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FSR - danske revisorer er en
brancheorganisation for
godkendte revisorer i
Danmark. Foreningen
varetager revisorernes
interesser fagligt og politisk.

OM FSR – SURVEY
FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i
aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt.
Formålet med undersøgelserne er at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke
viden, som foreningens medlemmer besidder. Det er tilladt at citere fra publikationen med
tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR – danske revisorer.

OM DET SAMLEDE SVARPANEL
Panelet består af 575 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende
revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske
virksomheder. En lille del (6 pct.) arbejder i øjeblikket ikke som revisorer, men som
økonomidirektører, controllers med intern revision eller lignende.







32 pct. af paneldeltagerne arbejder i Region Hovedstaden, 15 pct. arbejder i Region
Sjælland, 10 pct. arbejder i Region Nordjylland, 25 pct. arbejder i Region Midtjylland og
17 pct. arbejder i Region Syddanmark.
87 pct. af paneldeltagerne er mænd, og paneldeltagernes gennemsnitsalder er 53 år
63 pct. af paneldeltagerne er statsautorisede revisorer, og 37 pct. er registrerede
revisorer.
45 pct. af paneldeltagerne er ansatte i en revisionsvirksomhed, mens 55 pct. er
selvstændige.
62 pct. af paneldeltagerne reviderer virksomheder i regnskabsklasse A. 87 pct. reviderer
virksomheder i regnskabsklasse B. 52 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse C, og
12 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse D.
39 pct. af paneldeltagerne arbejder i revisionsvirksomheder med mere end 100 ansatte.

OM DENNE UNDERSØGELSE
181 godkendte revisorer fra panelet har besvaret dette spørgeskema. Svarprocenten i denne
undersøgelse er 31 pct. af det samlede panel. Der er i alt 3.808 aktive godkendte revisorer i
Danmark1. De 181 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 4,8 pct. af den samlede
population af godkendte revisorer.
Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i januar 2015.
KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til:
Anders Lau
Kommunikationschef - presse og public affairs
ala@fsr.dk
t: 3369 1047
m: 4193 3147
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Tal fra januar 2015
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Introduktion og hovedkonklusioner
FSR – danske revisorer har gennemført denne survey for at få revisorernes vurdering af,
hvordan de oplever de administrative byrder, der er forbundet med indberetninger til det
offentlige, med et særligt fokus på SMV-virksomhedernes (regnskabsklasse A + B)
indberetninger til det offentlige.
Ud over at give et billede af de offentlige indberetninger, har FSR – danske revisorer også
spurgt revisorerne ind til, hvornår og hvorfor SMV-virksomhederne efterspørger deres hjælp i
forbindelse med indberetninger, samt hvor de ser det største potentiale for at nedbringe
administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige.
Hovedkonklusionerne er:












Stigende administrative byrder i forbindelse med indberetning til det offentlige.
Mere end otte ud af 10 revisorer i undersøgelsen oplever, at de samlede administrative byrder i
forbindelse med indberetninger til det offentlige har været stigende de seneste fem år
SMV’erne beder om revisorers hjælp til at forstå love og regler og næsten alle revisorer oplever
i meget høj/høj grad, at virksomhederne efterspørger deres hjælp til at indberette til SKAT og
Erhvervsstyrelsen.
Næsten alle revisorerne i undersøgelsen oplever i meget høj/høj grad, at SMV-virksomhederne
efterspørger deres hjælp til at indberette til SKAT og Erhvervsstyrelsen.
Mere end ni ud af 10 revisorer i undersøgelsen vurderer, at årsagen til at SMV-virksomhederne
beder om deres hjælp til at indberette til det offentlige skyldes, at de har problemer med at
forstå de relevante love og regler
Indberetning til SKAT udgør den største administrative byrde for SMV-virksomheder.
To ud af tre revisorer i undersøgelsen vurderer, at indberetninger til SKAT udgør den største
administrative byrde for SMV-virksomheder her og nu. SKAT vurderes at have størst potentiale
for at nedbringe administrative byrder.
Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen vurderer, at SKAT har det største potentiale for at
nedbringe administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige
Administrative byrder er går især ud over de nystartede virksomheder.
Seks ud 10 revisorer i undersøgelsen er enig i at administrative byrder i forbindelse med
indberetninger til det offentlige er en hindring for, at nystartede virksomheder (1-3 år) kan
vækste
Godt halvdelen af revisorerne i undersøgelsen svarer, at de i meget høj grad/i høj grad
vurderer, at Tast-selv Erhverv har bidraget til at forenkle SMV-virksomhedernes indberetninger
til det offentlige.
To ud af tre revisorer i undersøgelsen vurderer at et øget fokus på brugervenligheden af
indberetningsløsninger kan bidrage til at reducere SMV-virksomhedernes byrder i forbindelse
med indberetninger til det offentlige.
Til sammenligning peger hver anden revisor i undersøgelse på regelforenkling som vejen til
lette SMV-virksomhedernes byrder.
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Stigende administrative byrder i forbindelse med i indberetninger til det offentlige
Når SMV-virksomheder skal indberette data til forskellige offentlige myndigheder, er det som
regel forbundet med en vis mængde administrativt arbejde. Nogle typer af indberetninger bliver
af virksomhederne typisk oplevet som meget byrdefulde, mens andre ikke i samme omfang
opleves som en byrde.
Generelt oplever revisorerne i undersøgelsen, at de samlede administrative byrder i forbindelse
med indberetninger til det offentlige har været stigende de seneste 5 år. Mere end otte ud af 10
(85 pct.) revisorer i undersøgelsen har således svaret, at de oplever, at de administrative byrder
i forbindelse med indberetninger til det offentlige har været stærkt stigende/stigende de seneste
fem år. Kun to pct. oplyser, at byrderne er faldet de seneste fem år.
Figur 1: Oplever du generelt, at de samlede administrative byrder i forbindelse med
indberetninger til det offentlige har været stigende eller faldende de seneste fem år? (n=177)
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Skat udgør den største administrative byrde for SMV-virksomheder
Blandt de forskellige offentlige myndigheder, som virksomhederne skal indberette til, vurderer
revisorerne, at det i særlig grad er SKAT, der udgør den største administrative byrde for SMVvirksomhederne her og nu. To ud af tre (67 pct.) af revisorerne i undersøgelsen svarer, at
indberetninger til SKAT er blandt de største administrative byrde for SMV-virksomhederne. Til
sammenligning vurderer godt halvdelen (51 pct.), at indberetninger til Danmarks Statistik er
blandt de mest byrdefulde. Også Indberetninger til NemRefusion og Erhvervsstyrelsen opleves
som forholdsvis byrdefulde for SMV-virksomhederne.
Derimod er det kun en meget lille andel af revisorerne i undersøgelsen (mellem 0 og 1 pct.), der
vurderer, at indberetninger til Patent- og Varemærkestyrelsen, ATP og Lønmodtagernes
Garantifond udgør en stor administrativ byrde.
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Tabel 1. Hvilke indberetninger til det offentlige (stat, region, kommune) vurderer du, udgør de
største administrative byrder for SMV-virksomhederne her og nu? (Angiv gerne flere svar, dog
max 3) (n=181)
Indberetninger til SKAT

67%

Indberetninger til Danmarks Statistik

51%

Indberetninger til NemRefusion

31%

Indberetninger til Erhvervsstyrelsen

25%

Indberetninger til EU

9%

Indberetninger om feriepenge (FerieKonto etc.)

