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Besvarelse af spørgsmål 108 alm. del stillet af udvalget den 21. 

februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Rune 
Lund (EL). 
 
Spørgsmål:  
TV2 har i en række historier sandsynliggjort, at revisionspligtlempelsen, 
som trådte i kraft i 2013, har haft store konsekvenser for skattebetalingen. 
Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen har skrevet til TV2, at de ikke 
har kunnet identificere et eneste dokument, som omhandler de 
skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udarbejdelsen af 
revisionspligtlempelsen i 2013. Kan ministeren bekræfte, at der ikke 
findes et eneste dokument, hvor ministeriet har lavet en vurdering af, 
hvad en revisionspligtlempelse vil betyde for øget skatteunddragelse og 
flere fejl i skatteindbetalingen? 
 
Svar: 
TV2 anmodede i november/december 2017 Erhvervsstyrelsen og 
Erhvervsministeriets departement om aktindsigt i de skattemæssige 
konsekvenser i forbindelse med lov nr. 1232 af 18. december 2012, hvor 
den daværende S-R-SF regering lempede revisionspligten.  
 
Erhvervsstyrelsen foretog en afgørelse om aktindsigt af 8. december 2017 
til TV2. Her oplyste Erhvervsstyrelsen, at de havde identificerede et notat 
udarbejdet af SKAT af 28. juni 2012, som indeholder Skatteministeriets 
bemærkninger til, at der indføres en lempelse af revisionspligt for små 
holdingselskaber. Notatet vedlægges til udvalgets orientering. 
 
Skatteministeriet fremfører i notatet en række skattemæssige 
betænkeligheder ved at indføre en lempet revisionspligt for små 
holdingselskaber.  
 
Erhvervsstyrelsen undtog det omtalte notat fra aktindsigt i december 2017 
over for TV2 med den begrundelse, at der var tale om ministerrådgivning. 
Styrelsen fandt på daværende tidspunkt ikke, at en meroffentligheds-
vurdering ville føre til et andet resultat. 
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Erhvervsstyrelsen har imidlertid i lyset af den samfundsmæssige 
bevågenhed på området genoptaget sin afgørelse om aktindsigt. Styrelsen 
har i den forbindelse foretaget en fornyet meroffentlighedsvurdering og 
har på den baggrund ud fra en samlet afvejning af sagens 
omstændigheder fundet, at de samfundsmæssige interesser i offentlighed, 
herunder hensynet til at sikre transparens og tillid til den politiske 
beslutningsproces, konkret overstiger interessen i undtagelse af notatet. 
Derfor har styrelsen givet TV2 aktindsigt i notatet.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

Brian Mikkelsen 


