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Skærpede regler for  
 revisor- og revisionspligt 
For at styrke indsatsen mod snyd og bidrage til, at færre virksomheder begår fejl i 
deres regnskaber og angivelser af skat og moms, har et politisk flertal i sommeren 
2021 indgået en politisk aftale omkring skærpelse af reglerne for revisor- og revisi-
onspligt. Den politiske aftale forventes vedtaget som ændring til den nuværende 
lovgivning i foråret 2022. De skærpede regler vil have virkning for regnskabsår, der 
begynder 1. januar 2023 eller senere.

 
Af statsautoriseret revisor Kim Wegener, SEGES Innovation P/S

Revisionspligt - årsrapporter

Som udgangspunkt er alle årsrapporter, der 

aflægges efter årsregnskabsloven, og som er 
udarbejdet af virksomheder, omfattet af regn-

skabsklasse B, C eller D revisionspligtige, jf. 
årsregnskabslovens § 135.

Regnskabsklasse B - mulighed for erklæring om udvidet 

gennemgang

En virksomhed omfattet af regnskabsklasse B har i stedet for revisi-
on efter revisionsstandarderne mulighed for at ”nøjes” med en er-
klæring om ”Udvidet gennemgang”. 

En virksomhed er omfattet af regnskabsklasse B, såfremt den på ba-

lancetidspunktet ikke overskrider følgende størrelsesgrænser i 2 på 
hinanden følgende regnskabsår: 

 1) En balancesum på 44 mio. kr. 
 2)  en nettoomsætning på 89 mio. kr. 
 3)   et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 
  i løbet af regnskabsåret på 50.

Fravalg af revision

Helt små virksomheder i regnskabsklasse B har tillige mulighed for 
helt at fravælge revision, hvis de i 2 på hinanden følgende regnskabs-

år på balancetidspunktet ikke overstiger 2 af følgende 3 størrelses-

grænser: 

 1) En balancesum på 4 mio. kr.
 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr.
 3)  et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af 

regnskabsåret på 12.

Særlige beregningsregler for opgørelse af størrelsesgræn-

serne for ”nettoomsætning” samt ”holdingvirksomheder”

Der skal særligt gøres opmærksom på de særlige beregningsregler, 
der er for opgørelse af størrelsesgrænsen for ”nettoomsætning”, 

samt særlige regler for ”holdingvirksomheder”. Disse særligt kompli-
cerede regler er ikke yderligere behandlet i denne artikel. 

Skærpelse af revisionspligt for virksomheder med stor 

balancesum

I den politiske aftale skal virksomheder med en balancesum over 50 

mio. kr. fremover ikke kunne fravælge en erklæring om revision el-
ler udvidet gennemgang – uanset størrelsen af deres omsætning og 
antallet af ansatte. Det drejer sig om i alt cirka 4.500 virksomheder, 
hvoraf størstedelen allerede frivilligt anvender disse erklæringstyper.
I høringsudkast til ændringsloven er årsagen til skærpelsen anført 
således: 

”I gruppen af virksomheder, der kan fravælge revision, fore-

kommer virksomheder med meget store balancesummer, 

herunder investeringsvirksomheder, f.eks. ejendomsinvestorer 

og holdingvirksomheder. Investeringsvirksomheder har nogle 

andre karakteristika end produktions- og handelsvirksomhe-

der. De kan forvalte betydelige midler og have betydelig gæld, 

samtidig med, at de ingen eller kun få ansatte har, ligesom 

nettoomsætningen tillige kan være lav. 

Det er uhensigtsmæssigt, at virksomheder med balancesum-

mer, som markant overstiger, hvad der er sædvanligt i me-

get små virksomheder, kan fravælge revision. Da værdien af 

virksomhedens aktiver/balancesum vil kunne danne grundlag 

for kreditgivning eller anden fremmedfinansiering, har rigtig-

heden af værdierne stor betydning.”

”Virksomheder med en betydelig balancesum bør derfor ikke 

fremover kunne fravælge revision, selvom de opfylder de gæl-

dende størrelseskriterier for et sådant fravalg. Sådanne virk-

somheder bør dog have mulighed for i stedet at vælge en er-

klæring om udvidet gennemgang som de øvrige virksomheder 

i regnskabsklasse B, der ikke kan fravælge revision.”
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Virksomheder, der rammes af de skærpede 

regler, vil eksempelvis være virksomheder med 

udviklingsprojekt-ejendomme og virksomheder, 

der forpagter jord ud m.fl.

Ifølge den politiske aftale vil risikobrancherne 

blive revideret hvert 2. år.

Med andre ord vil virksomheder med en balancesum på over 50 
mio. kr. fremover for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 el-
ler senere, ikke kunne fravælge revision, selvom de er under de 2 
ovennævnte størrelsesgrænser for omsætning på 8 mio. kr. og et 
gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret 
på 12. Såfremt virksomhederne er under de 2 størrelsesgrænser 
for omsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede, vil virk-

somhederne dog fortsat være omfattet af reglerne for aflæggelse af 
årsrapport efter regnskabsklasse B samt muligheden for at vælge en 
erklæring om udvidet gennemgang.

Virksomheder, der rammes af de skærpede regler, vil eksempelvis 
være virksomheder med udviklingsprojekt-ejendomme og virksom-

heder, der forpagter jord ud m.fl.

Ny ”revisorpligt” - krav om revisorerklæring i 11 udvalgte 

risikobrancher

I den politiske aftale foreslås krav om revisorerklæring på årsregn-

skabet efter eget valg for virksomheder i 11 udvalgte risikobrancher, 
der på balancetidspunktet i 2 på hinanden følgende år overstiger en 

omsætning på 5 mio. kr.

Virksomheder med en omsætning på mellem 5 – 8 mio. kr. kan efter 
de gældende regler fravælge revision, såfremt de også er under én 
af de øvrige størrelsesgrænser for balancesum på 4 mio. kr. eller an-

tal heltidsbeskæftigede på 12 i 2 på hinanden følgende år.

