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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning nr. 17/2018 om lempelsen af 

revisionspligten 

 

Statsrevisorerne har den 7. juni 2019 afgivet bemærkning til Beretning nr. 17/2018 om lem-

pelsen af revisionspligt. Overordnet tager jeg Statsrevisorernes konklusioner til efterretning.  

 

Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Skatteministeriet 

ikke tidligere har haft tilstrækkelig viden om, hvilken betydning lempelsen af revisions-

pligt har haft på regelefterlevelsen af skattereglerne. Skattestyrelsen foretager løbende må-

linger af regelefterlevelsen for små og mellemstore virksomheder, herunder de selskaber, 

som fik lempet revisionspligten i 2012 med henblik på at afdække eventuelle risikoområ-

der.   

 

For at undersøge betydningen af revisionspligten var det nødvendigt at undersøge regelef-

terlevelsen før og efter lempelsen, hvilket i dette tilfælde var 2012 og 2014. Undersøgel-

serne af regelefterlevelsen tager lang tid at lave – bl.a. fordi virksomhedernes skatteregn-

skab for 2014 først skal angives i 2015, og fordi der skal gennemføres grundige kontroller 

af en meget stor gruppe af virksomheder for at indsamle data. Undersøgelsen af virksom-

hedernes regelefterlevelse for 2014 var derfor først færdig i slutningen af 2017.  

 

Skattestyrelsen vil også i fremtiden følge udviklingen i regelefterlevelsen for selskaber 

uden revision i forbindelse med undersøgelser af regelefterlevelsen for små og mellem-

store virksomheder. Skattestyrelsen vil på den baggrund foretage en vurdering af, hvor-

vidt indsatsen over for selskaber uden revision skal justeres – ligesom Skattestyrelsen vur-

derer alle øvrige indsatsområder, når der fremkommer ny viden. Det bemærkes i den for-

bindelse, at det fremgår af beretningen, at selskaber, der har fravalgt revision, har været 

omfattet af Skattestyrelsens kontroller i årene efter lempelsen. 

 

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Bødskov 
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