere alene på en mistanke, og herved er pligtig til at 
indberette forhold, som ikke er bevist eller dokumenteret. Det bryder jeg mig ikke om. Virksomheder vælger 
selv sin revisor, og herved er der et specielt forhold imellem revisor og kunden/klienten. Jeg synes det er ok, 
at revisor skal underrette noget, der er en klar overtrædelse, men alene på mistanke, er jeg meget bange for, 
at man kan skade det samarbejde og den fortrolighed, der er imellem klienten og revisor.  

Hvis man skulle styrke f.eks. SKAT’s kontrol med de forhold, der ligger i sfæren omkring førnævnte 
underretningspligt, vurderer du, at følgende udsagn vil have en positiv effekt set ud fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt?  

c) At revisor kan kræve, at virksomheder indhenter bindende svar på usikre positioner? 
d) Er lovgivningen i dag, herunder muligheden for at SKAT kan åbne tidligere indkomstår, 

rentetilskrivning, mv., indrettet således, at du mener virksomheder selv opmuntres til at afklare 
usikre positioner? Hvis ikke, hvordan kunne reguleringen herom f.eks. ændres? 

a) Jeg kan godt se, at det kan have en samfundsmæssig nytteeffekt at indhente et bindende svar, men det 
er jo ikke helt uden risici for virksomhedens side. Man sagde jo i gamle dage, at det var at forære SKAT 
nogle oplysninger, som de kunne reagere på. Ses bort herfra, er jeg ikke helt imod ideen, da tingene i dag 
er blevet så komplekse, så det var en måde at komme de usikkerheder til livs på. 

b) Jeg synes, det burde være en formildende omstændighed, såfremt en virksomhed selv proaktivt søger at 
afklare en problematik, i modsætning til hvis SKAT selv konstaterer denne ifm. kontrolbesøg eller 
lignende. 

Har du afslutningsvis en eller to konkrete ønsker til at tilpasse reguleringen omkring revisors rapporterings- 
og underretningspligter til virksomheder og myndigheder for at optimere den offentlige kontrol og 
nedbringe risiciene for, at der gemmer sig store mørketal rundt om i de danske virksomheder? 

Det er et svært spørgsmål, og jeg ved faktisk ikke, om jeg har nogle anbefalinger. SKAT’s kontrol kunne jeg 
dog virkelig godt tænke mig blev mere aktiv ude i virksomhederne, det kunne jeg virkelig godt savne. Jeg 
synes, at det løste op for samarbejdet med SKAT i gamle dage, at man fik sat ansigt på, og de ud over at slå 
en i hovedet over nogle fejl også vejledte om nogle problematikker. Det gør revisor så også i dag, men det 
gjorde SKAT mere før, og de fik et mere menneskeligt ansigt, end de har i dag, i den omtale der er af SKAT i 
dag. Men ift. selve revisors rapportering, så ved jeg ikke, hvad der skulle være så meget anderledes der, da 
det jo er tilpasset den verden, vi lever med i dag, med de systemer SKAT m.fl. bruger til at revidere i dag, så 
langt hen ad vejen er det nok blot, som systemet er i dag. 

Hvordan vurderer du, at den nuværende rapporterings- og underretningspligt hos revisor (over for 
eksterne myndigheder), og en evt. skærpelse heraf vil påvirke forholdet imellem revisor og 
virksomhederne? 

Jeg var lidt inde på det tidligere, og jeg synes at en lovgivning med så strikse krav til revisors 
underretningspligt godt kan belaste forholdet revisor og kunden imellem. Det er betænkeligt. Man skulle 
helst være enig revisor og virksomhed imellem, om de ting, der skal og bliver indberettet. 

Har du øvrige afsluttende kommentarer, du finder relevante at inddrage i denne sammenhæng? 

Jeg kommer selv fra revisorbranchen i gamle dage, og den er væsentlig anderledes i dag. Det er jo stadigvæk 
sådan i dag, at revisor befinder sig på et ingenmandsland mellem den klient, der giver ham hans daglige 
udkom, og SKAT (og øvrige myndigheder), som stiller de her krav til regnskab, skat, hvidvasklov og alt muligt 
andet. I det her minefelt kan det ikke være nemt at navigere som revisor i dag. Ud over den bemærkning, har 
jeg ikke yderligere i denne sammenhæng. 



  Bilag 

S i d e  59 | 68 

 

Bilag 3 – Interview med SØIK/Hvidvasksekretariatet 
Baggrund: Stig N. Nielsen, politikommissær, sektionsleder i Hvidvasksekretariatet under SØIK i afdeling for 
behandling og processering af hvidvaskundersøgelser fra underretningspligtige iht. hvidvaskloven herunder 
revisorer, pengeinstitutter, advokater, m.fl. 

Hvad er din titel, og i hvilken grad du har med rapportering fra revisor at gøre i dit daglige virke? 

Mit navn er Stig N. Nielsen. Jeg er sektionsleder i Hvidvasksekretariatet i afdelingen med ansvar for 
modtagelse og håndtering af hvidvaskunderretninger. I mit daglige virke arbejder jeg med underretninger fra 
revisorer og andre underretningspligtige. I afdelingen arbejder vi med at modtage underretninger, men også 
med at besvare henvendelser fra de underretningspligtige virksomheder og myndigheder, og vi tager os af 
samarbejdet med politikredse og andre myndigheder, som både kan være underretningspligtige selv, men 
også være modtagere af videregivelse fra os. Hvidvasksekretariatet ligger i SØIK, som er vores øvre 
myndighed og anklagemyndighed. Så i mit daglige arbejde har jeg og min enhed primært at gøre med 
indtaget af underretninger, at det fungerer, og at vi servicerer og besvarer spørgsmål fra f.eks. 
underretningspligtige revisorer og andre brancher, og her er der mange brancher. 

Hvordan er den typiske proces fra I modtager en underretning, til denne er færdigbehandlet hos jer? 

