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De nye kvalitetsstyrings-
standarder, ISQM 1 og 2
Fra 15. december 2022 blev den eksisterende ISQC 1 erstattet af 2 nye standarder, der 
skal skabe rammen for kvalitet og kvalitetssikring i godkendte revisionsvirksomheder.
De nye standarder er som udgangspunkt rammestandarder, som gælder for alle revi-
sorer og revisionsvirksomheder, der udfører erklæringsarbejde omfattet af ISA, ISRS og 
ISAE-standarderne.

 
Af statsaut. revisor, Per Kristensen, 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Den gamle standard – ISQC 1 – var baseret på en kontrolbaseret 

tilgang til kvalitetsbegrebet, så fokus i den nu erstattede standard 

var rettet mod kontrol under udførelse og efter udførelsen, kom-

bineret med årlige opfølgninger – f.eks. igennem medarbejdernes 

afgivelse af erklæring om overholdelse af regler om uafhængighed, 

som en af grundelementerne i erklæringsarbejdet. 

Standarderne – og i særdeleshed ISQM 1 – gælder således for alle 

godkendte revisionsvirksomheder – også de revisionsvirksomhe-

der, som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, altså arbejde be-

grænset til assistance eller aftalte arbejdshandlinger. Dette frem-

går af ISQM 1, pkt. 14 a.

De to nye standarder dækker reelt over det indhold, som før var 

samlet i én standard. Det medfører, at der fortsat er væsentlige 

kontrolkrav som en del af kvalitetsbegrebet. Kravet om medarbej-

dererklæringer er således fastholdt og fremgår af den nye ISQM 

1, pkt. 34 b. På samme måde er der fortsat krav om, at revisions-

virksomheden løbende og kontinuerligt skal teste egen kvalitet og 

iværksætte handlinger på observationer, der kan medføre fejl og 

mangler. Disse forhold er indarbejdet i den nye ISQM 1, pkt. 35-47 

og pkt. 53-56, for så vidt angår evalueringen.

Denne artikel har til formål at skabe et overblik over de nye stand-

arder, herunder strukturen. Artiklen kan ikke stå alene, men bør 

suppleres med egen gennemgang af standarderne og anden til-

egnelse af mere detaljeret kendskab til indholdet og fortolkningen.

Formålet med de nye standarder

Overordnet har det været IAASB’s – og dermed IFAC’s – ønske med 

de nye standarder at opnå tre forhold:

1.  Flytte fokus fra en bagudrettet kontroltilgang til en

2.  Proaktiv tilgang til kvalitet og de elementer, der indgår heri og

3.  Opdele den eksisterende standard i elementer, der gælder for 

alle (ISQM 1) og elementer målrettet overvejende PIE-revisio-

ner1 (ISQM 2)

Særligt pkt. 1 og 2 er i god tråd med en samtidig debat i både de 

internationale revisororganisationer og en igangværende proces 

via Revisorrådet (Erhvervsstyrelsen), hvor fokus i stigende grad ret-

tes mod definition af begrebet kvalitet og operationalisering heraf 
igennem fastsættelse af kvalitetsindikatorer. Der er således igang-

sat et pilotprojekt omfattende PIE-revisioner, hvor fokus på AQI2 

skærpes. Denne skærpelse afspejles bl.a. igennem fastsættelse af 

indikatorer og herefter løbende at lave måling på sådanne. For at 

opnå en forøget succesrate for, at indikatorerne er valide og kan 

måles, og dermed indgå i en evaluering, skal ledelsen påtage sig 

ansvaret for kvaliteten.

Det er dette ledelsesansvar for kvalitet, der kæder de igangværende 

kvalitetsprojekter sammen med de nye standarder; ISQM 1 og 2.

Formålet med de nye standarder er således, at både revisionsvirk-

somheden og dennes ledelse påtager sig et ansvar for, at kvalitet 

er et vigtigt element i virksomheden, som kræver en kontinuerlig 

opmærksomhed, evaluering og tilpasning.

Efter den hidtil gældende standard ISQC 1 har værktøjet til at ef-

terkomme kvalitetskravene været en relativ statisk kvalitetsmanual, 

som kun er blevet tilpasset, når nye ISA-standarder eller revisor-

lovgivning har fordret det. Med de nye proaktive standarder er 

manualen i fremtiden et organisk dokument, som løbende skal 

justeres i forhold til den virkelighed, som revisionsvirksomheden 

opererer i – altså sammensætningen af ressourcer (medarbejdere, 

IT-værktøjer mv.), kunder og arbejdsopgaver (erklæringsforhold og 

tilknyttede faglige opgaver).

Den nye standard definerer kvalitetsstyringssystemet som et sy-

stem, der sammensættes af følgende otte komponenter:

1.  Risikovurderingsproces – vurdering af kvalitetsrisici og imple-

mentering af foranstaltninger til imødegåelse heraf

Per Kristensen
2+ Revision Statsautoriseret 
Revisionsanpartsselskab
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2.  Ledelse og ledelsesstil

3.  Relevante etiske krav

4.  Accept og fortsættelse af kunderelationer

5.  Udførelse af opgaver

6.  Ressourcer

7.  Information og kommunikation

8 .  Tilsyns- og udbedringsproces

Hvert af områderne i pkt. 2-7 skal målfastsættes og risikovurderes, 

således der kan indføres passende foranstaltninger til reduktion i 

risiciene. 

ISQM 1 indeholder – som de øvrige nye og opdaterede standarder 

– beskrivelse af skalerbarhed. Målet hermed er at anerkende, at 

revisionsvirksomhedernes forskellighed i kundesammensætning, 

størrelse og tilgængelige ressourcer kan medføre, at dele af stan-

dardernes indhold skal tilpasses den konkrete situation. Herved 

bliver standarderne i højere grad vejledende retningslinjer fremfor 

ultimative minimumskrav.

ISQM 2 omhandler den lovpligtige kvalitetssikringsgennemgang af 

erklæringsopgaver med sikkerhed, der vedrører PIE-virksomheder. 

Standarden regulerer udpegning af personer til gennemførelse 

af kvalitetssikringsgennemgang, herunder de nødvendige faglige 

kompetencer. Standarden er således ikke relevant for flertallet af 
små og mellemstore revisionsvirksomheder. Små- og mellemstore 

revisionsvirksomheder skal dog være opmærksomme på, at kra-

vene i ISQM 2 består, hvis revisionsvirksomheden i egne manualer 

stiller krav om kvalitetssikringsgennemgang af specielle kundefor-

hold, særlige erklæringssituationer mv.

Risikoelementet i kvaliteten

Som en af de centrale nyskabelser i ISQM 1 skal revisionsvirksom-

heden fastsætte mål for delelementer i kvaliteten jf. ovenfor pkt. 

