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J.nr. 2021-12887 – FSR – danske revisorers høringssvar vedrørende ud-

kast til forslag til bogføringslov (bogføringsloven) 

 

Hermed følger kommentarer fra FSR – danske revisorer til udkastet til en ny bogførings-

lov samt ændringer i årsregnskabsloven vedrørende revisorpligt. 

 

Revisorpligt 

Lovforslagets dele om udvidelse af revisorpligten er for FSR – danske revisorer en aner-

kendelse af værdien af de godkendte revisorers forskellige erklæringer som et effektivt 

supplement til den offentlige kontrol.  

 

Vi støtter, at mindre virksomheder pålægges revisorpligt i stedet for revisionspligt. Der-

ved balancerer forslaget hensynet til – på den ene side – at beskytte statskassen mod 

misbrug og svig og – på den anden side – ikke at pålægge erhvervslivet unødige byrder. 

 

Forslagets dele om at udvide revisorpligten er et udtryk for en mere risikobaseret tilgang 

til krav om revisorinvolvering. Derved målrettes kontrollen mod dem, som har åbenlyse 

problemer med regelefterlevelsen, og lovgivningen undgår at skære alle virksomheder 

over en kam. 

 

Vi kunne dog godt have tænkt os, at der blev inddraget andre risikoindikatorer end blot 

branchetilhørsforhold.  

 

Lovforslagets fokus på branchetilhørsforhold betyder, at virksomheder, der spiller efter 

reglerne i de pågældende brancher, bliver ramt af unødige byrder. Men der er brodne 

kar i alle brancher – også uden for de angivne risikobrancher. Vi havde derfor gerne set 

en anden risikobaseret tilgang, der fx fokuserer på virksomhedens gæld – fx gæld til det 

offentlige som den udløsende faktor for kravet om revisorbistand. Det er netop, når en 

virksomhed har stor gæld, at der er en øget risiko for, at leverandører, banker, staten 

eller andre kreditorer lider tab – fx i tilfælde af konkurs eller tvangsopløsning. En ana-

lyse fra Copenhagen Economics fra 2018 viser, at det er omkostningsneutralt eller -be-

sparende for virksomheder med en gæld på 1,7 mio.kr. eller mere at lade årsrapporten 

revidere af en godkendt revisor. Det skyldes, at den direkte omkostning til revisor opve-

jes af en reduktion af låne- og finansieringsomkostningerne. 
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 Side 2 

Ud over de generelle kommentarer ovenfor har vi følgende detaljerede kommentarer 

om revisorpligt: 

 

Krav om revision for virksomheder med stor balancesum 

Vi støtter, at virksomheder i regnskabsklasse B, som i to på hinanden følgende regn-

skabsår overskrider en balancesum på 50 mio.kr., ikke mere kan fravælge revision, 

uanset at virksomheden ikke overstiger to af de tre størrelsesgrænser for fravalg af revi-

sion efter de gældende regler (ansatte, balance og omsætning). 

 

Det foreslås dog samtidig i lovforslaget, at virksomheden i stedet for revision skal kunne 

vælge at lade revisor udføre udvidet gennemgang. Vi støtter ikke, at virksomheder med 

en balancesum, der overskrider 50 mio.kr., skal kunne ”nøjes” med udvidet gennem-

gang. Dels er det efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med ordlyden i den po-

litiske aftale (”fravalg af revision”), som lovforslaget udmønter. Dels er der tungtvejende 

hensyn bag revision af ”balancetunge” virksomheder (men omsætningslave og få antal 

ansatte), herunder at de virksomheder, der omfattes af bestemmelsen, fx kan være in-

vesteringsvirksomheder, der forvalter andres midler. Og at disse virksomheder kan have 

en betydelig gæld til både det offentlige og kreditgivere i øvrigt.  

 

Vi vurderer, at den øgede sikkerhed for regnskabsbrugeren, som erklæringstypen revi-

sion er et udtryk for, er formålstjenlig. 