Vi ser ikke på det som sager, men som data. En underretning bliver ikke som sådan færdigbehandlet. Vi 
modtager en underretning igennem vores nye hvidvaskportal, goAML, der ligger på internettet. Her opretter 
f.eks. en revisor sig som en organisation, udfylder en formular og indsender det (underretningen) til os. Når 
det er indsendt, bliver det integreret i vores database. Vi kan selvfølgelig se på den underretning i vores 
system, men vi kan også lave større udtræk, dataanalyse, fordi det ligger integreret ligesom underretningerne 
fra alle mulige andre brancher. Men vi kan selvfølgelig sagtens se på den enkelte underretning, vi kan læse 
den og vurdere, hvad den her revisor har sendt, og hvad han har ment med den. Vi screener og søger dagligt 
i vores underretninger for at prioritere, hvad der er hastende og vigtigt på det enkelte tidspunkt. Udover 
dette laver vi tværgående analyser løbende på forskellige områder for at kortlægge de større kriminelle 
netværk. Her kan en revisor jo bidrage f.eks. med nogle oplysninger, der sagtens kan falde ind i nogle 
puslespil, fordi de har en ret god vinkel til at opdage mange typer økonomisk kriminalitet. Vi ser det som 
data, vi tager det frem igen, og igen og igen, det bliver ikke sådan færdigbehandlet, vi bruger det mange 
gange, det som bliver indsendt. Vi kan som sådan 1 til 1 tage underretningen og sende den videre til f.eks. 
SKAT eller en anden myndighed. Det kan godt ske med nogle underretninger. Med andre, bruger vi dem 
måske mere som baggrundsviden til en analyse på et eller andet givent område. Vi laver også strategisk 
analyse, der f.eks. behandler et eller andet temaområde, og vi laver et datatræk på en stor mængde data, 
f.eks. alt der er kommet i 2020, og ser hvordan kriminaliteten er udviklet på et givent område, så det er meget 
bredt, hvad vi anvender det til. På den måde bliver det næsten aldrig færdigbehandlet, ikke før vi sletter det. 
Det er en proces, der hele tiden er løbende. 

I sender f.eks. en gang imellem en sag videre til SKAT – hvilke kriterier kan føre til, at I sender 
underretningen derover? 

Det kan f.eks. være, at vi læser underretningen og konstaterer, at der er mistanke om noget skatte-, moms- 
eller afgiftsunddragelse, som har relevans for SKAT. Vi har i samarbejdet med SKAT opsat en lang række 
søgeord og indikationer, der kan tyde på, at underretningen omhandler et eller andet, som er interessant for 
SKAT. Så vi sender over en bred kam rigtig, rigtig mange underretninger og indhold fra underretninger til 
SKAT. Det kan f.eks. være, at revisoren har skrevet et eller andet, som er interessant for SKAT, og så vil vi 
sende underretningen til dem. 
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Ift. detaljeringsniveauet af de underretninger I modtager, er der så et tilstrækkeligt detaljeringsniveau i de 
underretninger I modtager til, at I kan have en effektiv sagsbehandling, eller er der ofte behov for 
yderligere oplysninger? 

Det er lidt svært at sige over en bred kam. Der er rigtig mange underretningspligtige revisorer, og nogle 
udfylder måske på en lidt anden måde end andre. Vi har et dataformat, man skal overholde, når man 
indsender. Så selvfølgelig skal det altid handle om en given kunde, og et eller andet han har foretaget, eller 
revisor har mistanke om han har foretaget, men derudover kan der være stor forskel i format og 
detaljeringsgrad i det, som den enkelte revisor sender. Jeg kan ikke helt generelt sige, at de er gode eller 
dårlige, men de har svingende kvalitet. Nogle underretninger er helt klart meget kortfattede og har måske 
bare en linjes tekst samt identiteten på den pågældende, som den omhandler. Det gør det selvfølgelig svært 
at arbejde videre med, da vi ikke ved særlig meget om, hvad der er foregået, hvordan mistanken er opstået. 
Det er primært noget, der gør det svært at bruge. Det mest anvendelige i så fald er, at revisor f.eks. har 
mistænkt de her ulovlige kapitalejerlån, det står der, og så står der identiteten på den, som det omhandler, 
men vi kender ikke detaljerne. Her vil det være svært 1 til 1 at arbejde videre med. Med sådan en 
underretning kunne vi typisk videregive til Erhvervsstyrelsen. Det kan selvfølgelig give dem anledning til at 
undersøge det, men vi har ikke så mange detaljer, og det kunne være nyttigt at have nogle kontonumre om, 
hvor det her foregår henne, men generelt er det svært at sige noget om alle revisorunderretningerne over 
en bred kam, da de er forskellige. 

Kan det, i forlængelse af ovenstående, ske at I må opgive viderebehandlingen af sager, på baggrund af for 
få oplysninger, f.eks. hvis underretningen blot er ”kapitalejerlån og CVR-nr.” 

Vi læser ikke alle hvidvaskunderretninger systematisk igennem. Vi anser dem ikke som sager, da 
underretninger er en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. En underretning er ikke en anmeldelse 
eller en sag, og vi læser dem ikke systematisk. Vi analyserer og søger i dem på tværs, screener for at forsøge 
at prioritere de vigtigste først. Det er ikke alle underretninger fra revisorer, der nødvendigvis 1-til-1 bliver 
videregivet fra os af, lige med det samme i hvert fald. Med tiden vil mange, måske dem alle, og måske nogle 
endda vil blive videregivet flere gange, men det har vi ikke nogen opgørelse over. Mange af dem er helt 
sikkert videresendt, eller indhold fra dem er videresendt. Derudover indgår indholdet løbende i analyser, så 
de bliver skam i høj grad anvendt, men vi kan ikke sige, at når man har skrevet ”xxx”, så bliver den anmeldt 
eller videregivet på en given måde. Det er en lidt mere dynamisk størrelse med hvidvaskunderretningerne. 

