
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2022

Forslag
til

Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Gennemførelse af aftale om det fremadrettede behov for revision)

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. 
august 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 642 af 19. maj 
2020, lov nr. 741 af 30. maj 2020 og § 4 i lov nr. 568 af 10. 
maj 2022, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 15, stk. 4, 1. pkt., og i § 138, stk. 1, 2. 
pkt., og § 143, stk. 1, 1. pkt., ændres »5 måneder« til: »6 
måneder«.

2. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »§§ 135 og 135 a« til: »§§ 
135 og 135 b«.

3. I § 68 ændres »beskæftigede« til: »heltidsbeskæftigede«.

4. I § 78, stk. 2, § 102, stk. 2, og § 138, stk. 2, 1. pkt., ændres 
»stk. 1 og 5« til: »stk. 1 og 7«.

5. I § 135, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 
4«.

6. I § 135, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-5«.

7. I § 135 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for 

en virksomhed, der har pligt til at udarbejde en årsrapport 
efter stk. 1, 1. pkt., hvis virksomheden i 2 på hinanden 
følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider en 
balancesum på 50 mio. kr.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 135 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt 
stykke:

»Stk. 5. Uanset stk. 1, 3. pkt., skal en virksomhed, der 
er omfattet af regnskabsklasse B og tilhører en klassificeret 
risikobranche, jf. stk. 8, lade sit årsregnskab forsyne med 
en erklæring fra en uafhængig revisor om assistance med 
opstilling af årsregnskabet eller med en revisorerklæring 

med sikkerhed, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet overskrider en nettoom-
sætning på 5 mio. kr.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. I § 135, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 1, 3. 
pkt.,«: »og stk. 2 og 5«.

10. § 135, stk. 6 og 7, ophæves.

11. I § 135 indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling 

med skatteministeren regler om, hvilke brancher der klassi-
ficeres som risikobrancher, jf. stk. 5, herunder længden af 
den periode, for hvilken en klassifikation er gældende.«

12. § 135 a affattes således:

»§ 135 a. Bestemmelsen i § 135, stk. 1, 3. pkt., kan 
ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden selv, 
en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende 
indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødefore-
læg eller er dømt for overtrædelse af selskabslovgivningen, 
regnskabslovgivningen, hvidvasklovgivningen eller skatte- 
og afgiftslovgivningen. En virksomhed, der er omfattet af 1. 
pkt., kan ikke fravælge revision for det regnskabsår, hvori 
den endelige dom er afsagt eller det endelige bødeforelæg er 
vedtaget, og for de 2 efterfølgende regnskabsår.

Stk. 2. Har en person, der indtræder som ledelsesmedlem 
i en virksomhed, inden for de seneste 2 år forud for sin ind-
træden været pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens 
regler, kan virksomheden ikke i medfør af § 135, stk. 1, 
3. pkt., undlade at lade sit årsregnskab revidere fra og med 
det regnskabsår, hvori ledelsesmedlemmet indtræder, og til 
og med det regnskabsår, der har balancedag senest 2 år 
efter udløbet af ledelsesmedlemmets konkurskarantæne. Ud-
træder ledelsesmedlemmet af virksomheden inden for en af 
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Erhvervsstyrelsen fastsat frist, finder 1. pkt. ikke anvendel-
se.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at be-
stemmelserne i § 135, stk. 1, 2. og 3. pkt., ikke kan anven-
des af en virksomhed for det indeværende og de 2 følgende 
regnskabsår, hvis styrelsen ved en kontrol af årsrapporten 
efter § 159 b, stk. 1, har konstateret væsentlige fejl eller 
mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabs-
lovgivningen eller ved en kontrol efter bogføringslovens § 
23 har konstateret væsentlige fejl eller mangler i virksomhe-
dens bogføring.«

13. Efter § 135 a indsættes før afsnit IX:

»§ 135 b. Kun revisorer, som er godkendt i henhold til 
revisorloven, kan afgive erklæringer på årsregnskaber og 
koncernregnskaber, som er omfattet af § 135, stk. 1, 1. pkt., 
og stk. 5, og afgive en udtalelse om ledelsesberetningen 
m.v., jf. § 135, stk. 7, 3. og 4. pkt. Bestemmelsen i 1. pkt. 
finder tilsvarende anvendelse, hvis en virksomhed, som er 
fritaget for revisionspligt efter § 135, stk. 1, 3. pkt., eller 
erklæringspligt efter § 135, stk. 5, vælger at lade sit årsregn-
skab revidere eller vælger at lade en revisor udføre andet 
arbejde, som medfører afgivelse af en erklæring til årsrap-
porten.

Stk. 2. Ved revision af årsrapporter, som skal udarbejdes 
efter reglerne for regnskabsklasse D, skal mindst én revisor 
være statsautoriseret revisor.«

14. I § 138, stk. 2, 1. pkt., § 141, stk. 2, 4. pkt., og to steder i 
§ 164, stk. 2, ændres »§ 135 a« til: »§ 135 b«.

15. I § 150, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller undtagelseserklæ-
ring«.

16. I § 159 b, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nye numre:
»12) Rådets forordning nr. 2020/852/EU af 18. juni 2020 

om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredyg-
tige investeringer og om ændring af forordning (EU) 
2019/2088.

13) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 
af 17. december 2018 om supplerende regler til Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for 
så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder 
til præcisering af et fælles elektronisk rapporterings-
format.«

Nr. 12 og 13 bliver herefter nr. 14 og 15.

17. I § 159 b, stk. 1, nr. 13, der bliver nr. 15, ændres »nr. 
1-12« til: »nr. 1-14«.

§ 2

Stk. § 1, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i 
Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2-17, træder i kraft den 1. juli 2022.
Stk. 3. § 1, nr. 1, har virkning for regnskabsår, der slutter 

den 31. december 2021 eller senere.
Stk. 4. § 1, nr. 2-15, har virkning for regnskabsår, der 

begynder den 1. januar 2023 eller senere.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan 
ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de 
ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Loven kan 
endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

Folketinget, den 19. maj 2022

Henrik Dam Kristensen

/ Annette Lind
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