 

Krav om revisorerklæring i risikobrancher og effektiv håndhævelse 

Vi bemærker, at det i den politiske aftale bag sommerens aftale om det fremadrettede 

behov for revision bemærkes, at regeringen har igangsat et arbejde for at afklare even-

tuelle smuthuller ved kategorierne for risikobrancher. Altså, at en virksomhed i en bran-

che inden for risikobrancherne erklærer sig som tilhørende en branche uden for risiko-

brancherne og dermed undgår kravene i dette lovforslag, jf. CVR-loven.  

 

Forbedret håndhævelse af lovgivningen er imidlertid i vores optik ikke det eneste pro-

blem med denne del af lovforslaget. Virksomheder, der har flere forretningsben (både 

inden for og uden for risikobrancherne), kan med god ret hævde, at de befinder sig 

uden for risikobrancherne. Virksomheder, der har brancheoverlappende forretningsstra-

tegier (inden for og uden for risikobrancherne), kan ligeledes hævde dette. 

 

Vi opfordrer derfor til, at vi bliver inddraget i det videre arbejde om risikobrancher. Og at 

reglerne i CVR-loven i den forbindelse gennemgår et ”serviceeftersyn”. 

 

For at undgå svindel med branchekoder kan et forslag fx være, at branchekoder frem-

over fremgår af årsrapporten, som ledelsen og revisor dermed skal indestå for er kor-

rekte. 

 

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at de godkendte revisorer er underlagt blandt an-

det hvidvasklovgivningen. Erklæringsopgaverne udføres efter revisionsstandarder, som 

tager udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Anvendelsen af ”risiko-

brancher” vil alt andet lige, af en revisor, blive anset som en indikator for en øget risiko. 

En øget risiko vil forventeligt medføre et øget tidsforbrug til både etablering af kundefor-

holdet (hvidvasklovgivning) og planlægningen og udførelsen af erklæringsopgaven iht. 

gældende revisionsstandarder. Myndighederne skal være opmærksomme på, at et øget 



 

 

 

 

 

 Side 3 

tidsforbrug hos revisor alt andet lige vil medføre et øget honorar og dermed en øget 

byrde for virksomhederne. 

 

Forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter 

Et andet væsentligt element i ændringerne til årsregnskabsloven er forslaget om at ud-

skyde fristen for indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen med en måned mhp. 

at ensrette fristen med skatteforvaltningens frist for oplysningsskemaet (selvangivel-

sen). 

 

Vi kan ikke støtte op om forslaget af blandt andet følgende grunde: 

 

• Det er vores opfattelse, at fristen for indberetning af årsrapporter skal fastsæt-

tes med udgangspunkt i, at der skal være tilstrækkelig tid til at udarbejde regn-

skaber af høj kvalitet, og at samfundets behov for aktuelle regnskaber tilgode-

ses. Den hidtidige frist på fem måneder var efter vores opfattelse fint balance-

ret i forhold til disse hensyn. 

• Vi kan ikke genkende, at en ensretning af fristerne vil lempe det administrative 

arbejde, idet det er vores vurdering, at årsrapporten og oplysningerne til skatte-

forvaltningen i forvejen i høj grad udarbejdes i én arbejdsgang. 

• Der er endvidere bemærkelsesværdigt, at forslaget om at udskyde fristen kom-

mer samtidig med forslaget til ændring af bogføringsloven, som handler om det 

direkte modsatte – nemlig aktuelle data og gennemsigtighed mhp. at be-

kæmpe svindel. Ændringen af bogføringsloven vil bidrage til at effektivisere 

bogholderierne og dermed muliggøre en hurtigere færdiggørelse af årsrappor-

terne. 

 

Hvis forslaget alligevel bliver gennemført, ser vi gerne, at ændringen bliver implemente-

ret med det samme, når lovforslaget bliver vedtaget (foråret 2022), så den længere frist 

gælder for årsrapporter med regnskabsår, som følger kalenderåret (2021), og dermed 

kan implementeres for virksomheder, hvis regnskabsår begynder den 1. januar 2021 

eller senere. Dette af hensyn til at undgå forvirring, idet fristen allerede de seneste to år 

har været udskudt grundet corona-situationen. 