Revisor skal underrette SØIK, såfremt revisor opnår en mistanke, der ej kan afkræftes om, at en 
virksomhed eller person er involveret i hvidvask, f.eks. ved bevidst eller ubevidst at opnå uretmæssigt 
provenu vedrørende moms- og skatteområdet. Vurderer du, at den snitflade, der ligger i hvidvaskloven, 
herunder at revisor er pligtig til at foretage anonym underretning herom til Hvidvasksekretariatet, er 
hensigtsmæssig ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, eller synes du, at evt. øvrige konsekvenser 
herved er mere tungtvejende ift. denne rapporteringspligt? Og er mængden af underretninger blevet så 
stor, at det er svært for jer at arbejde med? 

Mængden er ikke noget problem for os. I år regner vi med at få over 60.000 hvidvaskunderretninger, men 
mængden er ikke noget problem, fordi det er data, og der er plads til det. Dermed, som jeg også har sagt, må 
man ikke forvente, at hver eneste underretning bliver behandlet som en enkeltstående sag, der har et eller 
andet givent forløb, der fører til et resultat i den sidste ende. En stor del gør, men ikke alle.  

Jeg tror, at definitionen af hvidvask, jf. hvidvaskloven, er taget fra straffeloven. Om snitfladen er 
hensigtsmæssig, der tror jeg, at revisors forpligtelse til at sende underretninger er den samme som andre 
underretningspligtige brancher.  
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Enig, så det er blot, når man læser loven, der alene kræver en mistanke for at udløse en underretning, og 
ikke som revisorer i andre henseender skal have begrundet formodning, før end der udløses en 
rapporteringsforpligtelse. Med hvidvask er snitfladen for overbevisning lidt lavere, og det er denne 
snitflade, som der tænkes på med spørgsmålet. 

Det er rigtigt, at underretning om hvidvask kan være en meget lille mistanke, men det er sådan set meningen 
med hvidvaskloven. Hvidvaskloven stammer oprindeligt fra nogle internationale krav og forpligtelser, der 
handler om at dæmme op for hvidvask, og hvis man skal lægge en form for net ned over verden, så handler 
det om, at du på trods af den forskel, der kan være i nationale lovgivninger, og om hvidvask overhovedet er 
strafbart i de enkelte lande. Ved siden af hele den lovgivning der findes om det rent straffemæssigt også har 
en definition i landene, der handler om at være opmærksom på og underrette om hvidvask. Det er ikke helt 
sikkert, at en revisor i f.eks. Danmark, der opdager noget mistænkeligt, at det han opdager, er strafbart, eller 
om det er en stærk mistanke, hvor det direkte tydeligt viser sig, hvad der er galt. Det skal forstås således, at 
en hvilken som helst, der er erhvervsdrivende inden for de brancher, der er underretningspligtige inden for 
hvidvaskloven, har pligt til at holde øje med, om deres kunder tager del i eller har at gøre med noget, der kan 
være hvidvask. Den mistanke kan godt være ret spinkel, men det skal forstås således, at når denne lille del 
bliver del af et større billede, så kan det faktisk blive meget, meget stærkt. Du skal tænke på, at hvis en person 
eller et selskab er kunde mange forskellige steder, så har de alle sammen kun en lille brik af viden om den 
person eller selskab, men når det bliver forenet med alle de brikker, så kan det blive et meget stærkt billede 
af, hvad der foregår. Hvis vi f.eks. kender til 3 forskellige banker, hvor de er kunde, en revisor, en advokat, en 
spillevirksomhed og et auktionshus, mv. Hvis de lægger hele deres forretning bredt ud over der, så kan vi 
efterhånden få et meget stærkt billede af, hvad der foregår, og hvordan deres hvidvask er skruet sammen, 
hvis de begår hvidvask. 

Derfor en revisors betragtninger, her revisors helt subjektive betragtninger om, hvad der måske er forkert, 
ulovligt eller mistænkeligt, de kan være rigtig vigtige. De behøves ikke være specielt velunderbyggede eller 
være en stærk begrundet mistanke, men udelukkende hans professionelle betragtninger ud fra hans 
synspunkt som erhvervsdrivende, om noget som stikker uden for billedet i en lovlig normal virkelighed i hans 
billede heraf. Og det tror jeg, at de har en ret god ide om, hvad det kunne være, de er jo eksperter på deres 
felt, ligesom bankerne er på deres felt, osv. Og det lever vi af, det de betragter og ser og indsender til os. Jeg 
tror, at man skal løsrive sig fra den her betragtning om, at der skal en meget stærk mistanke til, for det skal 
der ikke. 

Har I set en intensivering af antallet af underretninger fra revisorer, efter Erhvervsstyrelsen udsendte 
vejledning om, at underretningspligtige skal foretage underretning til Hvidvasksekretariatet ved 
konstatering af ulovlige kapitalejerlån? Og går intensiveringen i så fald overvejende på kapitalejerlån, eller 
er der også tale om underretning af øvrige forhold? 

Jeg har lige tjekket og sidste år (2019) modtog vi 134 underretninger fra revisorer. Årene før det var det 
lavere. Her i 2020 er vi kun i august, og vi har ikke lavet en officiel opgørelse herpå endnu, men jeg kan godt 
oplyse, at vi har rundet 1000 underretninger fra revisorer i år, og ud af dem er det mit indtryk, at de fleste 
handler om ulovlige kapitalejerlån. Men igen, her har vi ikke nogen officiel opgørelse, så det er kun mit 
indtryk, men som sagt har vi rundet 1000 og kommer nok højere op inden nytår. Så der er sket en meget stor 
stigning, og det kan have forklaring i Erhvervsstyrelsens vejledning på området. Det er rimeligt nærliggende 
at tænke. Det er mit indtryk, at det primært handler om kapitalejerlån, så det tyder på, at det er noget, 
revisorerne ser en del. 
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Såfremt man skulle kigge på sagsbehandlingen, hvordan den er nu ift. revisors underretninger, ser du så 
der er måder, hvorpå man kunne effektivisere dem yderligere, for hurtigere at få gennemgået og opklaret 
forhold, f.eks. ved at lade visse underretninger gå direkte til andre myndigheder som SKAT eller 
Erhvervsstyrelsen? 