2-7. Når sådanne mål fastsættes, skal virksomheden samtidig iden-

tificere de risici, der kan være for, at de fastsatte mål ikke kan efter-
leves, og på det grundlag etablere en række tiltag, der reducerer 

risikoen til et acceptabelt niveau.

Denne proces er således i høj grad sammenlignelig med den re-

visionsproces, der gennemføres på klientvirksomheden efter de 

eksisterende standarder ISA 300-330, hvor virksomhedens pro-

cesser identificeres og risikovurderes med henblik på, at revisor 
kan designe revisionshandlinger, der reducerer risikoen for, at fejl 

og mangler går uopdagede igennem revisors kontrol.

Revisionsvirksomheden skal således fremover på deleelemen-

terne, som er beskrevet nedenfor, fastsætte et eller flere mål3 for 

elementet, som er ambitionsniveauet for revisionsvirksomheden.

I praksis betyder den nye organiske og cykliske tilgang til delele-

menterne i kvaliteten, at der indenfor hvert delområde må opstilles 

mål, risici og tiltag efter følgende måde:

I tilknytning til denne struktur bør skemaet udbygges med infor-

mationer om igangsætning af målet og datoen for målets præsen-

tation i organisationen – idet sådanne informationer understøtter 

kravene i ISQM 1, pkt. 33 a.

Det fremgår af ISQM 1, pkt. 9, at den udpegede kvalitetsstyrings-

ansvarlige skal gennemgå kvalitetsstyringssystemet mindst én 

gang årligt – bl.a. med henblik på at vurdere, om systemet giver 

en rimelig sikkerhed for, at de fastlagte mål (og delmål) opfyldes. 

I modsætning til ISQC 1 – hvor det alene var systemet, der var en 

del af tilsynsaktiviteten – er det nu med ISQM 1 et specifikt krav, at 
afsluttede opgaver skal indgå i kontrol/tilsynsaktiviteten. I praksis vil 

denne præcisering formentlig ikke få nogen større indvirkning, da 

langt de fleste revisionsvirksomheder allerede i dag gennemfører 
deres interne kontrol (tilsynsaktivitet) ved udtagning af et passende 

antal afsluttede sager for igennem dette at teste systemet.

Ledelse og ledelsesstil

Som led i, at de nye standarder i højere grad skal virke proaktive 

fremfor bagudrettede kontroller, udgør ledelse og ledelsesstil en 

central del af kvalitetsstyringen.

Elementet skal afspejle, at ledelsen udviser passende forståelse, 

interesse for og opfølgning på kvalitet – herunder, at ledelsen tager 

ejerskab af ansvaret for god kvalitet, og at dette ejerskab er synligt 

i revisionsvirksomheden og således påvirker alle processer og for-

retningsgange i revisionsvirksomhedens udførelse af erklærings-

arbejde og andre faglige opgaver knyttet til standarder og anden 

regulering.

En klassisk udfordring i en mindre revisionsvirksomhed er, at 

information, strategier og holdninger ofte er uformelle og ikke 

kommunikeres i et fast format. Risikoen herved er, at de kvalitets-

holdninger og ambitioner, som ledelsen har, ikke indgår som fa-

ste målepunkter i det daglige virke. Målopfyldelsen bliver derved 

både ukonkret og for organisationen tillige et udefineret element. 
Denne risiko kan minimeres ved, at ledelsen årligt fastsætter klare 

og definerede mål for, hvad man forstår ved kvalitet, og hvordan 
man i revisionsvirksomheden arbejder efter målopfyldelse. Dette 

kan f.eks. ske ved at inddrage et af de andre delelementer, nemlig 

information og kommunikation som et centralt værktøj for at forma-

lisere mål om kvalitet.

Figur 1:

Den nye standard 
stiller krav om en 
organisk cyklisk 
proces

Figur 2:

Område: Ledelse og ledelsesstil

Forståelse af området i 

revisionsvirksomheden:

Mål:

Risici (kvalitetsrisici):

Foranstaltninger/tiltag:
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Relevante etiske krav

Den tidligere ISQC 1 indeholdt bestemmelser og krav til etisk ad-

færd, herunder referencer til bl.a. IAASB’s etiske kodeks.

Den nye ISQM 1 har fastholdt dette element, idet området i forstå-

elsen af kvalitet uændret er et vigtigt element i den samlede kvali-

tetsstyring.

Revisionsvirksomheden skal som udgangspunkt forholde sig til de 

etiske regler. De etiske regler omfatter som minimum de detalje-

rede definitioner af begrebet offentlighedens tillidsrepræsentant, 
som er defineret i Revisorlovens § 16 – særligt i stk. 1, og omfatter 
forhold omkring professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolig-

hed, professionel adfærd og kompetence. Disse nøgleelementer bør 

derfor indgå i revisionsvirksomhedens samlede stillingtagen til om-

rådets relevante etiske krav. Efter standardens pkt. 10 er det ikke 

et krav, at en mindre revisionsvirksomhed opstiller kvalitetsmål for 

hvert af disse underpunkter, men kan opsamle disse i et eller få 

overordnede mål, der herefter risikovurderes, og der fastsættes 

tiltag til reduktion af de identificerede risici.

Udfordringen i dette delområde for den mindre revisionsvirksom-

hed vil ofte være at skabe en klar og entydig tolkning/fastsættelse 

af kvalitetsmål for de etiske regler. Henset til denne sværhedsgrad 

kunne det derfor være fristende at lade denne sværhed være mål-

sætningen på området – f.eks. ved at fastsætte mål om at sikre en 

bred og alsidig forståelse i hele medarbejdergruppen af virksom-

hedens syn på etiske krav for revisionsvirksomheden, som beskri-

ves fyldestgørende i tilknytning til målfastsættelse, risikovurdering 

og tiltag – f.eks. i et separat felt forståelse af området i revisionsvirk-

somheden, som illustreret i figur 2.

Da begreberne i Revisorlovens § 16 ikke giver entydige fortolknin-

ger, udgør dette en kvalitetsrisiko, som revisionsvirksomheden skal 

håndtere – f.eks. igennem øget videndeling. Denne videndeling kan 

f.eks. operationaliseres igennem faste temaer på kontormøder el-

ler tilsvarende interne kommunikationskanaler.

Accept og fortsættelse af kunderelationer

Definition og krav til accept og fortsættelse af kunderelationer er 
ikke ændret i den nye standard i forhold til reglerne i ISQC 1.

Den væsentlige ændring for dette område er identisk med oven-

stående, at området skal målfastsættes og risikovurderes, og der 

skal etableres tiltag til reduktion af risikoen.