8%

Indberetning til Miljøstyrelsen

7%

Indberetning til kommuner

6%

Indberetning til Patent- og Varemærkestyrelsen

1%

Indberetninger til ATP

0%

Indberetning til Lønmodtagernes Garantifond

0%

Indberetninger til andre offentlige myndigheder

3%

Ved ikke

10%

Selvangivelsen udgør en stor byrde
De revisorer i undersøgelsen, der vurderer, at indberetninger til SKAT er blandt de største
administrative byrde for SMV-virksomheder er blevet spurgt til, hvilke særskilte indberetninger
til SKAT, der opleves som særligt byrdefulde. Hertil svarer godt halvdelen (52 pct.), at det særligt
er selvangivelsen og de såkaldte listeangivelser ved EU-salg, der udgør de største byrder.
Når selvangivelsen opleves som særligt bebyrdende kan det hænge sammen med, at mange
virksomheder både skal udfylde en selvangivelse og udarbejde et årsregnskab og et
skatteregnskab. Da regnskabsreglerne og skattereglerne på en række områder ikke er
sammenfaldende, betyder det virksomhederne skal arbejde med flere regelsæt og bruge
ressourcer på at ”omregne” regnskabsmæssige tal til skattemæssige tal; noget de kun gør af
hensyn til SKAT og altså ikke noget virksomhederne selv har nogen værdi af.
Listeangivelse ved EU-salg er også en indberetning til SKAT, hvor virksomheder, der har salg til
kunder
i
EU-lande,
blandt
andet
skal
indberette
kundernes
udenlandske
momsregistreringsnummer samt salg til kunden. Virksomhederne skal altså føre et særskilt
salgsregnskab pr. kunde i et EU-land. Virksomhedsskema til selvangivelsen dækker over, at
virksomheder ud over selvangivelsen også skal udfylde et skema indeholdende oplysninger fra
deres årsregnskab.
Skattekontoen blev indført af SKAT i august 2013 netop som en lettelse for virksomhederne.
Skattekontoen er én samlet konto hvor al gæld og tilgodehavende mellem SKAT og virksomheden
registreres uanset, om det er indbetaling af medarbejdernes A-skat, moms, udbytteskat,
selskabsskat mv.
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0-indberetninger vedrører virksomheder, som er registrerede arbejdsgivere, men som ikke har
haft lønudbetalinger i en periode. Her skal virksomheden indberette til SKAT, at der ikke har
været lønudbetalinger i perioden. Dette kan specielt for virksomheder, der kun i begrænsede
perioder har ansat medarbejdere, være en administrativ byrde. Indberetningen skal foretages
månedsvis og kan ikke automatiseres i form af en fast månedlig 0-indberetning.
Tabel 2: Hvilke særskilte indberetninger til SKAT, vurderer du udgør de største byrder? (Angiv
gerne flere svar, dog max 3) (n=118)
Selvangivelse (alle typer)

52%

Listeangivelse ved EU-salg

52%

Virksomhedsskema til selvangivelse

35%

Skattekonto

32%

0-indberetninger på løn

19%

Lønindberetning

18%

Moms

13%

Afgifter

12%

Udbytte indberetning

9%

Told

6%

Andet

11%

Ved ikke

0%

SKAT vurderes at have størst potentiale for at nedbringe byrder
Ud over at være særligt byrdefulde for SMV-virksomhederne vurderes indberetning til Skat også
at have størst potentiale for at nedbringe virksomhedernes administrative byrder. Således
svarer knap seks ud af 10 (57 pct.) revisorer i undersøgelsen, at de vurderer, at det er i
forbindelse med indberetninger til SKAT, at der er størst potentiale for at nedbringe de
administrative byrder. Indberetningerne til Danmarks Statistik vurderes også at have et stort
potentiale. Her svarer lidt over halvdelen af revisorerne (51 pct.), at der er potentiale for at
nedbringe de administrative byrder.
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Tabel 4: Hvor vurderer du, at der er størst potentiale for at nedbringe administrative byrder i
forbindelse med indberetninger til det offentlige? (Angiv gerne flere svar, dog max 3) (n=173)
Indberetninger til SKAT

57%

Indberetninger til Danmarks Statistik

51%

Indberetninger til NemRefusion

25%

Indberetninger til Erhvervsstyrelsen

17%

Indberetninger til EU

10%

Indberetning til Miljøstyrelsen

7%

Indberetning til kommuner

6%

Indberetninger om feriepenge (FerieKonto etc.)