Det ligger ikke lige indenfor mit område at rådgive om, hvad vej oplysningerne skal gå. Jeg ville dog foreslå 
til revisorerne, at de efterlignede bankerne med, at de lavede en central indrapportering til os, således deres 
filialer indsender oplysninger til en central enhed, der så indsender til os. Det gør de i bankerne, og det 
fungerer ret godt og effektivt. Jeg tror for de enkelte revisionskontorer derude og især de små selvstændige, 
at det er et ret stort arbejde at indsende hvidvaskunderretninger, og her kunne de overveje at centralisere 
det. Hvad vej informationerne skal gå ift. myndighederne er uden for mit område, men så længe der er en 
underretningspligt ifølge hvidvaskloven, så skal oplysningerne jo i hvert fald til os. Vi kan jo godt videresende 
til øvrige myndigheder. 

Kunne man overveje, inden man skulle underrette til jer/Hvidvasksekretariatet, kunne indlægge en anden 
forpligtelse til revisor, f.eks. at revisor kræver, at ledelsen af den givne virksomhed indhenter 
kommentarer eller bindende svar fra SKAT på et givent forhold/en given mistanke omkring moms eller 
skat, der kunne indikere hvidvask, og at der så kun i tilfælde af en fortsat formodet mistanke skal ske 
indberetning til jer om forholdet? Dette efter tankegangen omkring rapporteringsformen, der kendes fra 
revisorlovens § 22 

Det lyder lidt revisorteknisk, og måske lidt udenfor mit område, men jeg kan sige fra vores side, at vi har rigtig 
meget gavn af revisorernes helt egne subjektive betragtninger, og det er nok en branche, hvor jeg tror, der 
er meget at hente, nemlig revisorernes egne oplevelser af kundeforholdet. Det behøves ikke at være 
underbygget, før end man foretager en hvidvaskunderretning. Det kan være en oplevelse, noget man har 
konstateret i kontakten med kunden, noget han har sagt, forsøgt eller noget i hans materiale. Der er ikke 
nogen formkrav for, at man skal have gennemgået visse handlinger, før end man kan foretage en 
hvidvaskunderretning. Jeg tænker, du måske leder efter en tommelfingerregel for, hvornår revisorerne skal 
foretage en hvidvaskunderretning, men det er jeg bange for, at man i praksis ikke kan give. 

Spørgsmålet gik lige så meget på, om der var noget at hente ift. effektivisering ved at lægge noget af 
undersøgelsespligten om, f.eks. ift. et moms- eller skatteforhold der måske/måske ikke kan være et udtryk 
for selvhvidvask, inden forholdet skal underrettes til Hvidvasksekretariatet? 

Jeg tror, du ser på det, som man gerne vil have undersøgt forholdet, og det vil være krævende og tage lang 
tid, hvorvidt der f.eks. er lavet en eller anden forkert momsindberetning eller flere, og det vil være 
samarbejde med SKAT, mv. Men, hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er sket noget ulovligt eller ej, så er det 
jo et spor at køre som revisor og SKAT. Det her er et andet spor, der kan køre ved at lave en 
hvidvaskunderretning. Der er ikke noget krav om, at en revisionsforretning skal nå til det her punkt. Hvis man 
er nervøs for at underrette nogen, og der viser sig slet ikke at være noget galt efter alt at dømme, så er det 
en anden sag. Men en underretning kan jo altid indsendes uanset, hvilket stadie det er, og der er ikke noget 
regelsæt for, hvornår det er rigtigt at gøre desværre. 

Kan en underretning, enten ved Jeres egen behandling eller ved overlevering til f.eks. SKAT, godt ende i, 
at der ej foretages yderligere herved, eller er der altid en reaktion over for virksomheden? 

Altså det ”værste” der kan ske er, at den indsendes til os, og så sker der ikke mere. Hvis vi ikke kan koble den 
med yderligere oplysninger, der gør, at der kan arbejdes videre med den, eller det tydeligvis fremgår, at der 
ikke er noget som helst galt. Der er selvfølgelig visse enkeltsituationer, som revisorerne altid skal underrette 



  Bilag 

S i d e  63 | 68 

 

om. Det er typisk noget, som Erhvervsstyrelsen har fastsat i nogle vejledninger. Men ift. komplekse forhold 
om f.eks. moms, der skal man huske, at SKAT og hele Skatteforvaltningen også er underretningspligtige. Så 
når de er i kontakt med selskaber eller personer, så har de også pligt til at underrette, så der er mange sider, 
at underretningen kan komme fra. 

Har du afslutningsvist en eller to konkrete ønsker til at tilpasse reguleringen omkring revisors 
rapporterings- og underretningspligter til virksomheder og myndigheder for at optimere den offentlige 
kontrol og nedbringe risiciene for, at der gemmer sig store mørketal rundt om i de danske virksomheder? 

Det har jeg desværre ikke, da jeg er embedsmand, og det andet er et politisk spørgsmål. Jeg kan bare se og 
konstatere, at loven (hvidvaskloven) er blevet skærpet mange gange, da både hvidvaskloven er blevet 
udbygget, og der er kommet en hvidvaskparagraf i straffeloven – det kan jeg jo konstatere. Og det kommer 
af nogle internationale krav fra FATF, der er den organisation, der fastsætter internationale standarder for, 
hvordan man modarbejder hvidvask og terrorfinansiering, og deraf også EU’s lovgivning. Så det kan jeg jo 
konstatere, og derved tyder det jo også på, at der kommer mere af det. 

