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Lovforslag  om administrative  lettelser

Lovforslagene omfatter lettelse af administrative byrder på tre hovedområder:
1) Reduktion af revisionspligten,
2) Lettelse af regnskabskrav og
3) Lettelse af selskabsretlige krav, herunder konsekvensændringer som

følge af reduktionen af revisionspligten.

Reduktion af revisions li t
Den foreslåede reduktion af revisionspligten medfører, at selskaber fritages
for revisionspligten, hvis de to regnskabsår i træk ikke har overskredet to af
følgende tre størrelsesgrænser:

a) en omsætning på 3 mio. kr.
b) en balance på I V2 mio. kr.
c) et gennemsnitligt antal helårsansatte på 12.

Forslaget om reduktion af revisionspligten er i første omgang målrettet små
virksomheder, der udøver egentlig erhvervsaktivitet, eksempelvis den lille
håndværks- eller iværksættervirksomhed.

Holdningselskaber omfattes ikke af den foreslåedes reduktion af revisions-
pligten. Holdningselskaber er, virksomheder, der har kapitalinteresser i andre
virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere virk-
somheder enten driftsmæssigt eller finansielt.

Lovgivningen underkastes særlig overvågning i de kommende år, og der gen-
nemføres en evaluering af loven. Uafhængige sagkyndige og de vigtigste inte-
ressenter, herunder skattemyndighederne, erhvervsorganisationerne og revisor-
foreningerne vil blive inddraget i udformningen af evalueringen.

Lettelse af re nskabskrav m.v.
Forslagene til administrative lettelser i årsregnskabsloven drejer sig om op-
hævelse af en række regnskabsmæssige krav for især mindre virksomheder.
Det drejer sig primært om danske krav, som er mere vidtgående end kravene i
EU's regnskabsdirektiver.

Der er ligeledes foreslået enkelte lettelsesforslag til bogføringsloven.

Lettelse af selskabsretli e krav
Det selskabsretlige lovforslag indeholder en række lettelses- og forenklingsfor-
slag, der bl.a. har til formål at forøge selskabslovenes fleksibilitet.

Den foreslåede reduktion af revisionspligten betyder, at det er nødvendigt, at
foretage en række konsekvensændringer i selskabslovene, i forhold til revisors
medvirken ved en række selskabsretlige erklæringer. De konsekvensændringer
der foretages i selskabslovene svarer til de ændringer, som er lavet i andre lan-
de, der også har fritaget små virksomheder fra den lovpligtige revision.
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Det tilstræbes endvidere at udnytte en række af de muligheder, som EU-
reguleringen indeholder på selskabsområdet, til størst mulig fordel for danske
virksomheder, således at dansk erhvervslivs konkurrenceevne optimeres.


