
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2020

Forslag
til

Lov om ændring af årsregnskabsloven
(Krav om rapportering af dataetik)

§ 1

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8.
august 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 642 af 19. maj
2020, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 99 c indsættes:

»§ 99 d. Store virksomheder, som har en politik for data-
etik, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse
for virksomhedens politik for dataetik. Redegørelsen skal in-
deholde oplysninger om virksomhedens arbejde med og po-
litik for dataetiske spørgsmål. Har virksomheden ikke en po-
litik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en re-
degørelse med forklaring af baggrunden herfor.

Stk. 2. For virksomheder, som udarbejder koncernregn-
skab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk. 1 gives
for koncernen som helhed.

Stk. 3. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan
undlade at medtage oplysningerne i sin ledelsesberetning,
hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter
stk. 1. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomhe-

den oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der
har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, at
redegørelsen ikke skal medtages i ledelsesberetningen, hvis
ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhe-
dens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, og om
revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som of-
fentliggøres på hjemmesiden.«

2. I § 128, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »99-99 b,«: »99 d,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2020 og har virkning for
regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold
tilsiger.
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