Har du øvrige afsluttende kommentarer, du finder relevante at inddrage i denne sammenhæng? 

Jeg synes, det er et forslag, og det tror jeg også resten af Hvidvasksekretariatet vil bakke op om, det at man 
generelt, og det vi også ser som en god erfaring fra mange andre brancher, at lægge systematik omkring det, 
at indsende hvidvaskunderretninger. Altså at lave et setup eller regime, og det kan være de allerede har det 
i de store virksomheder, men f.eks., at den enkelte medarbejder oplever et eller andet, og han i de større 
virksomheder rapporterer det videre til en hvidvaskafdeling eller compliance-afdeling eller lignende. I 
pengeinstitutterne organiserer de sig typisk med en compliance-enhed, hvorunder der er en AML-enhed, der 
kun har det som profession, og det har de garanteret også i de store revisionsvirksomheder. I de små kan 
man måske efterligne det eller måske hjælpe hinanden på en eller anden måde. Hvis man er selvstændig, 
sidder man nok selv med det, men de små kunne måske have gavn af mere konkret vejledning til, hvordan 
de skal tolke reglerne, og hvordan de skal underrette i praksis. Det kan vi jo hjælpe med, og der ligger også 
oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, men jeg tror mere vejledning og centralisering og systematik hos 
virksomhederne ville gavne dem. Det ser ud, som om det er på vej, og jeg tror, man skal fortsætte i den 
retning. Afslutningsvis tror jeg også, man skal erkende, at det her er en del af deres daglige arbejde lige så 
vel som deres kerneforretning, som de kender ud og ind, men dette her er også en arbejdsopgave – at 
underrette om hvidvask og terrorfinansiering. 

 

 

  



  Bilag 

S i d e  64 | 68 

 

Bilag 4 – Interview med Skattestyrelsen 
Baggrund: Sune Nissen, funktionsleder i Skattestyrelsen med ansvarsområde for en enhed på ca. 20 mand, 
der har til ansvar at modtage og behandle efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. 

Hvad er din titel, og i hvilken grad du har med rapportering fra revisor at gøre i dit daglige virke? 

Navnet er Sune Nissen, og min titel er funktionsleder. Det ansvarsområde jeg har, det er at være leder for en 
enhed, som bliver på ca. 20 mand nu her. Det, vi har ansvaret for, er at modtage de hvidvaskefterretninger 
som Hvidvasksekretariatet ovre ved bagmandspolitiet, altså SØIK, sender til skatteforvaltningen. Det er det, 
vi kigger ind i, når vi ser på, hvad jeg sidder og roder med. 

På den måde betyder det jo ikke, at vi ikke også er underlagt en pligt til at underrette ved en mistanke om 
hvidvask. Det ligger jo i hvidvasklovens § 28, og det gælder for hele skatteforvaltningen, men vi er selvfølgelig 
også underlagt den. Nu er det nok begrænset, hvor mange gange vi selv laver en underretning, fordi præcist 
det vi sidder og kigger på er, når andre har lavet en underretning, og den kommer over til os som en 
efterretning. Hvis man kort skal give en definition på det, er en underretning det man foretager til 
Hvidvasksekretariatet, når man har en mistanke om hvidvask, men når Hvidvasksekretariatet sender noget 
ud af huset, som er baseret på de her Hvidvaskunderretninger, så sender de det som en efterretning. Det kan 
hænge sammen på den vis, at f.eks. et pengeinstitut laver en underretning. Gør de det 1 eller 2 gange i løbet 
af en periode, så sidder Hvidvasksekretariatet og måske vurderer, at de ikke kan stykke et ordentligt billede 
sammen af det her. Kommer der så en underretning mere, det kunne være fra et pengeinstitut, det kunne 
være fra en revisor, det kan være forskellige steder fra, så kan det være, de siger, ”nu har vi et billede af, 
hvad vi skal gøre ved det her”. Så stykker de det sammen og sender en efterretning afsted. Så en efterretning 
kan godt indeholde information fra flere underretninger. Grunden til, vi så ikke laver så mange 
underretninger selv, er jo fordi, det vi får er noget, der kommer derovrefra. Så i det tilfælde, at vi laver 
underretninger, er det jo der, hvor vi typisk ser noget mere, end det der ligger i den efterretning, vi har fået. 
Det kan være, at vi får konkretiseret, hvad der rent faktisk har fundet sted, hvor vi absolut mener, at det skal 
gives retur. Det kan være en udvidelse af en personkreds eller andre ting, så falder vi selvfølgelig ind under § 
28, og så sender vi noget retur. 

Du må jo sige, hvis vi kommer for vidt omkring, jeg kan jo godt nogle gange tangerer ud af nogle forskellige 
ting, som måske ikke helt var det, du spurgte til, men jeg synes det hænger sammen med et helhedsbillede 

Det er helt ok, det foregriber muligvis enkelte af mine øvrige spørgsmål, men det tager vi blot ifm. vi 
kommer igennem. Mit næste spørgsmål er, ift. den rapportering og/eller underretning I direkte eller 
indirekte modtager fra revisorer (herunder også underretninger fra revisorer => Hvidvasksekretariatet => 
Skattestyrelsen), er detaljeringsniveauet af de underretninger/efterretninger I modtager så tilstrækkeligt 
ift., at I kan have en effektiv sagsbehandling, eller er der ofte behov for yderligere oplysninger? 

