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For ganske få år siden havde vi en regering, der havde et brændende ønske om at lette
erhvervslivets administrative byrder. Ja vi har stadig regeringen i dag, og de har stadig samme
politik, og essensen af politikken er da også meget, meget positiv og prisværdig.
Men i en sædvanlig famlen rundt efter succesfulde måleparametre valgte man – muligvis ført
an af tidligere skatteminister Kristian Jensen – at man kunne spare erhvervslivet for en masse
arbejde ved at gøre det lettere at skrive virksomhedens årsregnskab. Da denne idé var fostret
gik det stærkt med at finde på ”lettelser” i årsrapportskrivningen, og i en samlet pulje af i alt 3
lovændringer gik det stærkt med at slække kravene til virksomhederne. Lad mig opsummere
hvad der er sket;
Mindre virksomheder slipper for at bruge revisor overhovedet
Mindre virksomheder behøver ikke at vise antal ansatte
Mindre virksomheder slipper for at vise handler med nærtstående parter
Mindre virksomheder slipper for at vise den offentlige vurdering af sine ejendomme
Du kan efterhånden lave en resultatopgørelse som det passer dig
”Mindre virksomheder” bliver større og større og udgør nu omkring 98% af landets
virksomheder
Der har været mange flere lettelser end de ovenstående, men efter sidste runde konstaterede
man glad, at virksomhederne nu havde sparet x-antal procent i de administrative byrder ved
at skrive årsregnskab.
Historien kunne slutte her, og ende godt, hvis den ikke var længere.
Men den er meget længere, og slet ikke færdig endnu. Vi har ikke fået fastlagt særligt godt,
hvilke fordele og ulemper der har været for samfundet omkring de virksomheder, der har
fravalgt revisor. Et mindre studie fra Østjylland har vist, at der er væsentligt flere fejl i de
virksomheder, der ikke bruger revisor, hvilket koster statskassen penge. Men siden har vi ikke
hørt om det, og den siddende regering har næppe interesse i at få blæst frem, hvor
problematisk situationen i virkeligheden er.
Ja, virksomhederne har også sparet omkring 80 sekunder hver ved at slippe for at skulle
beregne og offentliggøre antallet af ansatte i virksomheden. De 80 sekunder er et gyseligt tegn
på individuel sub-optimering for erhvervslivet, for den omkringliggende verden går glip af et
overflødighedshorn af informationer, der netop ligger i kendskabet til, hvor mange mennesker
der er ansat i den enkelte virksomhed. I øvrigt skal det alligevel indberettes en del andre
steder, så denne ”lempelse” er isoleret set den tåbeligste af dem alle.
At virksomheder så slipper for at vise den offentlige vurdering af sine ejendomme og sin
samhandel med nærtstående parter er mindre vigtigt, men har tidligere været atter en af
barriererne for at sikre for megen økonomisk kriminalitet, som nu er væk.
Men historien stopper ikke her: Efter skandalen omkring IT-Factory og det faktum, at ingen
rigtig vidste hvem der ejede virksomheden besluttede politikerne (klogt nok), at det skulle
være slut med lyssky ejerforhold og at der skulle etableres et offentlig tilgængeligt
virksomheds-ejerregister, på samme måde som det sublime ejendomsregister, vi har fået
etableret for et par år siden. Ideen blev ophævet til lov i maj 2009, men tilsyneladende har

ingen endnu fundet ud af, hvordan og hvornår det kan træde i kraft. Jeg tillod mig at foreslå
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen allerede dengang, om man ikke bare kunne starte med at gøre
det lovpligtigt at oplyse ejerforhold i årsregnskabet, og her var svaret klart nej, ”for så ville
man jo gå stik imod politikken om de administrative lettelser i årsrapporten, som man var så
glad for”.
Det næste problem man er ved at løbe ind i, er jagten på de ulovlige aktionærlån. Det har vist
sig, at alt for mange erhvervsfolk har lånt alt for mange penge fra sin virksomhed til sig selv
(hvilket jo er lettere end at betale løn så man bliver beskattet af beløbet), og langt om længe,
er det noget, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen griber ind overfor. Revisorer får store bøder hvis
de ikke supplerer regnskaberne med oplysning om de ulovlige aktionærlån, og derfor er denne
jagt ret let (og skulle være gjort for længst). Nu er problemet bare, at Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen kun kan jagte de virksomheder, der rent faktisk bruger revisor. For en
virksomhed, der IKKE bruger revisor vil jo aldrig selv skrive, at de har haft fingrene for langt
nede i kassen. Smart? Nej!
Vi vil gerne have et florerende erhvervsliv, og vi vil ikke begrave erhvervslivet i administrative
byrder. Så langt er vi enige. Men Ordnung muss sein. Vi skal sikre lige og fair
konkurrencevilkår, og det må aldrig være en fordel at være kriminel. Hvad angår lige netop
virksomhedens årsregnskab skal vi stille større krav, uantastet, at det kan være en ”øget
administrativ byrde”. Vi skal ikke alene tilbagerulle de destruktive lempelser, som den seneste
regering har gennemført, vi skal også stille krav om at præcise ejerforhold oplyses, og krav om
at virksomheder skal oplyse deres omsætning. Endvidere skal vi til stadighed overveje, om vi
ikke skal forlange offentligt tilgængelige årsregnskaber fra samtlige erhvervsdrivende i
Danmark, og ikke bare A/S’er og ApS’er.
At stille større krav til erhvervslivets årsrapporter er bestemt ikke modstridende med et
generelt ønske om at det skal være let at drive virksomhed i Danmark. Det er tilmed et
udgangspunkt til at sikre lavere beskatning af både private og erhvervslivet, for med bedre
orden sikrer vi også større mulighed for, at færre snyder og at beskatningen dermed bliver
mere fair.

