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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0858/2009 af Gerhard Weil, tysk statsborger, om obligatorisk 
offentliggørelse af anpartsselskabers regnskaber

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over den obligatoriske offentliggørelse af regnskaberne for det 
anpartsselskab (GmbH), som han er direktør for, idet han er blevet idømt en bøde på 
2.500 euro tydeligvis for at have undladt dette. Han anser bøden for at være uforholdsmæssig 
i betragtning af det pågældende selskabs størrelse og regnskabsværdi, finanskrisen og den 
kendsgerning, at de ansvarlige for den har kanaliseret milliarder i deres retning uden nogen 
form for offentligt tilsyn. Han mener, at det er formålsløst at kræve, at han offentliggør 
oplysninger om sine udgifter, som ikke er af interesse for nogen. Han anbefaler, at hr. Stoiber 
i sine bestræbelser på at mindske bureaukratiet afskaffer dette krav, og opfordrer politikere 
generelt til nøje at overveje indvirkningen af de bestemmelser, som de vedtager.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"På baggrund af andragerens oplysninger er det fjerde selskabsretsdirektiv relevant for denne 
sag1. I henhold til dette direktiv skal årsregnskab og årsberetningen såvel som beretningen fra 
den person, der er ansvarlig for regnskabets revision, offentliggøres i en officiel tidende. I 
henhold til direktivet kan medlemsstaterne fritage små selskaber (som f.eks. andragerens) fra 
                                               
1 78/660/EF: Rådets fjerde direktiv om årsregnskaberne for visse selskabsformer, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:DA:PDF.
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visse offentliggørelseskrav. Der kan offentliggøres en forkortet status og forkortede noter i 
deres regnskab, og beretningen fra revisoren skal evt. ikke offentliggøres. Da disse er såkaldte 
"kan"-bestemmelser, afgør Tyskland, om ovennævnte muligheder skal tillades i tysk 
lovgivning.

Hvis kravene om offentliggørelse ikke overholdes, jf. det fjerde selskabsretsdirektiv, skal der 
pålægges sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en 
afskrækkende virkning. Igen afgør Tyskland, hvilken form for sanktioner der efter landets
opfattelse opfylder disse krav.

I februar 2009, dvs. inden for rammerne af gennemførelsen af en "Small Business Act" for 
Europa1, fremlagde Kommissionen et forslag om at give medlemsstaterne mulighed for at 
fritage mikroenheder (som f.eks. andragerens selskab) fra rapporteringskravene. Forslaget 
befinder sig aktuelt i lovgivningsprocessen og drøftes af Parlamentet og medlemsstaternes 
repræsentanter i Rådet. På nuværende tidspunkt er forhandlingerne mere langvarige end 
forventet.

Kommissionen søger dog at fastholde sit mål om at reducere den administrative byrde med 
relation til den europæiske lovgivning med 25 % inden 2012.

Konklusion

Kommissionen forstår andragerens vanskeligheder. Den har taget initiativ til at afhjælpe 
sådanne problemer. På grundlag af den lovgivning, der aktuelt er i kraft, kan Kommissionen 
dog ikke gøre meget på nuværende tidspunkt. Andrageren kan indbringe sagen for en national 
domstol vedrørende sanktionens forholdsmæssighed. Tysk lov omhandler muligvis også en 
procedure for fair behandling under andragerens særlige omstændigheder."

                                               
1 Kommissionen og medlemsstaterne opfordres bl.a. til at anvende undtagelser fra informations- og 
rapporteringskrav for små virksomheder og mikrovirksomheder (se mere på: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:DA:PDF (s. 8)). Dette bekræftes også af 
konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) af 1. december 2008 (se mere på: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/docs/sba/council_conclusions_dec08_en.pdf (punkt 30)).


