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Vedr. politiske drøftelser/forhandlinger vedr. revisionspligten 

 

FDR Foreningen Danske Revisorer er orienteret om, at der er igangværende drøftelser om revurdering af de 

eksisterende bestemmelser om revisionspligt for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 135 – sel-

skaber m.fl. 

 

I den forbindelse ønsker FDR Foreningen Danske Revisorer at tilbyde et møde med ministeren, idet vi hos 

FDR vurderer, at en generel ukritisk genindførelse af revisionspligten vil få en række uhensigtsmæssige virk-

ninger uden samtidig at give den ønskede virkning ved en genindførelse. 

 

Der synes ikke at være tvivl om, at dele af ønsket om genindførelse af revisionspligten for virksomheder med 

begrænset ansvar/hæftelse (selskaber) har sit udspring af en række sager om skatte- og momsunddragelse 

samt det generelle niveau for skatterestancer aktuelt. FDR påpeger i den forbindelse, at størrelsen af skattere-

stancer næppe er relateret til den manglende revision af udvalgte virksomheders årsregnskaber, men nærmere 

er udtryk for en problemfyldt implementering af nye IT-systemer ved inddrivelsesmyndigheden. 

 

Revision af virksomheders årsregnskaber er ikke en ensidig garanti for, at skatte- og momsunddragelse ikke 

forekommer og at sådanne observeres ved revisionens udførelse. Revision udføres på grundlag af risikovur-

deringer og i øvrigt i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder, som bl.a. fore-

skriver revisionsprocessen og nødvendige handlinger for at revisor kan opnå egnet og tilstrækkeligt revisi-

onsbevis for årsregnskabet som helhed. I disse standarder indgår ikke et ensidigt krav om skattekontrol, som 

en del af revisionen. En genindførelse kan derfor ikke give den nødvendige garanti for, at skatte- og afgifts-

området isoleret er korrekt og fuldstændigt. 

 

FDR anbefaler derfor, at der tilføres en nødvendig nuance i debatten og genindførelse af revisionspligten 

samt en vurdering af alternative værktøjer til forøgelse af troværdigheden af de finansielle informationer. En 

sådan kan etableres igennem krav til virksomhedernes anvendelse af kvalificerede regnskabskyndige – uden 

at denne udmøntes i et revisionskrav. Igennem en sådan løsning sikres dels kvaliteten af informationerne 

uden at nye restriktive krav medfører forøgede byrder for virksomhederne og dermed forringede konkurren-

ceevne. Sidstnævnte er tillige centralt, idet en ukritisk genindførelse af revisionspligten må antages at være 

en betydelig overimplementering af EU direktiverne på området. 

 

FDR foreslår, at ministeren afsætter ½-1 time for en drøftelse af ovenstående og FDR’s alternativer til de nu-

værende værktøjer til forøgelse af troværdighed og rigtighed i finansielle oplysninger, herunder skatteoplys-

ninger, for danske virksomheder. 

 

Med venlig hilsen 

FDR – FORENINGEN DANSKE REVISORER 
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