En generel udfordring indenfor dette område for den mindre re-

visionsvirksomhed er, at området kundeaccept og opgaveaccept 

udføres uden den fornødne omhu, hvilket ofte er afspejlet i en me-

get mekanisk tilgang til området, hvor systemet kræver en række 

foruddefinerede svar for at undgå ”ubehagelige” konklusioner fra 
systemet. Dette forhold kombineret med, at området ofte udføres 

af medarbejdere med mindre praktisk erfaring (billige revisorti-

mer) udgør en markant kvalitetsrisiko, som bør identificeres i en 
lang række revisionsvirksomheder. I en-mands-firmaer udgør en 
manglende professionel skepsis potentielt en ikke uvæsentlig kva-

litetsrisiko. 

Sådanne kvalitetsrisici kan reduceres igennem en kombination af, 

at området skal gennemgås af erfarne medarbejdere, stopkon-

troller i kvalitetssystemet – forstået ved, at området kræver god-

kendelse af underskrivende revisor. I en-mands-virksomheder kan 

der indbygges afsluttende test-/opfølgende spørgsmål til kundeac-

cepten, således at der sker en tvungen stillingtagen flere gange i 
revisionsprocessen.

Udførelse af erklæringsopgaver

Som en del af ethvert kvalitetsstyringssystem skal systemet omtale 

og beskrive enkeltdelene i systemet svarende til en brugermanual 

i systemets praktiske anvendelse. Dette krav er uændret i den nye 

standard ISQM 1.

Et oplagt kvalitetsmål må for dette område således være, at sy-

stembeskrivelsen er på et passende praktisk og operationelt ni-

veau, således at en læsning af ”manualen” giver en passende vej-
ledning i systemets daglige brug.

De fleste revisionsvirksomheder anvender i dag standardiserede 
systemer med få individuelle tilpasninger, hvorfor de fleste er af 
den opfattelse, at beskrivelse af systemanvendelsen ikke skal til-

passes. Denne tilgang er kun delvist korrekt, idet systemet skal an-

vendes efter de retningslinjer, som systemudbyderen har udviklet 

systemet efter kombineret med de overordnede kvalitetsmål og 

-retningslinjer, som revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringsan-

svarlige har fastsat. På den måde vil de fleste systembeskrivelser 
kræve en individualisering udover standardbeskrivelserne. Den 

manglende konkretisering udgør således en oplagt kvalitetsrisiko, 

som skal reduceres igennem tiltag. Disse tiltag kan være gennem-

førelse af testrevisioner udført efter de nøjagtige beskrivelser, der 

er indeholdt i manualen som afsluttende kontroller på partnerni-

veau, hvor der sker test af udvalgte områder i konkrete sager for 

at sikre, at systemet anvendes i overensstemmelse med system-

beskrivelserne.

Det er indenfor dette delområde af kvalitetsstyringssystemet, der 

ofte forekommer fejl og mangler, som medfører brud på god revi-

sorskik og dermed eksponerer revisionsvirksomheden eller under-

skrivende revisor for sanktioner ved Revisornævnet. Det skyldes, 

at den faktiske revision-/erklæringsopgave ikke udføres efter de 

retningslinjer og politikker, der er beskrevet i kvalitetsstyringssy-

stemet.

Ressourcer

Området Ressourcer har kun i den hidtidige ISQC 1 været behand-

let sporadisk og primært rettet mod de menneskelige ressourcer, 

herunder aflønningspolitikker, idet dette område kan udgøre en 
risikofaktor i forhold til opfyldelse af kvalitetsmål.

I den nye standard ISQM 1, er området opdelt i tre dele:

1.  Menneskelige ressourcer (som kendt fra ISQC 1)

2.  Teknologiske ressourcer

3.  Intellektuelle ressourcer

Revisionsvirksomheden skal som 
udgangspunkt forholde sig til de etiske regler.
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Menneskelige ressourcer

Under dette område skal revisionsvirksomheden fastlægge politik-

ker for, hvorledes det sikres, at ressourcerne opretholder et pas-

sende fagligt niveau, der er en af driverne til god kvalitet.

Forholdet omfatter også stillingtagen til ansættelsesforudsætnin-

ger, kontrol af rekrutteret personale fra eksterne kilder – f.eks. net-

værk, underleverandører m.fl.

Teknologiske ressourcer

Dette område er nyt – men meget relevant. Området omfatter ad-

gang til hardware og software, der understøtter de politikker og 

processer, som muliggør anvendelse af kvalitetsstyringssystemet.

Eksempelvis forudsætter anvendelse af et skybaseret kvalitets-

styringssystem, at der er etableret internetadgang, og at sådanne 

adgange har en passende kapacitet til effektiv gennemførelse af 
revisoropgaven.

Laptop, printere, scannere mv. udgør tillige en del af revisionsvirk-

somhedens teknologiske ressourcer.

Intellektuelle ressourcer

Dette område er tilsvarende nyt, men ikke et ukendt fænomen for 

en moderne og kvalitetsbevidst revisionsvirksomhed.

Intellektuelle ressourcer kan omfatte adgang til skabeloner og 

paradigmer/standarder. Ofte indgår dele af sådanne i etablerede 

kvalitetsstyringssystemer suppleret ved tilkøb af f.eks. adgang til 

Karnov og andre udbydere af standardløsninger og -modeller.

Den intellektuelle ressource sikrer således, at der anvendes opda-

terede og relevante modeller og skabeloner/standarder, herunder 

modelregnskaber, standardiserede erklæringer mv.

Det samlede område Ressourcer skal på tilsvarende vis målfastsæt-

tes og risikovurderes, således at der kan etableres tiltag til redukti-

on i de identificerede risici.

Aktuelt udgør adgangen til nødvendige og kompetente medarbej-

derressourcer en væsentlig kvalitetsrisiko, idet manglende kompe-

tencer medfører risikoen for fejl, eller at opgaver løses med en hur-

tighed, hvor kvaliteten ikke prioriteres tilstrækkeligt højt. Sådanne 

risici ses i disse år ofte imødegået ved at indføre et ”kundestop” i 
revisionsvirksomheden.

Danmark er kendt for særdeles lave priser på erklæringsydelser. 

Effekten heraf er, at revisionsvirksomhederne i høj grad er indtje-

ningsfokuserede på et niveau, der væsentligt overstiger hensynet 

til kvalitet. Effekten er ofte, at der ikke foretages tilstrækkelige inve-

steringer i teknologiske og intellektuelle ressourcer, hvorved fejl-

risikoen i udførelsen stiger. Denne risiko kan reduceres igennem 

ledelsesstilen med øget fokus på de teknologiske og intellektuelle 

ressourcer – f.eks. afspejlet igennem strategier for ønskede værk-

tøjer mv.