De udvalgte 11 risikobrancher er identificeret på baggrund af data 
fra Skattestyrelsen om virksomheders fejl i skatte- og momsangi-
velser. Ifølge den politiske aftale vil risikobrancherne blive revideret 
hvert 2. år.

De 11 udvalgte risikobrancher er følgende: 

 1) vejgodstransport,
 2) flytteforretninger, 
 3)  restauranter, 
 4)  pizzarier, grillbarer, isbarer m.v.,
 5)  event catering,
 6)  anden restaurationsvirksomhed, 
 7)  caféer, værtshuse, diskoteker m.v., 
 8)  databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 
 9)  webportaler, 
 10)  engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 
 11)  detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Det skal fremhæves, at virksomheder i regnskabsklasse A ikke er om-

fattet. Det er alene virksomheder i regnskabsklasse B, der er omfat-

tet af den nye ”Revisorpligt”.

Den nye revisorpligt, der ligeledes træder i kraft for regnskabsår, der 
begynder den 1. januar 2023 eller senere, er en pligt til at lade en 
godkendt revisor afgive erklæring på virksomhedernes årsregnska-

ber efter eget valg. 

Det vil sige frit valg inden for følgende 4 erklæringstyper: 
• Revision
• Udvidet gennemgang 
• Review 
• Assistance 

Det må forventes, at ”Assistanceerklæringen” vil blive den mest an-

vendte.

Det skal særligt bemærkes, at revisor ved afgivelse af en assistan-

ceerklæring knyttet til den nye revisorpligt skal være uafhængig.

I modsætning til afgivelse af øvrige assistanceerklæringer, hvor revi-
sor ikke behøver at være uafhængig, blot dette fremgår af assistan-

ceerklæringen.

Øvrige skærpelser i tilknytning til revisionspligt

De øvrige foreslåede skærpelser i tilknytning til revisionspligt er føl-
gende:

  Suspension af muligheden for at fravælge revision ved bødefor-
læg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfæl-
de, hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to år har været 
optaget i konkurskarantæneregisteret

   Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstate-

res væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring

   Krav om, at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal 
heltidsbeskæftigede også skal gives, selvom der er 0 ansatte
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Covid-19  
og årsregnskab 2021 
 
Af statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk, FagligAfdeling.dk. 

Hvordan påvirker coronavirus års-

regnskabet? Er der særlige ting at 

tage højde for i 2021-regnskabet?

Generelt

Vi ser på, om Corona-forhold påvirker 
årsregnskabet 2021. Nu ved vi meget 
mere end ved starten af coronakrisen, 
og så vil der være anderledes forhold, 
som er/bliver relevante.

Der tages udgangspunkt i et 2021-kalenderårs-regnskab og et regn-

skab, der aflægges efter årsregnskabslovens klasse B. Det forud-

sættes, at man anvender skema 3 (resultatopgørelse) samt skema 
1 (balance).

Jeg har tidligere skrevet en artikel om Corona og regnskab, som jeg 
henviser til. Den kan findes i Fagligt Indstik nr. 1, marts 2021.

Fortsat drift

Det kan være, at coronavirussituationen gør, at virksomheden for 
2021 regnskabet ikke er en fortsat drift.

Generelt aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven efter en for-
udsætning om, at driften af en aktivitet formodes at fortsætte, med-

mindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. 

Hvis covid-19 situationen medfører, at man ikke længere er en fort-
sat drift (kunne f.eks. blive tilfældet i en minkfarm eller en restaurant), 
skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 
med afvikling. Om tilpasning til afvikling (realisation) henviser jeg til 
tidligere artikel i Fagligt Indstik nr. 1, marts 2021.

Tilsvarende gælder den modsatte vej. Hvis regnskabet 2020 var af-
lagt efter principper om realisation, men nu kan man se, at der er tale 
om en fortsat drift, så skal regnskabet 2021 aflægges efter princippet 
om fortsat drift. Det skal igen oplyses i anvendt regnskabspraksis, at 
regnskabet er aflagt efter going concern principper. Og at sammen-

ligningstal ikke er tilpasset.

Ledelsesberetning

Der kan være ændret aktivitet igen i 2021. Ledelsesberetningen i 
klasse B skal beskrive årets væsentligste aktiviteter. Samt væsentlige 
ændringer til aktiviteter og økonomiske forhold.

Modtaget coronakompensation eller pligtig tilbagebetaling af sam-

me kan være en væsentlig ændring til virksomhedens økonomiske 
forhold. I givet fald skal dette beskrives i ledelsesberetningen.

Det kan også være, at man har ændret aktivitet pga. Corona. Eller 
ændret aktiviteten tilbage til det normale efter, at der har været 
ændringer. Begge dele skal beskrives som ændring til aktivitet. Og 
medfører selvfølgelig også en ændret beskrivelse af virksomhedens 
væsentligste aktiviteter. Et eksempel kan være:

Ledelsesberetning.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter. Aktiviteten i årets løb 

har de første 3 måneder bestået af produktion af håndsprit, 

og derefter af produktion af juice.

Væsentlige ændringer til virksomhedens aktiviteter og økono-

miske forhold. Virksomheden havde i tidligere år omlagt sin 

produktion fra produktion af juice til produktion af håndsprit. 

Nu er produktionen ændret tilbage til produktion af juice.

Resultatopgørelse 

Tilbagebetaling af kompensation

Modtaget kompensation skulle indregnes (periodiseret) i posten 
”Andre driftsindtægter”, uanset om de vedrørte omsætningen, løn 
eller faste omkostninger mv. Lad os antage, at modtaget kompensa-

tion blev indregnet i 2020 regnskabet, som er aflagt.

Hvis der skal tilbagebetales kompensation, som hørte til i 2020, skal 
forholdet afsættes som en gældspost i 2021 regnskabet. Det vil være 
en hensat forpligtelse, såfremt man er uvis med hensyn til størrelse 
eller tidspunkt. Det er min umiddelbare opfattelse, at man ikke er 
uvis med hensyn til størrelse eller tidspunkt, og at der derfor er tale 
om en gældspost.