3%

Indberetninger til ATP

1%

Indberetning til Lønmodtagernes Garantifond

1%

Indberetning til Patent- og Varemærkestyrelsen

1%

Indberetninger til andre offentlige myndigheder

4%

Ved ikke

13%

Dobbeltindberetninger er udbredt
Når der skal indberettes til det offentlige, sker det ikke sjældent, at samme data skal
indberettes flere gange til forskellige myndigheder, såkaldte dobbeltindberetninger. Noget som
alt andet lige er med til at øge de administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det
offentlige.
Et typisk eksempel på en dobbeltindberetning er, når størstedelen af selskaberne i Danmark
skal udfylde oplysninger til SKAT i deres selskabsselvangivelse, oplysninger som allerede
fremgår af det årsregnskab, som de har udarbejdet og indberettet til Erhvervsstyrelsen. Der
efterspørges altså ikke data specielt udarbejdet til SKAT, som kun indgår i skatteregnskabet,
men derimod regnskabsdata, som allerede er indberettet til en anden offentlig myndighed.
Spørger man revisorerne svarer hver femte (21 pct.), at dobbeltindberetninger finder sted i
meget høj/høj grad. Lidt over halvdelen (53 pct.) vurderer, at dobbeltindberetninger finder sted
i nogen grad. Kun én pct. af revisorerne vurderer, at der slet ikke sker dobbeltindberetninger til
de offentlige myndigheder.
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Figur 2: Vurderer du, at der sker dobbeltindberetninger til de offentlige myndigheder – dvs.
samme data indberettes flere gange til forskellige myndigheder? (n=171)
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Administrative byrder hindrer især nystartede virksomheder i at vækste
For nystartede virksomheder (1-3 år) kan de administrative byrder i forbindelse med
indberetninger til det offentlige godt være en hindring for at vækste, vurderer revisorerne. Seks
ud af 10 (60 pct.) af revisorerne er således meget enig/enig i, at administrative byrder i
forbindelse med indberetninger til det offentlige er en hindring for, at nystartede virksomheder
kan vækste. Hver tredje revisor (34 pct.) er omvendt uenig/meget uenig i, at administrative
byrder kan være en hindring for, at nystartede virksomheder kan vækste.
Figur 3: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn: Administrative byrder i forbindelse med
indberetninger til det offentlige er en hindring for, at nystartede virksomheder (1-3 år) kan
vækste? (n=171)
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Landbruget og Byggeriet hårdest ramt
Til spørgsmålet om, hvilke brancher revisorerne oplever som mest belastede af administrative
byrder i forbindelse med indberetninger, svarer hver tredje (32 pct.) Landbruget, mens hver
fjerde (27 pct.) svarer Byggeriet. Også Industrien, Transport og Finans med henholdsvis 23 pct.
og 18 pct. vurderes at være relativt belastede af indberetningerne 2.
Når Landbrug opleves som særligt belastet, kan det hænge sammen med, at det er et
gennemreguleret erhverv i forhold til krav om registreringer af dyrehold, veterinære krav og
undersøgelser, gødningsregnskaber, mælkekvoter, randzoneregler, arbejdsmiljøregler og ikke
mindst administrativt arbejde i forhold til støtteregler.

2

Det skal noteres, at en større gruppe (26 pct.) af revisorerne i undersøgelsen svarede ”Ved ikke” til dette spørgsmål.
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Tabel 5: Hvilke brancher, oplever du, er mest belastede af administrative byrder i forbindelse
med indberetninger til det offentlige? (Angiv gerne flere svar, dog max 3) (n=171)
Landbrug

32%

Byggeri

27%

Industri

23%

Transport

18%

Finans

18%

Detailhandel

16%

Service

12%

Overnatning og restauration

9%

Kultur, forlystelser og sport

5%

Fast ejendom

3%

IT

1%

Medier

1%

Andet (angiv venligst)