Information og kommunikation

Komponenten information og kommunikation er ny i forhold til den 

oprindelige kvalitetsstyringsstandard ISQC 1.

Formålet med den nye komponent er at sikre en stillingtagen til 

revisionsvirksomhedens politikker for kommunikation til kunder, 

medarbejdere og samarbejdspartnere med særlig fokus rettet 

mod kvalitetsrelevante forhold.

Erfaringer igennem IAASB’s projekter viser, at opnåelse af en bedre 

forståelse hos kunder og samarbejdspartnere om begrebet ”kvali-
tet” og virksomhedens politikker og forretningsgange på området, 
generelt øger kvaliteten i revisionsvirksomheden. Derfor er den 

nye komponent central for at opnå en bredere forståelse og accept 

af de elementer, som en erklæringsopgave består af.

I den mindre revisionsvirksomhed vil komponenten tage afsæt i 

interne forhold og kun i mindre grad eksterne relationer som kun-

der og samarbejdspartnere – f.eks. relationen godkendt revisor vs. 

freelance bogholder/regnskabskonsulent.

Hos den mindre revisionsvirksomhed bør et mål derfor være fast-

sættelse af principper for deling af relevant information og kom-

munikation om kvalitet. Målet kan eksempelvis omfatte afvikling 

af periodiske, faste og interne kontormøder og/eller møder med 

samarbejdspartnere. Risikoen ved denne målsætning er, at resul-

tatet af møderne ikke kommunikeres igennem formaliserede kana-

ler – f.eks. skriftlige referater eller tilsvarende. Risikoen er således, 

at viden fortsat går tabt til trods for kontinuerlige møder. Et tiltag 

kunne da omfatte fastlæggelse af principper for og format af afrap-

portering fra sådanne møder igennem referater eller mødenota-

ter, hvorved risikoen for tab af information reduceres.

ISQM 1 og 2 er udarbejdet af den 
globale standardudsteder IAASB under 
IFAC.

Anvendelse af disse standarder anses 
i EU for opfyldelse af begrebet god 

revisorskik og udfyldelse af EU’s revi-
sionsdirektiv, i Danmark reguleret via 
Revisorloven og tilknyttede bekendt-
gørelser.

ISQM 1 og 2 er – i modsætning til an-
dre revisionsstandarder – ikke oversat 
til dansk af nogen dansk brancheorga-
nisation.

En af IFAC godkendt oversættelse af 
standarderne og tilhørende guides 
til implementering kan købes via 
Revisupport på www.revisupport.dk/
bestillingsblanket 

FAKTA
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Information og kommunikation bør også tage stilling til og fastlæg-

ge faste kommunikationskanaler for informationer vedrørende 

kvalitet, hvorved passende videndeling sikres og dokumenteres.

Intern kvalitetskontrol – tilsyns- og udbedringsproces 

samt evaluering

Principperne om udførelse af intern kvalitetskontrol – i standar-

den benævnt tilsyns- og udbedringsproces – fastholdes i den nye 

standard, men er opdelt i en tilsyns- og udbedringsproces og en 

evalueringsproces.

Revisionsvirksomheden skal mindst én gang årligt gennemføre et 

tilsyn af kvalitetsstyringssystemet – ligesom systemets manual (be-

skrivelse af mål, politikker og forretningsgange) skal gennemgås og 

revurderes én gang årligt. I modsætning til den hidtidige standard, 

der tillod periodisk sagskontrol, men krav om årlig systemkontrol, 

fremgår det indirekte af den nye standards pkt. 37 og 38, at den 

årlige kontrol skal omfatte et antal afsluttede opgaver til understøt-

telse af systemkontrollen. Den nye standard lægger ikke op til, at 

dette område kan nedskaleres for mindre revisionsvirksomheder.

Den årlige kontrol kan udføres som en kombineret løbende og fast 

årlig aktivitet – eksempelvis opdelt som én årlig systemkontrol og et 

antal løbende kontroller af afsluttede opgaver i umiddelbar forlæn-

gelse af opgavens afslutning.

Der skal ske en evaluering på basis af de udførte kontroller med 

henblik på en kontinuerlig udbedringsproces – altså, findes der fejl 
eller mangler i systemet, sker der en udbedring i forlængelse heraf. 

Heraf indgår, at kvalitetsstyringssystemet ikke længere er statisk, 

men en cyklisk organisk proces.

Evalueringsfasen er en årlig konklusionsfase, som samler resulta-

terne af tilsynsaktiviteterne. Konklusionerne skal ikke nødvendigvis 

medføre justeringer, idet disse kan være foretaget tidligere igen-

nem de nye krav om løbende udbedring baseret på tilsynsobser-

vationer.

Evalueringsfasen skal således drage konklusioner om kvalitetssty-

ringssystemet samlet, hvor konklusionerne kan være en af følgen-

de mulige (jf. ISQM 1, pkt. 54):

  Systemet giver firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetssty-

ringssystemets målsætninger opfyldes (de fastsatte delmål for 

område 2-7 samt firmaets overordnede kvalitetsmålsætninger)

  Med undtagelse af forhold vedrørende påviste fejl eller mang-

ler, der har alvorlige, men ikke gennemgribende virkning på 

systemets udarbejdelse, implementering og anvendelse, giver 

systemet firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssyste-

mets målsætninger opfyldes

  Systemet giver ikke firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetssty-

ringssystemets målsætninger opfyldes

Anvendes en af de to sidste konklusioner, skal den kvalitetssty-

ringsansvarlige i revisionsvirksomheden straks iværksætte foran-

staltninger, der imødegår observationerne, og teams samt eventu-

elle eksterne kilder/ressourcer skal underrettes om observationer 

og de tiltag/foranstaltninger, der iværksættes.

Afslutning

Både ISQM 1 og 2 er trådt i kraft fra 15. december 2022 og gæl-

der for alle erklæringsopgaver, hvor erklæring afgives 15. decem-

ber 2022 eller senere. Det betyder, at standardens ikrafttrædelse 

ikke er styret af regnskabsåret i den virksomhed, som en erklæring 

vedrører, idet standarden er rettet mod revisionsvirksomheden og 

ikke erklæringsforholdet direkte.

De fleste standardsystemer er tilpasset de nye standarder, men 
fælles herfor og de nye standarder er, at systemerne alene ikke 

kan opfylde de nye krav, men kræver aktiv stillingtagen i revisions-

virksomheden til en lang række konkrete forhold, som fælles kan 

påvirke kvaliteten i det udførte arbejde igennem det mindset, som 

ledelsen i revisionsvirksomheden tager afsæt i.

Det er derfor vigtigt at italesætte kvaliteten og definitionen af, hvad 
god kvalitet er, og hvorledes den opnås.