Modposten/debetposten skal findes i resultatopgørelsen. Idet en 
tilbagebetaling som udgangspunkt vurderes som en ændring i regn-

skabsmæssige skøn, skal tilbageførslen ske i den samme regnskabs-

post som oprindelige skøn, som var ”andre driftsindtægter”. Det vil 

Hvis der skal tilbagebetales kompensation, som 

hørte til i 2020, skal forholdet afsættes som en 

gældspost i 2021 regnskabet.
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sige, at i situationen vil der være en debetpost på andre driftsindtæg-

ter (hvilket kan virke lidt unaturligt).

Man kan sågar forestille sig, at andre driftsindtægter bliver negative, 
hvis tilbagebetalingsdelen overstiger årets øvrige ”andre driftsind-

tægter”, eller hvis der ikke i året har været andre ”andre driftsind-

tægter”.

Posteringen på ”andre driftsindtægter” medfører, at der skal gives 
note om særlige poster, hvis posten er væsentlig. Det kan også være 
relevant i forhold til, at andre driftsindtægter kan være negative.

Der skal også note om regnskabsmæssige skøn. Hvis andre driftsind-

tægter er negativ, og posten er vist, er en note nødvendig, da den er 
medvirkende til, at regnskabslæser kan forstå det retvisende billede.

Noten om regnskabsmæssige skøn skal oplyse om ændringen i 
skønnet samt den finansielle indvirkning på aktiver, passiver, den 
finansielle stilling samt resultatet.

En samlet note om særlige poster og samtidig ændring i skøn kan for 
eksempel formuleres således:

Note 2 Særlige poster.

Særlige poster omfatter poster, som indgår i resultatopgørel-

sen, og som er særlige på grund af deres størrelse eller art.

Andre driftsindtægter. – 150 tkr. 

Der var tidligere indregnet Corona kompensationsindtægter 

på 800.000 kroner under ”andre driftsindtægter”. Nu hensæt-

tes 150.000 kroner, som vurderes at være det beløb, som skal 

tilbagebetales. Dette optræder i regnskabet som en omkost-

ning på posten andre driftsindtægter.

Ovenstående er samtidig udtryk for en ændring i regnskabs-

mæssige skøn. Den finansielle indvirkning er, at resultatet i 
2021 reduceres med 150 tkr. Aktiverne er ikke påvirket. For-

pligtelserne er forhøjet med 150 tkr., og egenkapitalen er re-

duceret med 150 tkr.

Fejl i regnskabet

Hvis det imidlertid var helt klart dengang, man søgte kompensati-
onen, at man ikke var berettiget til kompensationen, skal forholdet 
i stedet rettes som en fejl i regnskabet. Hvis dette er uvæsentligt, 
rettes det blot over resultatopgørelsen i det år, man finder ud af, 
at der var en fejl i regnskabet. Hvis forholdet er væsentligt, rettes 
det via egenkapitalen, og sammenligningstallene tilpasses. Hvis det 
er væsentlige fejl i regnskabet, skal der samtidig noteoplysning om 
forholdet. Denne note kan for eksempel formuleres således (Jeg har 

undladt at beskrive eventuelle skatteeffekter, herunder potentiel ef-
fekt på udskudt skat):

Note 8. Rettelse af fejl.

Virksomheden havde i 2020 indregnet ”andre driftsindtægter” 

på 1,2 millioner kroner. Dette er rettet som en væsentlig fejl, 

det vil sige over egenkapitalen og sammenligningstallene er 

tilpasset. Den finansielle indvirkning i sammenligningstallene 
er, at resultatet i 2020 er 1,2 millioner kroner mindre.

Egenkapitalen ved udgangen af 2021 er tilsvarende reduceret 

med 1,2 millioner.

Tilbageførsel af nedskrivning

Hvis der tidligere skete nedskrivning af aktiver som følge af coro-

navirus, og det nu viser sig, at der ikke længere er behov for denne 
nedskrivning, skal nedskrivningen tilbageføres. Dette sker ved en 
debetpost på det pågældende aktiv og en kreditpost på samme 
post i resultatopgørelsen, som blev anvendt til den oprindelige 
nedskrivning.

Dette er for almindelige materielle og immaterielle anlægsaktiver po-

sten ”af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsakti-
ver”. Bemærk, at man ikke må tilbageføre nedskrivning på goodwill.

Hvis der er tale om tilbageførsel af nedskrivning på varelager, vil 
det være på ”Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som oversti-
ger normale nedskrivninger”.

Og hvis der er tale om tilbageførsel af nedskrivninger på finan-

sielle aktiver, skal det ligeledes ske i den oprindelige post fra ned-

skrivningen. Det vil være ”Nedskrivninger på finansielle aktiver”.

Hvis man tilbagefører nedskrivninger – uanset om der er tale 
om anlægsaktiver eller omsætningsaktiver – skal dette anføres i 
noten for særlige poster. Eneste undtagelse til dette er, såfremt 
forholdet er uvæsentligt. Dertil kommer, at forholdet også skal 
noteoplyses som ændring i regnskabsmæssige skøn. En samlet 
note kan for eksempel formuleres således:

Note 2. Særlige poster.

Særlige poster omfatter poster, som indgår i resultatopgø-

relsen, og som er særlige på grund af deres størrelse eller art.

Tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver XX 

kr. (Indregnet i ’Nedskrivninger af finansielle aktiver, og ved-

rører et aktiv, som blev nedskrevet tidligere år som følge af 

corona, men som nu tilbageføres).

Ovenstående er samtidig en ændring i regnskabsmæssige 

skøn. Den finansielle indvirkning er, at resultatet i 2021 er 
forbedret med 800.000 kroner. Samtidig er aktiverne for-

højet med 800.000 kroner, og egenkapitalen er forhøjet 

med 800.000 kroner.

Posteringen på ”andre driftsindtægter” 

medfører, at der skal gives note om særlige 

poster, hvis posten er væsentlig.
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 Kørsel i mandskabsvogne 
Mandskabsvogne er i modsætning til andre vare- og lastbiler helt fritaget for regi-
streringsafgift. Fritagelsen betyder, at der gælder en række restriktioner, som ikke 
tilsvarende gælder for andre varebiler, ligesom en eventuel specialindretning ikke 
tillægges nogen værdi, når der er tale om mandskabsvogne. Landsskatteretten har 
strammet op på praksis, hvilket gør, at mandskabsvognene ikke er helt så attraktive 
som tidligere.

