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Baggrund
Lovforslaget gennemfører den politiske aftale om det fremadrettede behov for revision, der blev indgået den 23. juni 2021 mellem regeringen
(Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet.
Indhold
Lovforslaget indeholder forslag til en ny bogføringslov. De væsentligste
ændringer i forhold til den gældende bogføringslov er:






Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet vil dog ikke gælde for meget små virksomheder med personlig hæftelse.
Hjemmel til at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret
bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres
første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer
for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
Indførsel af et markant forhøjet bødeniveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det
originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt
heri.

Herudover indeholder lovforslaget forslag til bl.a. følgende ændringer i
årsregnskabsloven:
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Krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over
50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.
Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio.
kr. i 2 på hinanden følgende år.
Suspension af muligheden for at fravælge revision ved bødeforlæg
eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde
hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i
konkurskarantæneregisteret.
Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte også skal gives, hvis der er 0 ansatte.

Øvrige ændringer
Udover ovenstående ændringer er der foretaget en række mindre ændringer i forslaget til ny bogføringslov i forhold til den gældende lov og enkelte ændringer i årsregnskabsloven.
Ikrafttræden
Loven træder i kraft den 1. juli 2022.
De foreslåede krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale i lovforslagets § 8, stk. 1 og 2, har virkning for regnskabsmateriale, der vedrører økonomiske transaktioner, der finder sted den 1. januar 2023 eller derefter, medmindre regnskabsmaterialet allerede forefindes digitalt.
De foreslåede ændringer vedr. krav om revisorerklæring og revision i lovforslagets § 21, nr. 1-12, har virkning for regnskabsår, der begynder den
1. januar 2023 eller senere. Dog kan forslaget om forlængelse af indsendelsesfristen for årsrapporter til 6 måneder i lovforslagets § 21, nr. 1, anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere.
Økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget
Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i risikobrancher med en nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr., revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. og oplysning om 0 ansatte
vurderes at medføre administrative byrder for erhvervslivet på ca. 7 mio.
kr. årligt.
Lovforslagets øvrige dele vurderes ikke at medføre væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet.
Frist for bemærkninger
Erhvervsstyrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger senest den 8.
december 2021. Styrelsen har ikke mulighed for at tage højde for bemærkninger, der modtages efter denne dato.
Det fremgår af høringslisten, hvilke organisationer, myndigheder m.v.,
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bekendtgørelsen er sendt i høring hos.
Bemærkninger bedes sendt til Betinna Østermark, betoest@erst.dk og
Christina Heinze, chrhei@erst.dk med henvisning til j. nr. 2021-12887.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på Christina Heinze eller
Betinna Østermark.
Med venlig hilsen
Betinna Østermark
Chefkonsulent
Tlf. direkte 3529 1797
E-mail: betoes@erst.dk

Christina Heinze
Fuldmægtig
Tlf. direkte 3529 1475
E-mail: chrhei@erst.dk