De nye standarder sammen med den reviderede udgave af ISA 

315 udgør centrale elementer i dels opfattelsen af revisions-/er-

klæringsopgaven og en korrekt og konkret risikovurdering, hvorpå 

der kan handles.

I løbet af 2023 frigives nye reviderede ISA-standarder (bl.a. ISA 

500 Revisionsbevis), der tager afsæt i det nye mindset omkring 

kvaliteten kombineret med mulighederne for at skalere opgave og 

forståelse i forhold til den mindre virksomhed. Samtidig forventer 

IAASB at frigive den nye stand-alone standard LCE4 ultimo året med 

virkning for regnskabsår, der starter fra 15. december 2023 eller 

senere.

Komponenten information og 

kommunikation er ny i forhold til den 
oprindelige kvalitetsstyringsstandard ISQC 1.

1  Revision af børsnoterede virksomheder og andre virksomheder af offentlig interesse, f.eks. 
offentligt ejede selskaber/virksomheder.

2  AQI er Audit Quality Indicators (Kvalitetsindikatorer) – som bl.a. defineres af regnskabs-

brugeren sammen med revisor.

3  Jo mere kompleks revisionsvirksomheden er, jo mere vil der være behov for at elementerne 
dekomponeres i flere delmål med egne risikoelementer og tiltag til imødegåelse heraf.

4  LCE (Less Complex Entities) – Mindre komplekse enheder (SMV-virksomheder)
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Et revisionsmæssigt fokus 
på andelsboligforeninger
Der har været mange nyheder for andelsboligforeninger de seneste år. Denne arti-
kel har til formål at henlede opmærksomheden på nogle af de vigtigste nyheder og 
forhold, revisor skal være opmærksom på. I forhold til revisors arbejde tager artiklen 
udgangspunkt i, at der foretages revision af andelsboligforeningens regnskab.

 
Af statsautoriseret revisor, Torben Madsen, TT Revision

Indledning

Der er de seneste år sket mange ændringer i regler mv. på om-

rådet for andelsboligforeninger. Ændring i de generelle regler og 

standarder mv. for revisor har også påvirkning, når vi som revisorer 

skal revidere og assistere med at udarbejde et regnskab for en an-

delsboligforening.

Ændringerne er både på lovgivningsområdet, regnskabsområdet 

samt i forhold til vores revision. 

Lovgivning

Helt aktuelt er der fremsat et lovforslag i oktober 2022 om æn-

dring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 

Lovforslaget indeholder to ændringer i andelsboliglovens værdi-

ansættelsesprincipper. Formålet med ændringerne er at afbøde 

virkningerne af afskaffelsen af den offentlige ejendomsvurdering 
for erhvervsejendomme, herunder for andelsboligforeningers 

ejendomme. Således foreslås forlængelse af gyldighedsperioden 

for valuarvurderinger fra 18 måneder til 42 måneder, ligesom der 

gives mulighed for nettoprisindeksering af den senest ansatte of-

fentlige ejendomsværdi. 

Førhen kunne andelsboligforeninger anvende en valuarvurdering 

i 18 måneder, således at den kunne anvendes i et helt regnskabs-

år samt i tiden frem til generalforsamlingen (som forventedes at 

kunne afholdes inden for 6 måneder). De 18 måneder (et år plus 

seks måneder) foreslås nu ændret til 42 måneder (tre år plus seks 

måneder). Det vil alt andet lige medføre, at andelsboligforeninger 

forventeligt vil få vurderet deres ejendom sjældnere af en valuar. 

For de andelsboligforeninger, som anvender den offentlige ejen-

domsvurdering ved opgørelsen af andelskronen, vil det nye lovfor-

slag give mulighed for, at den oprindelige vurdering fra 2012 kan 

indekseres. Det vil alt andet lige give en højere værdi, men langt fra 

i alle tilfælde medføre en værdi, som kan måle sig med en valuar-

vurdering.

Opmærksomheden henledes for god ordens skyld også på, at der 

med bekendtgørelse nr. 1392 af 14. juni 2020 om nøgleoplysnin-

ger blev indført et nyt obligatorisk nøgletal – F1a. Det er således 

vigtigt, at nøgletallene i årsrapporten indeholder dette ”nye” nøg-

letal. Nøgletallet angiver, om foreningen anvender en fastholdt 

vurdering eller ej. 

Det bør også for god ordens skyld iagttages, at andelsboligforenin-

ger omfattes af de nye regler i bogføringsloven, såfremt de sam-

lede indtægter (herunder boligafgift) overstiger kr. 300.000 pr. år. 

Det anbefales, at revisor tager en drøftelse med bestyrelsen og/

eller administrator om de nye regler, herunder om kravet til bogfø-

ringsbeskrivelser mv.

Regnskab

For lidt over et år siden fik vi et nyt opdateret modelregnskab fra Er-
hvervsstyrelsen. I december 2021 kom således et nyt modelregn-

skab, som havde undergået en større opdatering. Nedenfor er en 

oplistning af de væsentligste ændringer:

  Mulighed for at ændre regnskabspraksis fra dagsværdi til kost-

pris til at ”imødekomme” de fastholdte vurderinger

  Ny administratorerklæring i regnskabet (ledelsespåtegning og 

administratorerklæring hver for sig)

  Ændring af overskudsdisponeringen

Torben Madsen 
TT Revision

Helt aktuelt er der fremsat et lovforslag 
i oktober 2022 om ændring af lov 
om andelsboligforeninger og andre 
boligfællesskaber
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  Mulighed for nu også at indregne prioritetsgæld til nominel 

værdi og kursværdi

  Bruttoprincippet i resultatopgørelsen bliver mere udtalt. Alt 

skal vises brutto (gælder f.eks. også vaskeriregnskab)

  Der skal løbende tages stilling til vedligeholdelsesandel/forbed-

ringsandel på byggesager (herunder således også på igangvæ-

rende byggesager på balancetidspunktet)

  Egenkapitalopgørelse i stedet for egenkapitalnote

  Nye regler for præsentation af Grundejernes Investeringsfond

Derudover skal det bemærkes, at de hidtidige supplerende nøgle-

tal ikke længere fremgår af det nye modelregnskab. Hvorvidt disse 

oplysninger fortsat ønskes vist, er naturligvis frivilligt. Det skal også 

bemærkes, at beskrivelse/tekst i noten for ejendommen er ændret. 

Der henvises i det hele til det nye modelregnskab, som kan ses 

på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (vejledning om årsregnskaber 

for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregn-

skabsloven (erhvervsstyrelsen.dk))

Med det nye modelregnskab blev der samtidig udarbejdet en regn-

skabsvejledning for andelsboligforeninger (kan ligeledes hentes på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside). Det anbefales, at regnskabsvej-

ledningen nøje læses i sammenhæng med modelregnskabet, lige-

som der tillige er udarbejdet en overskuelig oversigt over, hvilke 

ændringer som er frivillige, og hvilke som er obligatoriske. 