 
Af momsrådgiver Søren Engers Pedersen, Baker Tilly 

Definition
Mandskabsvogne er groft sagt varebiler indrettet med bagsæder, 
som giver plads til medarbejdere. Dermed er de særdeles velegnede 
i bygge- og anlægsbranchen, hvor de kan bruges til transport af såvel 
materiale som medarbejdere.

Derudover er der nogle mere tekniske krav, som skal være opfyldt, 
hvis mandskabsvognen skal være fritaget for registreringsafgift. Fører-
kabinen skal have plads til mindst 4 medarbejdere. Derudover skal 
førerkabinen være adskilt fra bilens varerum eller lad, ligesom vare-
rum/-lad skal have et fladeareal, som er større end førerkabinen.

Endelig er det et krav, at virksomhedens navn/logo fremgår tydeligt 
af køretøjet.

I forhold til brugen af mandskabsvognen er det uden betydning, om 
den er specialindrettet eller fremstår som et ”almindeligt” køretøj.

Konsekvenser ved ulovlig anvendelse

Hvis en mandskabsvogn er indregistreret uden betaling af registre-

ringsafgift, kan det blive en kostbar fornøjelse, hvis den anvendes 
ulovligt, jf. retningslinjerne nedenfor. En ulovlig anvendelse med-

fører krav om betaling af registreringsafgift. Og her skal man være 
opmærksom på, at den i kraft af indretningen med bagsæder skal re-

gistreres som en personbil, og altså med den høje registreringsafgift.

Derfor er det helt afgørende, at virksomheder, som anskaffer mand-

skabsvogn, er helt på det rene med, hvordan den må anvendes, og 
særligt hvornår en anvendelse er ulovlig.

Hvem må køre i en mandskabsvogn

En mandskabsvogn må ikke stilles til rådighed for underleverandø-

rer eller for andre, som ikke er ansat i den virksomhed, som ejer eller 
råder over mandskabsvognen, eller har en tilsvarende tilknytning til 
virksomheden, f.eks. vikarer, elever eller ulønnet arbejdskraft (frivil-
lige hjælpere m.fl.). Derudover må der ikke i en mandskabsvogn be-

finde sig personer, som ikke er der i forbindelse med virksomhedens 
erhvervsmæssige ærinder.

Der er flere afgørelser, som understreger, at dette skal tages helt 
bogstaveligt. I SKM2019.347.ØLR var der tale om kørsel, hvor chauf-
føren samlede en medarbejder og dennes datter op for at køre vide-

re til arbejdsstedet. Datteren var 4 år og var med, fordi medarbejde-

ren ikke kunne finde pasningsmulighed. Ikke desto mindre vurderer 
Landsretten, at der var tale om privat, og dermed ulovlig kørsel.

Hvordan må mandskabsvognen anvendes

Frem for alt skal mandskabsvognen anvendes i overensstemmelse 
med sit formål. Det vil sige transport af materiel mv. og transport af 
mandskab/medarbejdere. 

Som udgangspunkt skal en mandskabsvogn stå på virksomhedens 
adresse, hvor chaufføren afhenter den. Herefter kan chaufføren på 
vej til arbejdsstedet (byggepladsen mv.) samle kolleger op på deres 
private bopæl eller på forhånd aftalte opsamlingssteder. 

Under kørslen til arbejdsstedet kan der holdes ind for at foretage 
indkøb af frokost, drikkevarer osv. 

Derimod må mandskabsvognen ikke anvendes til at afhente frokost 
eller andre fornødenheder, når man er ankommet til arbejdsstedet. 
Kørsel fra arbejdssted for at hente frokost og derefter returnere til 
arbejdsstedet er ulovlig kørsel. Kørsel fra arbejdsstedet og retur til 
arbejdsstedet skal have til formål at indkøbe nødvendigt materiel 
eller lignende. 

Hvis mandskabsvognen skal stå på chaufførens private adresse, skal 
det enten ske, fordi:

  Chaufføren bor i lang afstand fra virksomhedens adresse, hvor-
ved det vil være upraktisk, hvis han skal befordre sig over en læn-

gere strækning for at afhente mandskabsvognen. Der er ikke di-
rekte anvendelig praksis, men det må antages, at chaufførens 
bopæl skal være mindst ca. 10 km. fra virksomhedens adresse.

  Chaufføren har mandskabsvognen stående på sin private adres-

se som led i en vagtordning. Der skal være tale om en reel 
vagtordning, hvor chaufføren indgår i en samlet vagtplan for virk-
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Mandskabsvogne er groft sagt varebiler 

indrettet med bagsæder, som giver plads til 

medarbejdere

somheden, og hvor det derfor er tilladt at have køretøjet med 
hjem for at kunne passe vagten.

En af de store fordele ved mandskabsvognen er muligheden for at 
befordre et sjak af medarbejdere inden for typisk bygge- og anlægs-

branchen. Det kan f.eks. være et sjak fra Nordjylland eller Tyskland, 
som skal til en byggeplads på Sjælland, hvor de arbejder på 4-dages 
uge.

Når sjakket har lang køreafstand, er det fordelagtigt, hvis de kan køre 
fra chaufførens private hjem – jf. oven for – dagen før, arbejdet skal 
indledes. Ofte køres der derfor søndag aften til et overnatningssted 
beliggende nær arbejdsstedet. Dermed kan de starte arbejdet tidligt 
mandag morgen og i udhvilet stand.

Men kørslen søndag aften fra chaufførens private hjem til et over-
natningssted anser Landsskatteretten for at være en ulovlig brug af 
mandskabsvognen. I SKM2011.748.LSR lå overnatningsstedet ca. 5 
km. fra byggepladsen, hvor arbejdet skulle udføres.

