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Fornyet høring af udkast til vejledning om revisors levering af
tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse
for offentligheden

ERHVERVSS TYRELSE N

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Baggrund
Den 30. juni 2017 sendte styrelsen et udkast til vejledning i høring. Styrelsen
har modtaget 14 høringssvar, hvoraf 9 havde bemærkninger til udkastet, 2
havde ikke bemærkninger og 3 havde ikke bemærkninger til høringen.
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Flere høringsparter gav udtryk for betydelig kritik af det udsendte
vejledningsudkast, herunder særligt at udkastet gik videre, end der var grundlag
for, ligesom udkastet ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til de områder, hvor
der er tvivl om rækkevidden af en lovbestemmelse.
Høringen har givet anledning til væsentlige ændringer i vejledningen, herunder
redaktionelle og tekniske ændringer samt præciseringer.
Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund besluttet, at sende det tilrettede
vejledningsudkast i fornyet høring til de interessenter som under første høring
er fremkommet med bemærkninger til udkastet.
Ændringer af vejledningen
Uanset at vejledningsudkastet fastholder grundlæggende krav indeholder
vejledningen imidlertid væsentlige ændringer. De væsentligste ændringer er
forårsaget af, at der er områder hvor Kammeradvokaten i sit notat har udtrykt
usikkerhed, ligesom der er usikkerhed om rækkevidden af bestemmelser. Der
henvises til vedlagte notat for en nærmere gennemgang af de væsentligste
ændringer, og de foreslåede tilretninger i vejledningen.
Desuden er rækkefølgen i afsnit 3 om tilladte skatteydelser ændret, så den nu er
i overensstemmelse med rækkefølgen i revisorlovens § 24 a. Endvidere er
afsnittet om juridiske ydelser, som tidligere fremgik af afsnit 3.1.1. flyttet til
afsnit 2.1.1. om afgrænsning af tilladte ydelser.
På baggrund af den foreliggende usikkerhed om reglerne vil styrelsen følge
udviklingen og opdatere vejledningen i takt med fortolkningsbidrag til
forståelsen af bestemmelsen foreligger.
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Frist for bemærkninger
Erhvervsstyrelsen skal anmode om bemærkninger senest den 27. oktober 2017
kl. 12.00.
Den endelige vejledning forventes offentliggjort i løbet af november 2017.
Bemærkninger bedes sendt til Maria Waring Hendrichsen, marihe@erst.dk, og
Peter Krogslund Jensen, petkro@erst.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Peter Krogslund Jensen
Chefkonsulent
Telefon: +45 3529 1438

