Jf. høringsliste

26. november 2019
Sag 2019-3491

Høring over udkast til lovforslag om ændring af forskellig erhvervsrettet lovgivning (Kontrolpakke)

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Hermed fremsendes udkast til lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke) i høring.

2100 København Ø

Tlf.

35 29 10 00

CVR-nr 10 15 08 17

Lovforslaget forventes fremsat februar I 2020.

E-post

erst@erst.dk

www.erst.dk

Lovforslaget har til formål at gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk svindel ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem
også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse. Lovforslaget tilvejebringer de juridiske rammer for, at Erhvervsstyrelsen kan udføre en
effektiv kontrol med oplysninger om virksomheder og indberetning af årsrapporter, både i forbindelse med registrering og efterfølgende. Samtidig styrker
lovforslaget kravene til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Endelig
giver lovforslaget mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at
frivillige foreninger kan registrere repræsentanter i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og derved nemmere kan blive tilsluttet til det nye NemLog-in,
som gør det muligt at bruge privat NemID til foreningen.
Der vedlægges en oversigt over det væsentligste indhold i lovforslaget med henvisninger til de relevante paragraffer og bemærkninger, som kan medvirke til at
lette læsningen og forståelsen af lovforslaget.
Det foreslås, at ændringerne af årsregnskabs- og revisorloven skal træde i kraft
den 1. juli 2020, mens ændringerne af selskabs- og erhvervsvirksomhedsloven
med en enkelt undtagelse skal træde i kraft den 1. januar 2021. Tidspunktet for
ikrafttrædelsen af ændringen af CVR-loven vedrørende frivillige foreninger fastsættes ved bekendtgørelse. Der er foreslået enkelte overgangsordninger. Der
henvises til ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovforslagets § 7.
Erhvervsstyrelsen imødeser eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest
mandag den 30. december kl. 16.00.
Bemærkninger og eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Specialkonsulent Louise Brynald: loubry@erst.dk, tlf. 35291429 eller
Chefkonsulent Tine Meyer: timepe@erst.dk, tlf. 35291260.

Med venlig hilsen
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Tine Meyer
Chefkonsulent
Tlf. direkte 35291260
E-post timepe@erst.dk