6%

Ved ikke

26%

Virksomheder beder om hjælp til at forstå love og regler
Det er særligt, når der skal indberettes til SKAT og Erhvervsstyrelsen, at SMV-virksomhederne
har brug for revisorernes hjælp og vejledning. Næsten alle (97 pct.) af revisorerne i
undersøgelsen oplever i meget høj grad/i høj grad, at SMV-virksomhederne efterspørger deres
hjælp til at indberette til SKAT og Erhvervsstyrelsen. I den anden ende af skalaen finder vi
indberetninger til Lønmodtagernes Garantifond, Miljøstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen,
hvor det kun er mellem 10 og 15 pct. af revisorerne, der oplever, at der i høj grad er
efterspørgsel efter deres hjælp og vejledning. En årsag til så få SMV-virksomheder efterspørger
hjælp med indberetninger til Miljøstyrelsen, samt Patent- og Varemærkestyrelsen kan skyldes,
at en lang række virksomheder og brancher slet ikke indberetter til disse to styrelser.
Figur 4: I hvilket omfang oplever du, at SMV-virksomhederne efterspørger din hjælp til at
indberette til? (n=158)
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Det er særligt problemer med at forstå relevante love og regler, der er årsagen til at SMVvirksomhederne beder om revisorernes hjælp til at indberette. Således vurderer næsten
samtlige (94 pct.) revisorer i undersøgelsen, at problemer med at forstå love og regler i meget
høj grad/i høj grad er årsagen til, at de beder om hjælp. En næsten lige så stor andel (93 pct.)
vurderer i meget høj grad/i høj grad, at årsagen til behovet for hjælp er manglende overblik,
mens 90 pct. vurderer, at det skyldes et ønske om sikkerhed for korrekte indberetninger.
Figur 5: Hvad vurderer du er årsagen/årsagerne til at SMV-virksomhederne beder om din hjælp
til at indberette til det offentlige? (n=167)
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Tast-selv Erhverv skaber forenkling
Tast-selv Erhverv er ifølge revisorerne det offentlige IT-system, der i højeste grad har bidraget
til at forenkle SMV-virksomhedernes indberetninger til det offentlige. Godt halvdelen (55 pct.) af
revisorerne i undersøgelsen svarer, at de i meget høj grad/i høj grad vurderer, at Tast-selv
Erhverv har bidraget til at forenkle SMV-virksomhedernes indberetninger til det offentlige. Også
Virk.dk får en pæn vurdering. Næsten halvdelen (48 pct.) af revisorerne vurderer, at Virk.dk i
meget høj grad/i høj grad har bidraget til forenkling. Længere nede af skalaen finder vi
paradoksalt nok to systemer, der har fået betegnelsen ”Nem” henholdsvis ”Nem Konto” og
”Nem Refusion”. Her vurderer 31 pct. og 21 pct., at disse løsninger i meget høj/høj grad har
bidraget til en forenkling af indberetninger til det offentlige.
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Figur 6: I hvilken grad vurderer du, at følgende offentlige it-systemer har bidraget til at
forenkle SMV-virksomhedernes indberetninger til det offentlige? (n=167)
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Øget fokus på brugervenligheden af indberetningsløsninger kan være en løsning på
SMV-virksomheders byrder i forbindelse med indberetning til det offentlige
Øget fokus på brugervenlighed af indberetningsløsninger i de offentlige it-systemer (66 pct.) og
øget genbrug af data på tværs af myndigheder (51 pct.) er de indsatser, der vurderes vil være
bedst til at reducere SMV- virksomhedernes byrder. Også regelforenkling (48 pct.) og bedre
adgang til personlig hjælp i forbindelse med indberetningerne (46 pct.) kan ifølge revisorerne
være med til at reducere byrderne.
Tabel 6: Hvilke af nedenstående indsatsområder, vurderer du bedst kan bidrage til at reducere
SMV-virksomhedernes byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige? (Angiv gerne
flere svar, dog max 3) (n=170)
Øget fokus på brugervenligheden af indberetningsløsninger

66%

Højere ”genbrug” af data på tværs af myndigheder (dobbelt indberetninger)

51%

Regelforenkling på lov- og bekendtgørelsesniveau

48%

Adgang til personlig hjælp under indberetningen (fx via telefon, mail, chat)

46%

Samkøring af indberetninger – fx én indberetning til alle typer afgifter

25%

Opdeling af indberetninger efter virksomhedstyper (I stedet for udgangspunkt i
myndigheder)

15%

Bedre generel information om indberetninger – fx på hjemmesider, i foldere etc.

9%

Andet

6%

Ved ikke

1%
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