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Høringssvar – Revideret udkast til vejledning om revisors levering af tilladte 
skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentlighe-

den 

 

Erhvervsstyrelsen har den 13. oktober 2017 sendt et revideret udkast til vejledning om revisors le-

vering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden i 

høring. 

 

Som Dansk Erhverv redegjorde for i vores oprindelige høringssvar af 24. august 2017, har vi un-

dervejs i den gældende EU-lovgivnings tilblivelsesproces lagt afgørende vægt på og bakket op om 

en række af de skærpelser, der er med til i endnu højere grad at sikre, at revisor forbliver uaf-

hængig og stærk i sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Erhvervsstyrelsen har udsendt dette tilrettede udkast til vejledning som en reaktion på de hø-

ringssvar, styrelsen modtog til det første vejledningsudkast. 

 

Dansk Erhverv ønsker at kvittere for, at Erhvervsstyrelsen har lyttet til bl.a. Dansk Erhvervs hø-

ringssvar, særligt under hensyntagen til at der er tale om meget kompleks EU-lovgivning, som har 

vidtrækkende konsekvenser ikke mindst for revisorstanden og de berørte virksomheder. 

 

Erhvervsstyrelsen har bl.a. af respekt for vigtigheden af vejledningens rækkevidde, valgt i flere til-

fælde at ændre de dele af det oprindelige vejledningsudkast, hvor Kammeradvokaten i sit notat 

udtrykte usikkerhed og fortolkningstvivl, hvilket Dansk Erhverv bifalder. 

 

Således stiller Dansk Erhverv sig positivt over for Erhvervsstyrelsens fornyede gennemgang af 

Kammeradvokatens notat op imod det oprindelige vejledningsudkast. 

 

Som nævnt i vores oprindelige høringssvar, må formålet med at rådføre sig med Kammeradvoka-

ten netop have været et ønske fra Erhvervsstyrelsens side om at sikre sig så fast grund under fød-

derne som muligt i sit arbejde med at udarbejde nærværende vejledning. 
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Dansk Erhverv har flere gange undervejs i vejledningens tilblivelsesproces påpeget, at det er hen-

sigtsmæssigt, at vejledningens anvendelsesområde løbende monitoreres og tilpasses udviklingen i 

EU-Domstolspraksis m.v.  

 

Det er derfor positivt, at det fremgår af Erhvervsstyrelsens høringsbrev, at styrelsen, på baggrund 

af den foreliggende usikkerhed om reglerne, vil følge udviklingen og opdatere vejledningen i takt 

med fortolkningsbidrag til forståelsen af reglerne foreligger. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af nærværende høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Erhverv 

 

 

Ulla Brandt    

Fagchef for moms, regnskab og revision 