Hvis vi snakker underretninger fra revisorer ind til Hvidvasksekretariatet, som vi så modtager som 
efterretninger, der er jeg nødt til at sige, det lader vente lidt på sig. Revisorerne har haft rigtig svært ved at 
komme ud af starthullerne ift. at lave underretninger til Hvidvasksekretariatet. Når man kigger på den 
samlede mængde af underretninger, der ryger ind ovre ved Hvidvasksekretariatet, så står revisorerne for en 
meget, meget lille del. Nu taler jeg historisk ift. 2019 og tidligere, de er blevet en lille smule bedre i 2020. Nu 
har jeg kun set tallene for 1. kvartal for 2020, men det står temmelig sløjt til, og derfor har jeg ikke personligt 
set en underretning – nu er jeg jo leder, så det er ikke mig, der laver selve sagsbehandlingen – men det, vi 
får, er stort set altid underretninger fra pengeinstitutter. Derfor kan det være svært at sige, om det der måtte 
ligge fra en revisor, vil være brugbart, men jeg kunne forestille mig, at det ville være brugbart, men jeg har 
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ingen evidens for det. Men når man laver en underretning, så skal man jo lave et mistankegrundlag, altså en 
beskrivelse af den adfærd man nu har observeret, evt. bilagt transaktioner eller andet. Jeg kunne da forestille 
mig, at de (revisorer) kunne komme med en fin beskrivelse, hvor der er en mistanke, der ikke lige kunne 
afkræftes, men personligt har jeg ikke set en, og jeg hører heller ikke mine medarbejdere omtale 
underretninger fra revisorer. 

Din afdeling beskæftiger sig ikke med underretninger fra revisorer, foruden de som kommer fra 
Hvidvasksekretariatet? 

Nej, vi håndterer kun underretninger eller efterretninger fra Hvidvasksekretariatet. 

Har I set en intensivering af antallet af underretninger fra revisorer – via Hvidvasksekretariatet - efter 
Erhvervsstyrelsen udsendte vejledning om, at underretningspligtige skal foretage underretning til 
Hvidvasksekretariatet ved konstatering af ulovlige kapitalejerlån? Og går intensiveringen i så fald 
overvejende på kapitalejerlån, eller er der også tale om underretning af øvrige forhold? 

Jeg er bekendt med, at Erhvervsstyrelsen har presset på ift. ulovlige hovedaktionærlån. Jeg har set 
statistikken for 1. kvartal 2020 for, om hvad det er, Hvidvasksekretariatet har fået af underretninger. Her er 
der sket en markant stigning fra revisorer. Med det sagt, har vi ikke fået dem at se endnu. Jeg har spurgt min 
medarbejder, som sidder og har ansvaret for at tømme denne sluse, hvor vi modtager efterretningerne (fra 
Hvidvasksekretariatet), og hun er ikke bekendt med, at der er begyndt og dukke efterretninger op, der 
vedrører hovedaktionærlån. Så der er noget, der kunne tyde på, og dette er en antagelse, at revisorerne stort 
set ikke har lavet nogle underretninger i 2019. Det er forbavsende lidt, og det er de så begyndt på (i 2020). 
Så når jeg siger en markant stigning, er dette selvfølgelig, fordi man går fra stort set ingenting til, at man 
begynder at gøre noget. Og det betyder jo, at når ikke de kommer over til os endnu, så kan jeg ikke vide, hvad 
de indeholder. Jeg kunne dog godt have en formodning om, at de indeholder noget omkring de her ulovlige 
aktionærlån, fordi det er noget af det, som har været på tale i en periode. 

Et opfølgende spørgsmål. Vedrørende nuværende såvel som tidligere års efterretninger I har fået fra 
Hvidvasksekretariatet, hvori der har indgået underretninger fra revisorer, hvilke typiske områder disse har 
omhandlet? 

Der er jeg nødt til at være svar skyldig. Noget af det jeg tror, vi kommer til at se, vil være de her 
hovedaktionærlån, ulovlige hovedaktionærlån. Det behandler vi jo selvfølgelig også, og det kommer til at 
indgå i vores vurdering ift. alle de andre sager/de efterretninger, vi får, det bliver et spørgsmål ift. risiko og 
væsentlighed, da man ikke kan nå det hele. 

Hvordan er den typiske proces fra I modtager en underretning (efterretning) fra Hvidvasksekretariatet, til 
denne er færdigbehandlet hos Jer? 

Når vi modtager en efterretning, visiterer vi den. Når vi visiterer, er det et spørgsmål om, at vi forholder os 
til, hvad det er, vi har modtaget sammenholdt med, hvad vi selv ligger inde med af oplysninger. Det scorer 
vi, og vurderer vi ud fra en væsentligheds- og risikobetragtning. Så har vi nogle forskellige kategorier, og der, 
hvor vi vurderer, at der er noget galt eller der, hvor vi vurderer, at der alt andet lige er en ændring, end det 
der er oplyst af skat eller angivet i moms, det er dem, vi scorer højest, og det er dem, vi kigger på først og 
fremmest, og det er dem, som vi tager ud til kontrol. Vi kan ikke nå alle dem, vi har scoret højest, da vi får 
flere efterretninger, end vi kan nå at behandle. Derfor, når nu ministeren har det her fokus på hvidvask bl.a., 
så er det jo bl.a. en del af hans dagsorden med mere kontrol. Som du måske ved fra medierne og fra 
pressemøder, så har der været en kontroletape 1, hvor man har udvidet Skattestyrelsen med 2 yderligere 
skattecentre, Fredericia og Frederikssund. I den her kontroletape 1 har man udvidet på hvidvaskområdet. Så 
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der bliver i hvert fald rekrutteret flere medarbejdere, også ledere, fordi vi udvider fra 1 enhed til 3 enheder 
på hvidvaskområdet, og det er hovedsageligt kontrol, som man vil bruge ressourcerne til. Der er dog 
selvfølgelig også et fokus på vores egen underretningspligt, så der bliver også brugt ressourcer på det.  

Så sagsbehandlingen (af underretningerne) ligger i jeres afdeling, eller bliver denne ekspederet videre? 