 

Bogføringsloven 

Vi ser også positivt på, at der arbejdes med en opdatering af bogføringsloven i en ny og 

mere tidssvarende udgave, og at myndighederne forsøger at minimere risikoen for svin-

del. Vi anser det for vigtigt, at der er en fornuftig balance mellem øgede byrder og de ge-

vinster, der kommer ved at gennemføre lovforslaget. Vi har følgende detaljerede kom-

mentarer om bogføringsloven: 

 

• Der stilles krav om, at regnskabsmaterialet skal opbevares digitalt og på betryg-

gende vis, herunder forstås sikkerhedskopiering, men også at sikkerhedsko-

pien skal opbevares betryggende. Vi foreslår, at det præciseres, hvad der me-

nes med formuleringen ”betryggende”. Det omtales i lovbemærkningerne, at 

smartphones og tablets kan benyttes som digital opbevaring. I praksis ser vi 

udfordringer ved, at transportabelt hardware benyttes, da det alt andet lige 1) 

vil være vanskeligere at fremfinde materialet ved forespørgsel fra fx revisor og 

myndigheder, og 2) forudsætter, at der omgående bliver taget en sikkerheds-

kopi for at sikre, at data ikke mistes, idet risikoen er større ved transportabelt 
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hardware mod mere traditionel opbevaring som fx på en central server. Vi fore-

slår derfor, at disse to eksempler udgår fra lovbemærkningerne. 

• § 2, nr. 3 – vi ser et behov for præcisering af sikring af ”transaktionssporet” 

(fra årsregnskab til skat m.v.) – er der tiltænkt ændringer ift. gængs praksis, 

hvor skattemæssige dispositioner ikke nødvendigvis bogføres, men opgøres og 

dokumenteres på anden vis, fx i et regneark? Vi anbefaler, at det præciseres i 

lovbemærkningerne. 

• § 3, nr. 5 – vi ser et behov for præcisering af rækkevidden af dokumentations-

kravet for oplysninger i ledelsesberetningen. Skal bestemmelsen, herunder lov-

bemærkninger, forstås således, at samtlige oplysninger i ledelsesberetningen 

skal dokumenteres, eller er der verbale beskrivelser, der ikke vil være under-

lagt et dokumentationskrav? Vi anbefaler, at det præciseres yderligere i selve 

paragraffen eller i lovbemærkningerne. 

• Formuleringerne ”snarest muligt” og ”hurtigst muligt” bliver anvendt i forslaget 

og i bemærkningerne. Hvad menes der konkret hermed? Bør det præciseres i 

lovbemærkningerne? 

• Omkring grænsen 300 t.kr. er det uklart, hvordan virksomhederne skal for-

holde sig på tidspunktet, hvor det bliver konstateret, at grænsen bliver over-

skredet. Er konsekvensen registrering a) tilbage fra etableringstidspunktet, b) 

fra tidspunktet, hvor virksomheden konstaterer, at grænsen er overskredet el-

ler c) fra det kommende år (år 2)? En præcisering bør indarbejdes i lovbemærk-

ningerne. 

• Lovbemærkningerne indeholder følgende to formuleringer på s. 63 og s. 71, 

som synes at være modstridende. Det bør præciseres, hvad der er gældende: 

o Side 63 

 
o Side 71 

 
 

• § 15 om kommunikation bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte anven-

delsen af bestemte it-systemer el.lign. Vi antager, at dette alene vedrører digi-

tale systemer til kommunikation med myndighederne, hvilket bør præciseres i 

lovbemærkningerne. 

• Ikrafttrædelsesbestemmelser – det anbefales, at bogføringslovens ikrafttræ-

delse udformes således, at loven generelt har virkning for regnskabsår, der 

starter 1. januar 2023 eller senere, således at der ikke er bestemmelser, der 

træder i kraft midt i et regnskabsår. Størstedelen af de danske virksomheders 

regnskabsår følger kalenderåret. 
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--oo0oo-- 

 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til vores kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Krath Jørgensen 

fagchef, statsaut. revisor 

 

 