Efter vores opfattelse er de to vigtigste ændringer muligheden for 

at ændre regnskabspraksis til kostpris samt ændringen vedrøren-

de den løbende stillingtagen til vedligeholdelsesandel/forbedrings-

andel på byggesager.

Den nye mulighed for at ændre regnskabspraksis, således at ejen-

dommen indregnes til kostpris, er en særregel, som alene gælder 

for andelsboligforeninger. Muligheden er givet med henvisning til 

det særlige regelsæt om andelsboligforeningers mulighed for at an-

vende en fastholdt vurdering (vurdering foretaget før 1/7 2020) ved 

opgørelsen af andelskronen. Selvom der er tale om en særregel for 

andelsboligforeninger, skal det fremhæves, at Årsregnskabslovens 

sædvanlige regler om ændring af regnskabspraksis fortsat er gæl-

dende, hvorfor ændringen skal begrundes og beskrives, ligesom 

der skal gives oplysning om den beløbsmæssige indvirkning på ak-

tiver, passiver, egenkapital og resultat. Det skal understreges, at det 

alene er muligt én gang at ændre praksis.

I forhold til kravet om, at der løbende skal tages stilling til vedli-

geholdelsesandel/forbedringsandel på byggesager, giver det 

forventeligt større udfordringer. Ændringen kan også påvirke an-

delskronen. Der skal foretages en vurdering af, hvor stor en del 

af de afholdte omkostninger til en igangværende byggesag, som 

er forbedringer (og som skal aktiveres), og hvor stor en del der er 

vedligeholdelse (som skal driftsføres). Ved større byggesager vil det 

være anbefalelsesværdigt, at foreningen indhenter en udtalelse fra 

en byggesagkyndig (f.eks. den rådgiver, som alligevel er involveret 

i projektet), om hvor stor en del som er vedligeholdelse, og hvor 

stor en del som er forbedring. Opmærksomheden henledes på, at 

vurderingen skal foretages på balancetidspunktet, og det er altså 

ikke en vurdering for det samlede færdige projekt. 

Endelig skal det nævnes, at Erhvervsstyrelsen i oktober 2022 kom 

med et ændringsnotat med en mindre opdatering, idet indestå-

ende på konto hos Grundejernes Investeringsfond ikke længere 

skal klassificeres som en likvid beholdning, men derimod som et 
tilgodehavende. 

Nøgletal

Som anført ovenfor, er der med bekendtgørelse nr. 1392 af 14-06-

20 om nøgleoplysninger blevet indført et nyt obligatorisk nøgletal – 

F1a. Der skal besvares med ”ja” eller ”nej” på, om foreningen anven-

der en fastholdt vurdering eller ej. Besvarelsen af dette nøgletal er 

tilstrækkeligt til at opfylde lovens krav om, at det skal fremgå af en 

note til årsregnskabet, at andelsværdierne som vedtaget på gene-

ralforsamlingen er fastsat på baggrund af en fastholdt vurdering.

Udover ovenstående er der ikke ændring til nøgletallene. Det skal 

dog bemærkes, at det ikke er tilladt at udelade nogle af de lovkræ-

vede nøgletal, ligesom det skal fremhæves, at nøgletallene er en 

del af den samlede årsrapport og dermed omfattet af revisors er-

klæring.

Revision

Helt generelt sker der jo hele tiden ændringer med vedtagelse af 

nye regler, standarder mv. 

Ved revision af regnskab for en andelsboligforening skal både lov-

givning og foreningens vedtægter iagttages. Kravet om revision af 

en andelsboligforening vil således være vedtægtsbestemt og ikke 

bestemt af lovgivningen. Det vil være muligt for en andelsboligfor-

ening at vedtage ”fravalg af revision”, hvilket typisk vil kræve en ved-

tægtsændring.

Alle grundlæggende forhold som indgåelse af aftalebrev, planlæg-

ning, overvejelser om habilitet og klientaccept, henvendelse til tid-

ligere revisor, vurdering af væsentlighed og risiko mv. behandles 

ikke særskilt i nærværende artikel, hvilket ligeledes gør sig gælden-

de for så vidt angår afsluttende konklusion, dokumentation og rap-

portering (f.eks. protokol) mv. 

Oftest vil foreningens ejendom være det væsentligste aktiv og ud-

gøre den største post i regnskabet. Afhængig af om ejendommen 

indregnes til kostpris eller dagsværdi, påvirkes omfanget af revisors 

arbejde. Når andelsboligforeningens regnskab revideres, skal re-

visor opnå tilstrækkeligt og egnet bevis for ejendommens værdi-

ansættelse. Hvis ejendommen indregnes til kostpris, som i mange 

tilfælde ligger adskillige år tilbage, skal revisor sikre sig, at der ikke 

er et nedskrivningsbehov. I mange tilfælde kan revisor hurtigt og 

effektivt finde dokumentation for, at der ikke er et nedskrivningsbe-

Kravet om revision af en andelsboligforening vil 
således være vedtægtsbestemt og ikke bestemt 
af lovgivningen
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Hvis ejendommen indregnes til dagsværdi, skal 
revisor iagttage de særlige regler i ISA 540 om 
regnskabsmæssige skøn

Det må derfor forventes, at revisors arbejde i 
forbindelse med revision af andelsboligforeninger vil 
blive gennemgået af Erhvervsstyrelsen

hov. Indregnes ejendommen derimod til dagsværdi (typisk baseret 

på en valuarvurdering), skal revisor – for netop at opnå tilstrække-

ligt og egnet bevis for ejendommens værdiansættelse – blandt an-

det foretage en vurdering af forudsætningerne i valuarvurderingen 

(forudsat at være foretaget på baggrund af en dcf-model); foretage 

en kontrol af beregningerne; forholde sig kritisk til de forudsæt-

ninger, valuaren har anvendt, her primært forrentningsprocent, 

m2-pris og inflation samt i det hele taget forholde sig til forud-

sætningerne om driftsbudget og vedligeholdelsesbudget. Det er 

ligeledes vigtigt, at revisor forholder sig til forbedringer og værdien 

heraf samt sikrer sig, at valuaren ikke har medtaget individuelle for-

bedringer. Revisor skal fremskaffe tilstrækkelige og egnede revisi-
onsbeviser for dette.

Det skal understreges, at revisor skal forholde sig til valuarvurderin-

gen på samme måde, uanset om valuarvurderingen kun anvendes 

ved beregning af andelsværdien, eller om valuarvurderingen også 

anvendes til at værdiansætte ejendommen til dagsværdi i årsregn-

skabets balance.