Samme signal sender Landsskatteretten i SKM2021.276.LSR – om 
end denne afgørelse mere må ses som en helhedsvurdering af flere 
forskellige kørselsformer – som retten tilsammen vurderer, udgør 
ulovlig brug af mandskabsvognen. Det bemærkes, at kørslen blandt 
andet bestod i kørsel til en skurby på selve arbejdsstedet, hvor med-

arbejderne skulle overnatte for at påbegynde arbejdet den følgende 
dag. Denne kørsel er efter alt at dømme også ulovlig.

Dermed er det udelukket at køre fra en chaufførs private hjem direk-

te til et sted, hvor formålet er overnatning for at kunne påbegynde 
arbejdet den følgende dag.

Dette er særdeles upraktisk. Alternativet er, at medarbejderne tager 
hjemmefra mandag morgen for at tilbringe et ikke uvæsentligt antal 
timer i mandskabsvognen for derefter at starte arbejdet på arbejds-

stedet umiddelbart efter ankomst. Konsekvensen af afgørelserne er, 
at dette er nødvendigt, og er noget, som virksomheden må tage med 
i sine overvejelser, når arbejdet planlægges.

Det er ikke afklaret, om kørsel kan ske fra virksomhedens adresse 
(hvis mandskabsvognen har base her) og til et overnatningssted. Det 
må antages, at dette også er ulovligt, men der savnes et tolkningsbi-
drag på netop dette spørgsmål.

Derudover må det antages, at kørsel søndag aften direkte til et 
arbejdssted, hvor den følgende dags arbejde forberedes med op-

stilling af udstyr, klargøring af materiel mv., hvorefter der køres til 

overnatningsstedet, vil være lovlig kørsel. Men det vil forudsætte, at 
der er realitet i det, og at det i enhver henseende tæller med som 
arbejdstid.

Beskatning og moms

Da der under ingen omstændigheder må køres privat i en mand-

skabsvogn, vil der aldrig ske beskatning af kørslen. Tilsvarende vil der 
være adgang til momsfradrag for såvel anskaffelse som drift.

Hvis der køres privat, vil det derfor ikke kun udløse krav om betaling 
af registreringsafgift, jf. oven for, men tillige udløse beskatning af fri 
bil og betaling af moms.

Dette gælder imidlertid ikke for kørslen fra et privat hjem til et over-
natningssted. Selv om denne kørsel ikke er forenelig med registre-

ringsafgiftsloven, er det ikke udtryk for, at den er ulovlig efter moms- 
og skattelovgivningen.

Afrunding

Fritagelsen for registreringsafgift er en forudsætning for, at mand-

skabsvogne er anvendelige i blandt andet bygge- og anlægsbran-

chen. Hvis der skulle betales registreringsafgift, ville de ganske enkelt 
blive for dyre i brug, og i stedet ville virksomhederne vælge alminde-

lige varebiler og lade medarbejderne befordre sig i egne biler eller 
via den kollektive trafik.

Men fritagelsen betyder samtidig, at brugen af mandskabsvognen 
er undergivet en række restriktioner, som ikke gælder 
for andre køretøjer, og som kræver, at virksomheden 
er omhyggelig med at planlægge kørslen 
og instruere medarbejderne i bru-

gen af køretøjet, herunder hvor-
når en brug anses for at være 
ulovlig.
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 Beskatning af tilskud fra 
fonde og foreninger 
Artiklen vil beskrive de generelle skatte- og momsmæssige regler, når man mod-
tager tilskud fra fonde og foreninger. Fonde og almenvelgørende foreninger hvis 
eksistens overvejende er begrundet i mulighederne for at yde tilskud til forskellige 
formål. Disse formål kan være både enkeltstående projekter eller løbende tilskud for 
at gennemføre et længerevarende projekt. 

 
Af direktør, partner og skatterådgiver John Rasmussen, Taxmaster ApS

Donationer og tilskud gives ofte alene 
på baggrund af forudgående ansøg-

ninger, hvor tilskudsmodtageren ansø-

ger om nærmere angivne pengebeløb 
til at gennemføre det almenvelgørende 
projekt.

Sædvanligvis ydes tilskuddet med en 
forventning om, at ansøger også ud 
over tilskuddet bidrager til finansierin-

gen af det projekt, der ønskes gennem-

ført. Hvis tilskudsmidlerne ikke anvendes fuldt ud til det ansøgte pro-

jekt, skal det overskydende beløb returneres til tilskudsgiver. Der vil 
derfor ofte være et krav til tilskudsmodtager om, at der fremsendes 
et regnskab for projektet til tilskudsyderen.

Ud over de private fonde og foreninger ydes der også tilskud fra an-

dre kilder, f.eks. fra det offentlige, hvor man ønsker at støtte mindre 
bysamfund m.v. Når tilskuddene ydes af offentlige midler, er der ofte 
en særlovgivning, der regulerer den skattemæssige behandling.

Tilskud og tilskudstyper

Ved tilskud forstås, at en person, virksomhed eller institution/for-
ening modtager økonomisk støtte til et bestemt formål, som giveren 
ønsker at fremme. Giveren er normalt det offentlige, og tilskuddene 
kan både være danske og udenlandske, herunder støtte fra EU. Men 
giveren kan også være private fonde og foreninger.

Tilskud kan ydes på forskellige måder:
  Som betaling til dækning af afholdte udgifter til projektet

  Som fradrag i den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at der i 
stedet for kontante midler gives fradrag i den skattepligtige ind-

komst. Det vil kun omfatte projekter, som er reguleret af særlov-

givning

Tilskuddets værdi for modtageren kan også øges ved at begunstige 
tilskuddet skattemæssigt ved f.eks., at:

  fritage tilskuddet for beskatning

  udsætte tidspunktet for beskatning af tilskud

  fremrykke fradragstidspunktet

Tilskud og skattepligt

Tilskud er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren, fordi 
det anses for en indtægt, og derfor indgår som en del af de samlede 
årsindtægter, der er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. I 
SKM2012.212.SR. bekræftede Skatterådet, at et tilskud til fremme af 
solenergi var skattepligtigt og samtidig kunne afskrives med 25 pct. 
af anskaffelsessummen før tilskud. 