Det er godt, at du lige spørger ind igen. Det vi selvfølgelig også gør, når vi modtager efterretningerne, er, at 
når vi visiterer dem, så har vi nogle faste aftaler med nogle af de gode kontrolprojekter i Skattestyrelsen. Alle 
efterretninger, der omhandler rocker/bande, de bliver sendt til vores projekt/vores rocker/bande-indsats. Vi 
har to enheder, der kigger på det, og alle efterretninger, der omhandler dem i deres målgruppe, dem sender 
vi videre, og så er det dem, der behandler efterretningerne. Lige såvel som vi har et samarbejde med kæde- 
og momskarruselsvig. Vi får en del efterretninger, som også omhandler kæde- og momskarruselsvig. Dem 
scorer vi ikke selv og visiterer nærmere og holder op imod, hvad vi selv har, det gør de i de respektive 
projekter. Men kæde- og momskarruselsvig er et par projekter, som er de største aftagere af 
efterretningerne, og så har vi rocker/bande. Det betyder ikke, at vi ikke også samarbejder med andre, det 
gør vi. Vi har f.eks. en indsats imod fiktive virksomheder, vi har også en indsats imod 
pengeoverførselsvirksomheder og valutavekselsvirksomheder. Modtager vi efterretninger vedrørende dem, 
så bliver de naturligvis lagt derover, men størstedelen af efterretningerne ligger tilbage hos os. Jeg kan lige 
supplerende sige, at ifm. udvidelsen (ift. kontroletape 1), det er jo udmøntningen af finansloven 2020, der 
går vi fra 1 enhed i Hjørring til at være 2 enheder, der arbejder med kontrol, og så har vi 1 enhed i det nye 
skattecenter Fredericia, som kommer op at stå her i oktober måned. I den enhed skal både være nogle 
kontrolmedarbejdere, og så skal der være nogle medarbejdere, der kigger på vores underretningspligt. De 
kalder det et hvidvaskcenter. Jeg tror personligt det er politisk, at man sælger det på et hvidvaskcenter. 
Center er jo en sjov størrelse, når vi er på 2 forskellige adresser, men det er jo blot et ordvalg – det har jeg 
ingen problemer med. Der er nu i opstartsfasen allerede et rigtigt stærkt samarbejde, og vi kommer til at 
fungere som 1 center, så det er ok. 

Revisor skal underrette SØIK, såfremt revisor opnår en mistanke, der ej kan afkræftes om, at en 
virksomhed eller person er involveret i hvidvask, f.eks. ved bevidst eller ubevidst at opnå uretmæssigt 
provenu vedrørende moms- og skatteområdet. Vurderer du, at den snitflade, der ligger i hvidvaskloven, 
herunder at revisor er pligtig til at foretage anonym underretning herom til Hvidvasksekretariatet, er 
hensigtsmæssig ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, eller synes du, at evt. øvrige konsekvenser 
herved er mere tungtvejende ift. denne rapporteringspligt? Og er mængden af underretninger blevet så 
stor, at det er svært for Jer at arbejde med? 

Nu har jeg jo ikke arbejdet så meget med, hvad revisorer ellers er pligtige til. Jeg synes, som du selv siger, så 
er det et spørgsmål om, at hvis man ikke kan afkræfte en mistanke om hvidvask, så er man pligtig til at 
underrette. Og det kan man sige, at det gælder for revisorer, og det gælder også for alle andre, så i det 
perspektiv synes jeg, at det er den rigtige linje at lægge i et samfundsmæssigt perspektiv. Så synes jeg, det er 
vigtigt at få fremhævet, at der ikke er nogen beløbsgrænse på hvidvask i relation til, hvad der kan være 
væsentligt og uvæsentligt, så der er ikke sat en beløbsgrænse på, hvornår noget kan være hvidvask.  

Men sagt igen, så er det svært at sige, når vi ikke rigtig har modtaget de her underretninger fra revisorer, de 
er altså ikke begyndt at dukke op ovre hos os endnu, mig bekendt.  

Såfremt man skulle kigge på sagsbehandlingen, hvordan den er nu ift. revisors underretninger – men kunne 
også såvel være fra pengeinstitutter, ser du så der er måder, hvorpå man kunne effektivisere dem 
yderligere, for hurtigere at få gennemgået og opklaret forhold, f.eks. ved at lade visse underretninger gå 
direkte til andre myndigheder som Skattestyrelsen eller Erhvervsstyrelsen? 
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Det bliver en personlig holdning, med den erfaring jeg har. Vi kan altid finde eksempler på, at det ville være 
mest effektivt, hvis noget går direkte til kilden. Gøres dette, og har man ikke en central enhed i landet, som 
håndterer hvidvask, så ville det ikke være muligt at se de sammenhænge, som der også vil være behov for. 
På den måde synes jeg, at det giver rigtig god mening, at man har et hvidvasksekretariat, som samler op fra 
alle underretningspligtige, for det er den eneste måde, at man kan stykke de gode billeder sammen, der gør, 
at man får vished for, hvad der foregår, eller får tilstrækkelig vished til, at det er ”det her”, man vil kigge på 
frem for noget andet, når ikke man kan nå det hele. Så kan vi altid drøfte, at der er nogle ting, der kunne 
være hensigtsmæssige, f.eks. det at kunne beslaglægge penge. Når vi får efterretningerne, så er pengene jo 
ofte hævet, hvis de er gået ind på kontoen, og set i det lys er det ikke det mest hensigtsmæssige. Der er jo 
måder at løse det på. Vi har som skatteforvaltning en Gældsstyrelse, der har en døgntjeneste, som man kan 
tage fat i, hvis det er. Politiet har også selv nogle muligheder for at beslaglægge, men deres muligheder i 
sådan nogle ”her og nu situationer”, de skal mig bekendt forbi en dommer. Der mener jeg, at vores 
Gældsstyrelse har nogle lidt andre muligheder.  

Har du afslutningsvis en eller to konkrete ønsker til at tilpasse adfærden eller reguleringen omkring 
revisors rapporterings- og underretningspligter til virksomheder og myndigheder for at optimere den 
offentlige kontrol og nedbringe risiciene for, at der gemmer sig store mørketal rundt om i de danske 
virksomheder? 