FSR – Danske Revisorer udarbejdede i slutningen af oktober 2022 

et notat om valuarvurderinger i andelsboligforeninger. Notatet 

beskriver, hvordan valuarvurderingerne for andelsboligforeninger 

påvirkes af høj inflation, stigende renter og øget usikkerhed. Der 
henvises i det hele taget til notatets indhold, herunder om revisors 

arbejde i den forbindelse.

Hvis ejendommen indregnes til dagsværdi, skal revisor iagttage de 

særlige regler i ISA 540 om regnskabsmæssige skøn. Det er efter 

vores opfattelse vanskeligt at forestille sig, at indregning af en ejen-

dom til dagsværdi (selvom dagsværdien er fastsat ved brug af en 

valuar) ikke indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn. Hvis 

revisor vurderer, at værdien af foreningens ejendom indeholder 

et væsentligt regnskabsmæssigt skøn, øger det kravene til vores 

dokumentation og udøvelse af professionel skepsis. Revisionsstan-

darden kræver, at vi gennemfører udvidede risikovurderingshand-

linger, identificerer og vurderer risici for væsentlig fejlinformation, 
og at vi reagerer på de vurderede risici. Endvidere skal vi overveje 

og dokumentere indikationer på mulig manglende neutralitet i ud-

øvelsen af det/de regnskabsmæssige skøn. Alle disse forhold skal 

revisor have beskrevet og dokumenteret. 

For så vidt angår revision af resultatopgørelsen og øvrige balan-

ceposter, afhænger revisionens omfang af de konkrete forhold i 

foreningen, herunder revisors vurdering af væsentlighedsniveau 

og revisors vurdering af risikofyldte poster. Det anbefales dog, at 

revisor f.eks. foretager stikprøvevis kontrol af, om bestyrelsen over-

holder foreningens tegningsregler, herunder om der er tilstrække-

lige attestationer mv.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Erhvervsstyrelsen har 

udmeldt, at de i perioden fra 2022 til 2025 vil foretage temabaseret 

kvalitetskontrol af andelsboligforeninger. Det må derfor forventes, 

at revisors arbejde i forbindelse med revision af andelsboligfor-

eninger vil blive gennemgået af Erhvervsstyrelsen. 

Ledelsens regnskabserklæring

I forbindelse med revisors arbejde og påtegning af årsregnskabet 

for en andelsboligforening, indhenter revisor udtalelse fra ledelsen 

i form af ledelsens regnskabserklæring. For andelsboligforeninger 

kan revisor overveje at medtage yderligere særlige punkter, som 

kunne være følgende:

  At bestyrelsen har gennemgået noten med nøgleoplysninger 

og de foretagne beregninger

  At bestyrelsen har gennemgået andelskroneberegningen, her-

under de anvendte principper samt selve beregningen

  At bestyrelsen har iagttaget Andelsboliglovens § 6c, som opli-
ster de regler og de forhold, som bestyrelsen skal påse i lighed 

med reglerne i selskabsloven

Afslutning

Nærværende artikel har rettet fokus mod de nyeste regler for an-

delsboligforeninger og regnskabsudarbejdelsen, lovgivningen – 

herunder nøgletal – samt de revisionsmæssige forhold, revisor bør 

være opmærksom på. Der er dog ikke tale om en udtømmende 

beskrivelse.
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Oplysning om kontrollerede 
transaktioner
Både selskaber og personer skal oplyse om kontrollerede transaktioner sammen med 
deres oplysningsskema / selvangivelse.

 
Af statsautoriseret revisor, Bjarne Aalbæk, FagligAfdeling.dk 

Hvis et selskab har bestemmende indflydelse over et andet sel-
skab, skal begge selskaber indberette oplysninger til Skattesty-

relsen årligt om ejerskab og transaktioner. Disse skal indeholde, 

hvilke transaktioner der har været mellem selskaberne. Alle med 

bestemmende indflydelse skal indsende skemaet uanset størrel-
sen på transaktioner.

Tilsvarende skal fysiske personer, som har bestemmende indfly-

delse over et selskab indberette oplysninger om ejerskab og tran-

saktioner årligt og heri angive, hvilke transaktioner der har været 

mellem person og selskab. Både person og selskabet skal oplyse 

disse.

Hvilke blanketter

Selskabsskattepligtige enheder skal oplyse om kontrollerede tran-

saktioner som en integreret del af oplysningsskemaet, når de ind-

beretter via TastSelv Selskabsskat. Skema 05.021 kan kun benyttes 

af øvrige skattepligtige juridiske personer, herunder andelsselska-

ber samt kulbrinteskattepligtige.

Fysiske personer med bestemmende indflydelse over et eller 
flere selskaber og/eller har et eller flere faste driftssteder mv., 
skal anvende blanket 04.021 til at oplyse om sine kontrollere-

de transaktioner med selskaberne. Online løsning kan ses her:  

tinyurl.com/2jtn4659

Hvilke oplysninger for selskaber?

Når der oplyses via TastSelv, skal det altid oplyses, om der er be-

stemmende indflydelse over selskaber, om selskabet selv er un-

derlagt bestemmende indflydelse fra et selskab eller en person, og 
hvor mange enheder der har været transaktioner med.

Transaktioner, som er omfattet af indberetningspligten, er transak-

tioner mellem selskaber med bestemmende indflydelse (altså mo-

derselskab, datterselskaber), eller mellem selskab og person med 

bestemmende indflydelse.

Transaktioner kunne f.eks. være: 

  køb/salg af fast ejendom, køretøjer mv.

  udlån mellem parterne (herunder løbende mellemregning) 

  løn, som ikke er udbetalt ved bankoverførsel eller udbytte, som 

ikke er overført via bank, herunder f.eks. udbytte i andre værdi-

er end kontanter

  renter på lån eller mellemregning

  selskabets gæld til kapitalejer som følge af udlæg for selskabet

For hver linje med transaktioner (skal oplyses på en inddeling, stort 

set svarende til regnskabspostniveau) skal oplyses, hvor stor trans-

aktionen har været (maksimalt i året for f.eks. lån). Her kan vælges 

fra 1 til 8, hvor 1 er 0-1 mio. kr., 2 er >1-5 mio. kr., 3 er >5-25 mio. kr., 

4 er >25-100 mio. kr., 5 er >100-250 mio. kr., 6 er >250-500 mio. kr., 

7 er >500 mio. kr. - 1 mia. kr. og 8 er over 1. mia. kr.