Der er dog undtagelser fra skattepligten:

  Gaver, der hører under gaveafgiftslovgivningen. Se SL § 5, litra b

  Skattefritagelser i skattelove, f.eks. ligningsloven

  Skattefritagelser i visse tilskudslove

Karakteristika ved tilskud og undersøgelser i forbindelse 

med eventuel beskatning af tilskud

Tilskud er meget ofte af tidsbegrænset karakter, f.eks. tilskud til pro-

jekter, og den pågældende tilskudslov omfatter ofte tilsagn om til-
skud, der er givet, inden tilskudsloven er ophævet.

Tilskud gives, som nævnt oven for, på flere forskellige måder og un-

dertiden med skattebegunstigelse.

Hvis tilskudsmidlerne ikke anvendes fuldt ud 

til det ansøgte projekt, skal det overskydende 

beløb returneres til tilskudsgiver.

FAGLIGT INDSTIK · MARTS 20228



Når et tilskuds skatteretlige behandling skal klarlægges, er det derfor 
nødvendigt at undersøge følgende:

  Om den relevante tilskudslov fortsat er gældende/aktuel, herun-

der om alle tilsagnene er udnyttet. Det kan kun afklares ved at 
kontakte det ministerium, som er ansvarlig for den lov, som til-
skuddet gives efter. 

  Om tilskudsloven har bestemmelser, der regulerer beskatnin-

gen af tilskuddet, herunder om det er skattefrit, eller beskatnin-

gen er udskudt.

  Om der er særregler i f.eks. ligningsloven, der regulerer beskat-
ningen af tilskuddet, herunder tilsvarende om tilskuddet er skat-
tefrit, eller der er andre måder at beskatte tilskuddet på.

Hvis der hverken i tilskudsloven eller anden lovgivning er beskrivelse 
af en særlig skattemæssig behandling af det pågældende tilskud, vil 
tilskuddet være skattepligtig som al øvrig indkomst efter SL § 4. Se 
SKM2012.602.SR, hvor et tilskud blev anset for skattepligtig. Tilskud-

det var EU-projekt til små og mellemstore virksomheder, der ansatte 
personer fra et andet EU-land og satte et kursus-/integrationspro-

gram i gang. Betragtningen er, at de udgifter, som tilskuddet dække-

de, blev anset for driftsudgifter, som virksomheden kan trække fra 
efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

Beskatningstidspunktet, når der ikke er særlovgivning, 

der regulerer beskatningen

Udgangspunktet er, at alle tilskud er skattepligtige, når der er opnået 
ret til tilskuddet. 

Hvis der blandt tilskuddene er tilskud omfattet af afskrivningsloven 
§ 44, kan man straksfratrække de udgifter, som de pågældende til-
skud skal dække. Det betyder reelt, at man kan risikere at få skatte-

pligtig indkomst, hvis tilskudsmodtageren ikke afholder udgifter af 
samme størrelse, som det modtagne tilskud. Hvis der sker tilbage-

betaling, kan det tilbagebetalte beløb også fratrækkes i den skatte-

pligtige indkomst.

I afskrivningslovens § 44 kan udgifter afholdt til anskaffelse af drifts-

midler betalt ved et eller flere af følgende tilskud trækkes fra i den 
skattepligtige indkomst:

1.  Projekt- og saneringsstøtte, der er ydet af Medienævnet til trykte 
nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier.

2.  Tilskud, der er ydet efter lov om Hav- og Fiskerifonden. Det gæl-
der dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om 
støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

3.  Tilskud, der er ydet efter fiskeriudviklingsloven. Det gælder dog 
ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til 
fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

4.  Tilskud fra EU’s strukturfonde under målet om regional konkur-
renceevne og beskæftigelse og under målet om europæisk terri-
torialt samarbejde samt tilhørende national medfinansiering.

5.  Tilskud, der er ydet efter lov om Landdistriktsfonden.

6.  Tilskud, der er ydet efter landdistriktsloven.

7.  Tilskud, der er ydet til forbedring af forarbejdningen og afsæt-
ningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter (strukturprojekter) 
efter lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

8.  Tilskud, der er ydet til fremme af tilpasningen og udviklingen af 
landdistrikterne (artikel 33-ordningen) efter lov om visse landdi-
striktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Det modtagne tilskud skal samtidig indtægtsføres.

Fondstilskud og andre donationer udgør ikke momspligtige indtæg-

ter, men anses for at falde uden for momslovens anvendelsesom-

råde. Det betyder, at der ikke skal afregnes moms af fondsmidlerne, 
og at de som udgangspunkt ikke påvirker modtagers adgang til at 
fradrage moms på afholdte omkostninger. Hvis tilskudsmodtager 
er en fuldt momspligtig virksomhed, medfører fondsmidlerne ikke 
en begrænsning i virksomhedens adgang til momsfradrag, ligesom 
fondsmidlerne ikke indgår ved opgørelse af fradragsprocenten i 
blandede virksomheder.

Der kan være tilfælde, hvor en aktivitet eller et projekt er fuldt ud 
finansieret via fondsmidler og donationer o.lign., og uden at aktivi-
teten/projektet genererer – eller har udsigt til at generere – moms-

pligtige indtægter. Det vil som oftest betyde, at der ikke kan opnås 
momsfradrag for de omkostninger, som er knyttet til projektet.

Fondstilskud og andre donationer udgør ikke 

momspligtige indtægter, men anses for at falde 

uden for momslovens anvendelsesområde.
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Udvalgte overvejelser når 
Skatteforvaltningen  
indleder en kontrolsag 
Tvister med Skatteforvaltningen udspringer ofte af en kontrolsag, hvorfor det allere-
de ved den indledende dialog og kommunikation med Skatteforvaltningen er nød-
vendigt at gøre sig flere overvejelser. 