Det bliver også en personlig holdning fra mig. Det her er noget, som vi i princippet kan drøfte rigtig, rigtig 
længe og med rigtig mange vinkler. Nu er revisionsbranchen, lidt karikeret, opdelt i 2. Der er nogle store 
revisionsselskaber, som lægger en linje – tænker jeg – som er rigtig, rigtig god. Hvis man tænker på, hvad den 
gode revisors rolle er, så er der en form for samfundsværn ift. at udføre det arbejde. Det mener jeg langt hen 
ad vejen, at de store revisionsselskaber er garant for. At lægge yderligere restriktioner på, det tror jeg ikke 
vil ændre ret meget ift. antallet af underretninger, idet de måske har sluset de brodne kar ud – dem vil de 
simpelthen ikke have ind som kunder. Nogle af de brodne kar, som helt automatisk siger, ”det er nok lettere 
at få regnskab igennem hos en mindre revisor”. Du kan nok høre, at der nok er nogle personlige antagelser 
heri, men jeg kan dog godt forestille mig, at nogle yderligere restriktioner, som vil påvirke erhvervslivet og 
revisionsbranchen, ikke vil kaste det af sig, som man samfundsmæssigt gerne vil til livs, fordi den gode revisor 
nok har temmelig meget styr på det i forvejen. Ikke dermed sagt, at de har styr på alle deres underretninger, 
der er så få underretninger, at der bør ses på, om der ikke er noget mere, der skal kigges på ift. at lave de 
underretninger. Nu har vi set det stige en lille smule rent statistikmæssigt. Vi ved ikke, hvad underretningerne 
præcist indeholder. Jeg har dog formodning om, at det er de her ulovlige aktionærlån. Vi kunne dog godt 
nogle gange undre os over, om der ikke kunne være andre ting, som revisorerne ser, fordi de trods alt ser 
nogle ting.  

Det får mig også til at tænke på en anden mulighed, som kunne være sjov for dig at løbe med. Det er, om 
man kunne stille som et krav i fremtiden, at hvis man er revisor for et selskab, så skal der være krav for, at 
man også er revisor for hovedaktionæren. Dette, idet en revisor jo til syvende og sidst kan sige, at det som 
vedrører selskabet, det har jeg styr på, og så kan det godt være, at der kan være nogle ting, jeg har en 
fornemmelse om, at der ikke er styr på ovre hos hovedaktionæren, men ”der er jeg jo ikke revisor”, og så ser 
man igennem fingrene med det. Så ved at lægge det ind som et krav, at man også skal være revisor hos 
hovedaktionæren, så kommer man også nogle flere ting til livs. Det er klart, at det kan man ikke gøre på 
samme måde over for de erhvervsdrivende, og nogle hovedaktionærer er selvfølgelig også erhvervsdrivende, 
og ellers bliver det også en pligt til at være revisor for nogle lønmodtagere, som bare er hovedaktionærer. 
Det er der givet rigtig mange holdninger til, men jeg kunne da se for mig, at der ville det give noget, frem for 
andre ting ift. revisionspligt og revisorpåtegningen. Jeg kan også godt have en formodning om, nu snakker vi 
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ikke de store revisionsselskaber – om end der selvfølgelig er brodne kar alle steder – men jeg kan have en 
formodning om, at der vil være revisorer, som laver en relativ pæn påtegning, og så laver man et protokollat 
eller et bilag til påtegningen, med de ting, som måtte være galt ved siden af. Figurerer dette ikke lige, så ved 
vi ikke, det eksisterer, og så kan vi heller ikke indkalde det, hvis det er en virksomhed, som vi kigger på. Det 
er selvfølgelig nogle personlige antagelser, men det bygger da også på en grad af personlige erfaringer med 
kontrol. 

Jeg kan jo tilføje og sige, at Rigsrevisionen har kigget på myndighedernes håndtering af hvidvask. De kom 
med en beretning d. 24. januar 2020, som ligger offentligt tilgængeligt. I den, og jeg er ikke sikker på, om man 
kan læse det, men jeg kan i hvert fald oplyse, at i forbindelse med de gennemgik de sager/efterretninger, 
som var pillet ud fra Skattestyrelsens side, der har det vist sig, at vi har haft en træfprocent på 94 %. Det 
vidner jo om, at det vi modtager, og det vi vælger ud til kontrol, er yderst relevant, når 94 % har givet 
anledning til ændringer af det oplyste i skat eller angivne i moms. Så det er jo også noget af det, som vi vil 
have et fokus på, når der er en markant stigning i antal underretninger til Hvidvasksekretariatet, om 
kvaliteten vil være den samme, eller om det er fordi, man er blevet mere nervøs i samfundet for ikke at 
overholde alle de her hvidvaskregler, og dermed begynder man at underrette på noget, som ikke er nær så 
væsentligt som andet. Indtil videre ser vi altså ikke et fald i kvaliteten, men igen, vi når ikke at kigge på det 
hele, og det tager også tid for os, før en sag er afsluttet, og der er selvfølgelig også et efterslæb. Det, som 
kommer ind nu, ligger også lidt tid, så bliver det behandlet, og den dag, det er behandlet, er der også gået 
noget tid. Så den dag vi observerer et fald i kvaliteten, er der altså en tidsforskydning, man skal huske at have 
med i overvejelsen. 

Har du øvrige afsluttende kommentarer, du finder relevante at inddrage i denne sammenhæng? 

Afslutningsvis kan jeg kun bekræfte, at der er en god informationsudveksling imellem Skattestyrelsen og 
Hvidvasksekretariatet. Der er ingen tvivl om, at Rigsrevisionen har været inde og kritisere 
myndighedssamarbejdet, men når det er sagt, så er det også blevet betydeligt bedre. Ellers har jeg ikke 
yderligere kommentarer. 

  

 

 

 

 

 