Derudover skal vælges A-D, hvilke lande der har været transaktio-

ner med. A er kun i Danmark; B er også i EU/EØS; C er også i stater 

udenfor EU/EØS, som Danmark har en relevant TP transfer pricing 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og D er også i stater uden-

for EU/EØS, som Danmark ikke har en relevant TP transfer pricing 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Hvilke oplysninger for personer?

Når man indsender skema 04.021, skal man svare på, om man har 

bestemmende indflydelse (bestemmende indflydelse skal opgøres 
efter Ligningslovens §2, altså medregne nærtståendes ejerandele 
osv.) over et eller flere selskaber, og/eller om man har et eller flere 
faste driftssteder (selskaber og faste driftssteder, som personen 

har bestemmende indflydelse over, er herefter blot benævnt ”sel-
skabet”), og dernæst om man har haft kontrollerede transaktioner. 

Selskabsskattepligtige enheder skal oplyse om 
kontrollerede transaktioner som en integreret 
del af oplysningsskemaet, når de indberetter 
via TastSelv Selskabsskat.

Bjarne Aalbæk
FagligAfdeling.dk
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Skemaet skal indsendes, hvis der er 
bestemmende indflydelse, uanset om der har 
været transaktioner eller ej

Kontrollerede transaktioner omfatter alle 
handelsmæssige og økonomiske forbindelser 
mellem f.eks. en skattepligtig fysisk person og 

selskabet

Det vil sige, at skemaet skal indsendes, hvis der er bestemmende 

indflydelse, uanset om der har været transaktioner eller ej. 

Hvis der ikke har været transaktioner, svares nej til dette, og blan-

ketten kan derefter indsendes.

Hvis der har været transaktioner, og der derfor skal svares ja, er 

næste spørgsmål, om man har haft transaktioner med et eller flere 
selskaber ud over:

  indberettet deklareret udbytte, der er udbetalt ved bankover-

førsel

  løn, der er indberettet som A-indkomst og udbetalt ved  

bankoverførsel

  løn i form af fri bil og/eller fri telefon, der er indberettet som 

A-indkomst

Hvis der kan svares nej på dette spørgsmål, er blanketten færdig-

udfyldt og kan indsendes. Skal der derimod svares ja, skal der gives 

oplysninger om de øvrige kontrollerede transaktioner mv.

De oplysninger, der skal gives på blanket 04.021 afhænger derfor 

af, om der har været kontrollerede transaktioner og i givet fald da 

af, hvilke kontrollerede transaktioner der har været.

Kontrollerede transaktioner omfatter alle handelsmæssige og øko-

nomiske forbindelser mellem f.eks. en skattepligtig fysisk person 

og selskabet.

Transaktioner kunne f.eks. være: 

  køb/salg af fast ejendom 

  køb/salg af bil mv.

  udlån mellem parterne (herunder løbende mellemregning) 

  løn, som ikke er udbetalt ved bankoverførsel

  udbytte, som ikke er overført via bank, f.eks. udbytte i andre 

værdier end kontanter

  renter på lån eller mellemregning

  en aktionærs alm. forretningsmæssige tilgodehavende på en 

mellemregning for udlæg for sit selskab er også en kontrolleret 

transaktion. Det er uden betydning, om transaktionen er på 

markedsmæssige vilkår.

En særlighed om Ligningslovens § 2

Bemærk: Hvis en nærtstående (f.eks. kæreste til kapitalejer med 

bestemmende indflydelse) ikke selv ejer aktier mv., vil transaktio-

ner mellem den nærtstående og selskabet normalt ikke opfylde 

definitionen på kontrollerede transaktioner. Men da sådanne 
transaktioner som regel er afledt af kapitalejers bestemmende 
indflydelse, anses de, når det er tilfældet, for at have passeret kapi-
talejer og er derfor kontrollerede transaktioner mellem kapitalejer 

og selskabet, som kapitalejeren udøver bestemmende indflydelse 
over. Skemaet skal også indsendes i denne situation. Se også sag 

SKM2022.368.ØLR om, hvorvidt et lån ydet af hovedanpartshave-

rens selskab til hovedanpartshaverens kæreste skulle anses for et 

indirekte lån – og dermed for en skattepligtig hævning – til hoved-

anpartshaveren, jf. ligningslovens § 16 E. 

Landsretten fandt, at de i forarbejderne angivne eksempler på 

nærtstående (ægtefæller og børn) ikke kunne anses for udtøm-

mende, og at der hverken i ordlyden eller i forarbejderne er støtte 

for en antagelse om, at indirekte lån til en hovedanpartshaver ale-

ne kan ske ved, at der ydes et lån til den pågældendes nærtstående 

som omhandlet i ligningslovens § 2, stk. 2, 5. og 6. pkt. 

Landsretten fandt endvidere, at lånet alene var ydet i kraft af ho-

vedanpartshaverens personlige relation til låntager, og at det ikke 

kunne føre til en anden vurdering, at hovedanpartshaveren og lån-

tager ikke havde fælles bopæl på tidspunktet for lånet. På den bag-

grund fandt landsretten, at lånet skulle anses for at have passeret 

hovedanpartshaverens økonomi og dermed for også at være ydet 

indirekte til hende.

Rettidighed selskaber

Oplysning om kontrollerede transaktioner for selskaber er rettidig 

indsendt ved selskabets selvangivelsesfrist. 

Rettidighed personer

Fristen for at indsende blanketten 04.021 er den samme som fri-

sten for at indsende oplysningsskemaet, dvs. den 1. juli i året efter 

indkomstårets udløb. Fristen den 1. juli omfatter også personer, 

der modtager en årsopgørelse.

Afslutning

Det særligt problematiske ved øvelsen om oplysning om kontrolle-

rede transaktioner er at huske, hvem der har været hvilke transak-

tioner med. Man kunne måske overveje, om man skulle udsende 

en huskeliste til selskaber og kapitalejere med bestemmende ind-

flydelse og bede dem udfylde forholdene på forhånd.
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Bliv medlem af 

Foreningen Danske 

Revisorer og få store 

besparelser på værktøjer 

og rådgivning

FDR har indgået en række aftaler med leverandører.  

Aftalerne kan du se på vores hjemmeside eller i vores 

katalog, som kan rekvireres på sekretariatet eller  

fås på vores kurser.

Vi anbefaler, at du gør brug af de aftaler, som foreningen har indgået, 

og derved får kvalitet til en fornuftig pris.  

Medlemskab af foreningen foregår via vores hjemmeside: www.fdr.dk. 

Er du godkendt revisor, kan vi optage dig straks.   

Driver du revisionsvirksomhed og ikke er godkendt revisor, skal du 

opfylde en række krav, der er gengivet på vores hjemmeside. Herefter 

skal du godkendes af foreningens optagelsesudvalg – det tager som 

regel 14 dage.