 
Af partner, advokat (H) Torben Bagge og partner, advokat (H), HD (R) Henrik Rahbek, begge TVC Advokatfirma

Efter opfordring fra Foreningen Danske Revisorer er det formålet med 
denne artikel at give indsigt i nogle af de overvejelser, en kommunikation 
med Skatteforvaltningen bør give anledning til, når der er udsigt til en 
tvist om f.eks. en given skatte- eller afgiftsansættelse.

I en pressemeddelelse fra Skatteministeriet dateret den 6. december 
2021 fremgår det, at der nu udmøntes 200 millioner kroner til at ansæt-
te 250 ekstra kontrolmedarbejdere som en del af regeringens reform 
af skattekontrollen, hvor der frem mod 2024 ansættes i alt 1.000 nye 
kontrolmedarbejdere.

Det må således også forventes, at der i de kommende år vil blive udøvet 
en yderligere skatte- og afgiftskontrol, hvilket kan give anledning til flere 
tvister mellem borgere og virksomheder på den ene side og Skattefor-
valtningen på den anden.

Dette både i forbindelse med Skattestyrelsens kontrol af skatte- og af-
giftsansættelser, men også Motorstyrelsens kontrol af f.eks. registre-

ringsforhold, herunder angivet og betalt registreringsafgift for motorkø-

retøjer.

På et tidspunkt vil Skatteforvaltningen som led i sit kontrolarbejde rette 
henvendelse til den borger eller den virksomhed, som kontrollen er ret-
tet mod, og det er vigtigt for at opnå det bedste resultat, at denne dialog 
tages meget seriøst. 

Kommunikationen med Skatteforvaltningen skal altid tilrettelægges med 
afsæt i de konkrete forhold og de muligheder, som den pågældende bor-
ger eller virksomhed har for at sikre sine rettigheder under kontrolsagen.

Tilrettelæggelsen af nævnte kommunikation med Skatteforvaltningen 
bør give anledning til flere overvejelser, hvoraf udvalgte beskrives nær-
mere i det følgende.

Materialeindkaldelse – relevante overvejelser

På et tidspunkt under en verserende kontrolsag vil Skatteforvaltningen 
ofte rekvirere nogle oplysninger ved en materialeindkaldelse.

Det følger af en række bestemmelser, herunder f.eks. skattekontrollo-

vens § 53, at virksomheder efter anmodning fra Skatteforvaltningen skal 
indsende oplysninger, materiale mv. til Skatteforvaltningen.

Hertil kommer, at hvis en virksomhed eksempelvis undlader at indsende 
oplysninger om sin indkomst efter skattekontrollovens § 2, så kan Skat-
teforvaltningen efter skattekontrollovens § 74 foretage en skønsmæssig 
ansættelse på anden baggrund, herunder med afsæt i oplysninger fra 
eksempelvis tidligere indgivne oplysninger om indkomst.

Modtagelsen af en materialeindkaldelse bør derfor som følge af de afled-

te konsekvenser altid give anledning til flere overvejelser. 

I processen med at oplyse sagen og besvare Skatteforvaltningens hen-

vendelse bør det eksempelvis altid afklares, hvilke oplysninger der er 
pligt til at give Skatteforvaltningen, samt hvilke oplysninger som ikke er 
omfattet af denne pligt, herunder også om en manglende efterlevelse af 
oplysningspligten er sanktioneret.

Af hensyn til at opnå den bedst mulige løsning af en eventuel efterføl-
gende tvist om en given skatte- eller afgiftsansættelse er det endvidere 
vigtigt, at der vælges en kommunikationsform ved besvarelsen af ma-

terialeindkaldelsen, som sikrer fuld fokus på troværdigheden. Netop 
troværdigheden omkring de relevante faktiske forhold ved de afgivne 
oplysninger kan senere vise sig at have stor betydning for bevisværdien 
af disse i en senere skatte- eller afgiftssag.

Overvejelser om aktindsigt

I forbindelse med modtagelsen af en materialeindkaldelse kan det vi-
dere være relevant at gøre sig overvejelser om, hvorvidt det kan være 
formålstjenligt at indhente oplysninger fra Skatteforvaltningen.

Således følger det af forvaltningslovens § 9, at en skatte- eller afgiftsyder 
kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, såfremt 
denne er part i en sag, hvori der vil blive truffet afgørelse. Videre følger 
det i øvrigt af forvaltningslovens § 10, at Skatteforvaltningen ved en akt-
indsigtsanmodning bør overveje, om der skal gives adgang til oplysnin-

ger efter meroffentlighedsprincippet.
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En skatteyder vil således ofte have adgang til de oplysninger, der ligger 
til grund for, at Skatteforvaltningen har valgt at igangsætte en kontrol-
sag samt de oplysninger, som Skatteforvaltningen er i besiddelse af på 
tidspunktet for rekvireringen af yderligere materiale hos den skatte- eller 
afgiftspligtige.

Det bør altid overvejes, om denne ret til aktindsigt bør udnyttes forud 
for en besvarelse af en materialeindkaldelse, ligesom det med afsæt i 
en konkret vurdering skal afklares, hvorvidt en sådan anmodning er 
hensigtsmæssig og formålstjenlig for den videre kommunikation med 
Skatteforvaltningen.

Overvej om fristreglerne er relevante

Det kan endvidere være aktuelt at få afklaret, om de oplysninger, som 
efterspørges i forhold til en given skatte- eller afgiftsansættelse, er re-

levante for Skatteforvaltningen som følge af de gældende sagsbehand-

lingsregler, herunder de skatteprocessuelle fristregler, som nærmere 
fastlægger, hvornår Skatteforvaltningen er i stand til at rejse en skatte- 
eller afgiftssag, herunder særligt reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 
26-27 for så vidt angår indkomst- eller ejendomsværdiskat samt §§ 31-
32 for så vidt angår afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift.

Som beskrevet i vores artikel ”Sagsbehandlingsmangler fører i stigende 

grad til ugyldighed” fra Fagligt indstik, december 2021 er det ikke sjældent, 
at Skattestyrelsen rejser sager, hvori de skatteprocessuelle regler bekla-

geligvis ikke er iagttaget med den konsekvens, at den senere afgørelse 
efterfølgende – som følge af eksempelvis en klagesag – bliver annulleret 
grundet ugyldighed.

