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Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrollen, under-

søgelser samt Revisornævnet 

 
Tak for muligheden for at kommentere udkastet. 

 
Den nuværende gebyrstruktur medfører ofte en skæv opkrævning hos revisorer, 

idet revisorer, der både er tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed og en passiv 

via deres holding-virksomheder eller lign., får dobbeltopkrævninger eller endda 

opkrævninger 3 gange. Hvis ejerskabet derimod er personligt, opkræves der kun 

for den ”aktive” revisionsvirksomhed, som de er tilknyttet.  

 

FSR – danske revisorer har derfor allerede i maj 2017 foreslået Erhvervsstyrel-

sen, som har kompetencen til at fastsætte og opkræve gebyrerne, at ændre ge-

byrstrukturen. I forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse om gebyrsatserne 

i 2018 lovede Erhvervsstyrelsen, at styrelsen var positivt indstillet på at foretage 

en ændring af gebyrstrukturen, så den afspejler de forhold, som foreningen har 

peget på. 

 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen om finansiering af driften af kvali-

tetskontrollen, undersøgelser og Revisornævnet, at den lovede ændring af ge-

byrstrukturen ikke får virkning for 2019. 

 

FSR – danske revisorer finder det ærgerligt, at løftet om en ændring i gebyr-

strukturen ikke kan indfries i år. Samtidig er foreningen dog også meget interes-

seret i, at konsekvenserne ved de forskellige former for gebyrstrukturer bliver 

belyst og vurderet, så vi får den ordning, der er mest retfærdig for branchen. 

 

FSR – danske revisorer har noteret sig, at Erhvervsstyrelsen på baggrund af for-

sinkelsen har lovet, at foreningen vil blive inddraget i arbejdet med beregninger 

af konsekvenserne ved forskellige modeller for gebyrstrukturen. Det finder for-

eningen positivt, da det er vigtigt, at konsekvenserne for forskellige muligheder 

bliver belyst og vurderet. En sådan belysning og vurdering kræver et samarbejde 

med Erhvervsstyrelsen, da det kun er styrelsen, der sidder inde med de økono-

miske oplysninger ift. de samlede udgifter til kvalitetskontrol, Revisornævn mv. 

FSR – danske revisorer har derfor heller ikke mulighed for at vurdere selve sat-
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Side 2 serne eller rimeligheden i disse, idet det ikke af det fremsendte fremgår, hvorle-

des og på hvilket grundlag gebyrerne er beregnet. FSR – danske revisorer har 

således ikke med dette høringssvar tilkendegivet at acceptere beregningen eller 

grundlaget herfor. 

 

FSR - danske revisorer ser frem til det kommende arbejde med at finde en ge-

byrstruktur, hvor de, der belaster systemet mest, betaler mest. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Vibeke Sylvest 

Chefkonsulent 

 

 