Det er imidlertid væsentligt allerede fra sagens opstart at få afklaret, 
hvorvidt en sådan frist er overskredet, således det eventuelt i samråd 
med Skattestyrelsen kan konstateres, at en besvarelse af materialeind-

kaldelsen ikke er relevant.

En afklaring af dette forhold kan i øvrigt også bidrage til belysning af, 
hvorvidt Skatteforvaltningen finder det muligt at foretage en ekstraor-
dinær genoptagelse efter Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, dvs. 
med den begrundelse, at den skattepligtige eller nogen på dennes veg-

ne – f.eks. dennes revisor – forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, 
at Skatteforvaltningen har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller 
ufuldstændigt grundlag.

I en sådan situation vil det ikke sjældent også være Skatteforvaltningens 
opfattelse, at den pågældende skatte- eller afgiftsyder, som er genstand 
for kontrollen, måske har overtrådt nogle af bestemmelserne om straf i 
skatte- og afgiftslovene. Er det tilfældet, vil den enhed, som har forestået 
kontrollen, efter kontrolsagens afslutning videresende sagen til Skatte-

styrelsens straffesagsenhed. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt 
der er grundlag for at sanktionere den skatte- eller afgiftspligtige samt 
eventuelt dennes revisor.

Måtte ovennævnte vise sig relevant, er det i sagens natur vigtigt, at et 
sådant forhold tillige inddrages i overvejelserne om, hvorledes kommu-

nikationen med Skatteforvaltningen håndteres.

Inddragelsen af ikke-offentliggjort praksis i kontrolsagen

Måtte Skatteforvaltningens henvendelse føre til en tvist, vil det endvidere 
være væsentligt at gøre sig overvejelser om, hvorvidt der er ikke-offent-
liggjort praksis, som med fordel kan inddrages i kontrolsagen.

Dette fordi Folketingets Ombudsmand i en udtalelse tilbage fra juni 2019 
(sag nr. 19/00871) fastslog, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte 
administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af ad-

ministrativ praksis for skatter og afgifter, men at det omvendt ikke kan 
forventes, at der inddrages ikke-offentliggjorte afgørelser, som ikke på-

beråbes af borgeren, virksomheden eller dennes rådgiver.

Det er således den skattepligtige selv – eventuelt med bistand fra dennes 
rådgiver – som skal sikre sig, at relevant ikke-offentliggjort praksis bliver 
inddraget i sagen på rette tidspunkt.

Som følge af den positive betydning ikke-offentliggjort praksis kan have 
for den konkrete skatte- eller afgiftsyder ved afgørelsen af en tvist med 
Skatteforvaltningen, er det vigtigt, at overvejelser herom inddrages. Om 
betydningen af ikke-offentliggjort praksis henvises i øvrigt til vores artikel 
”Ikke-offentliggjort praksis samt udsagn” fra Fagligt indstik, marts 2021.

Afgørelse af tvister

Kan der ikke opnås enighed med Skatteforvaltningen, vil resultatet ofte 
være en klage- eller domstolssag, hvor der tillige vil skulle fastlægges en 
strategi for den videre sagsførelse. 

Denne strategi vil næsten undtagelsesvist være afhængig af den tidligere 
kommunikation med Skatteforvaltningen, hvorfor det således også er 
relevant at tage højde for en sådan strategifastlæggelse allerede ved før-
ste henvendelse fra Skatteforvaltningen, såfremt der er udsigt til en tvist.

Endelig er det videre relevant at gøre sig overvejelser om, hvorvidt det 
er aktuelt at anvende reglerne for omgørelse, selvangivelsesomvalg eller 
påberåbe sig et skatteforbehold efter reglerne i skatteforvaltningslovens 
§§ 28-30.

Afsluttende bemærkninger

En tvist med Skatteforvaltningen vil i sagens natur kunne fremkomme i 
mange forskellige afskygninger og vil i høj grad afhænge af de konkrete 
forhold. Nogle henvendelser fra Skatteforvaltningen slutter ved materia-

leindkaldelsen, mens andre bliver til klage- og domstolssager.

Det er derfor heller ikke muligt at opstille generelle retningslinjer for, 
hvorledes en kommunikation med Skatteforvaltningen generelt skal til-
rettelægges, idet den altid bør tage afsæt i de for sagen særlige forhold, 
herunder praksis og den givne retssikkerhed inden for det pågældende 
skatte- eller afgiftsområde. Omvendt er der flere forhold, som undta-

gelsesvist altid bør overvejes, og vi har med denne artikel omtalt nogle 
af disse. 

Strategien for en god håndtering af en tvist med Skatteforvaltningen bør 
derfor også tilrettelægges med afsæt i en årelang erfaring med håndte-

ring af netop dialog med Skatteforvaltningen og efterfølgende førelse af 
skatte- og afgiftssager, da den indledende dialog meget vel senere kan 
vise sig at få afgørende betydning. Dette hvis en tvist måtte ende der, 
hvor den senere skal afgøres af et ankenævn, Landsskatteretten eller 
domstolene, herunder ultimativt Højesteret. Det er derfor vigtigt, at dia-

logen med Skatteforvaltningen tages meget seriøst allerede fra første 
henvendelse.
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Bliv medlem af 

Foreningen Danske 

Revisorer og få store 

besparelser på værktøjer 

og rådgivning

FDR har indgået en række aftaler med leverandører.  

Aftalerne kan du se på vores hjemmeside eller i vores 

katalog, som kan rekvireres på sekretariatet eller  

fås på vores kurser.

Vi anbefaler, at du gør brug af de aftaler, som foreningen har indgået, 

og derved får kvalitet til en fornuftig pris.  

Medlemskab af foreningen foregår via vores hjemmeside: www.fdr.dk. 

Er du godkendt revisor, kan vi optage dig straks.   

Driver du revisionsvirksomhed og ikke er godkendt revisor, skal du 

opfylde en række krav, der er gengivet på vores hjemmeside. Herefter 

skal du godkendes af foreningens optagelsesudvalg – det tager som 

regel 14 dage.


