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LEDER

Kontrolkulturen dræner 
virkelysten
 

Af formand Per Kristensen

Det er blevet decem-

ber, og vinteren er over 

os. Det store tema for 

vinteren er energikrisen, 

prisen for at holde var-

men og evnen til at betale 

regningerne i takt med, at 

de tilgår. Store temaer, som fylder for mange 

borgere og virksomhedsejere de kommende 

måneder. Temaer, der også har været centrale 

i den netop overståede valgkamp – nu er det 

så op til en ny Regering af indfri valgløf-

terne.

Efteråret har budt og byder også på mange 

bekymringer hos revisorerne. Naturligt nok 

bekymringer på vegne af vores kunder. For-

udsætningen for vores eksistens og mulighed 

for at skabe fornuftige økonomiske resultater 

er baseret på, at vores kunder klarer sig og 

overlever den igangværende energi- og infla-

tionskrise. Og det samtidig med, at regnin-

gens time for Coronapandemien banker på 

døren igennem krav om indfrielse af de sidste 

Coronalån samt afregning af kompensationer 

under Coronakrisen.

Men mange revisorer, bogholdere og 

regnskabskonsulenter har også i efteråret og 

vinteren haft andre udfordringer, som skaber 

berettigede bekymringer. Det er sæson for 

ordinære kvalitetskontroller, og Erhvervssty-

relsens igangværende runde med hvidvask-

kontrol skaber også både ekstra arbejde og 

bekymringer. Hvidvaskkontrollerne har 

igennem de seneste 2 år i høj grad med-

ført, at et meget stort antal virksomheder 

indenfor branchen har modtaget påtaler og 

påbud. Meget få (eller ingen) er gået ube-

mærket igennem kontrollerne, hvilket står i 

skærende kontrast til resultatet af kvalitets-

kontrollerne, hvor der heldigvis er et stort 

antal revisorer, der går igennem med ingen 

eller få bemærkninger.

Udover ovenstående kontroltemaer har 

Erhvervsstyrelsen øget antallet af kontrol-

ler på selskabsområdet. Det betyder, at et 

langt større antal sager – særligt sager om 

selskabsstiftelser og omstruktureringer – ud-

tages til kontrol, hvilket som udgangspunkt 

medfører, at styrelsen behandler registre-

ringssager manuelt fremfor den digitale 

straks-behandling. Disse øgede kontroller 

medfører, at vi igen oplever, at det kan tage 

over 4 uger at stifte selskaber – noget, der 

tilbage i 1970’erne, 80’erne og første halvdel 

af 1990’erne medførte, at der var betydelig 

efterspørgsel efter færdigregistrerede selska-

ber – de såkaldte skuffeselskaber. Udbydere 

af sådanne selskaber melder i dag om, at 

interessen for færdigregistrerede selskaber 

igen er stigende, hvilket afspejler de øgede 

selskabskontroller.

FDR er grundlæggende tilhænger af, at der 

fra myndighedernes side udføres kontroller 

af både virksomheder og branchen. Det 

betyder f.eks. i dag, at Erhvervsstyrelsen 

i langt højere grad reagerer på revisors 

modifikationer og fremhævelser i revisorer-

klæringen – hvilket vi hilser velkommen. 

På samme måde oplever vi igen et stigende 

antal kontrolsager fra Skattestyrelsen – hvil-

ket også hilses velkommen, idet værdien af 

FDR-revisorens arbejde herved synliggøres 

for både myndigheder og ikke mindst ude i 

virksomhederne.

Det er dog FDR’s vurdering, at vi fort-

sat – og endda i stigende grad – oplever, at 

myndighedskontrollerne har en karakter, 

hvor der i langt højere grad vurderes sort/

hvidt fremfor at have en pragmatisk tilgang. 

Det kan i sådanne tilfælde medføre, at der 

sker sanktionering af forhold, som reelt ikke 

har nogen skadevirkning for hverken revisor, 

virksomhed eller tredje mand, herunder 

myndighederne (og dermed samfundet). En 

sådan tilgang er efter FDR’s vurdering åben-

lys rigid og har ikke sigte mod præventiv 

effekt – men nærmere sanktionering isole-

ret, hvilket ikke fremmer motivationen for at 

styrke f.eks. kvaliteten i det udførte arbejde, 

men derimod alene sigter mod at overholde 

rigide sort/hvid-regler. 

De mange nye kontroller og den til tider 

rigide fortolkning af reglerne medfører 

fortsat, at mange i branchen revurderer deres 

fremtidige virke. FDR har fuld forståelse for 

sådanne overvejelser, men disse overvejelser er 

samtidig gift for branchen, der i forvejen står 

overfor et markant generationsskifte kom-

bineret med, at også vores branche mangler 

kompetente hænder til at løfte de mange 

vigtige opgaver, som branchen varetager. 

På dette års RegnskabsEvent havde FDR 

og Cereda’s medlemmer mulighed for at 

komme helt tæt på myndighederne og bl.a. 

skabe en dialog om myndighedernes ud-

øvelse af kontrol kombineret med branchens 

evne og vilje til regelefterlevelse – både i for-

hold til branchens egen regulering og som 

repræsentant for virksomhederne. Debatten 

blev gennemført med repræsentation fra 

Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen samt 

SMVdanmark. FDR følger debatten op ved 

fastholdelse af myndighederne på den skabte 

dialog, så vi sammen kan gøre kontrolindsat-

sen mere målrettet og pragmatisk med sigte 

for at opnå det, der var tilsigtet med reglerne.

I denne udgave af DANSKE REVI-

SORER kan du læse meget mere om 

RegnskabsEventet, der blev afviklet i uge 

38 på Scandic Kolding, hvor veloplagte 

samarbejdspartnere, forventningsfulde med-

lemmer og energiske undervisere samlet 

skabte rammen om gode, faglige og sociale 

dage i det jyske.

God læselyst!
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RegnskabsEvent 2022
En uge spækket med kurser, workshops, debatter og networking. Igen i år var det tilbageven-
dende RegnskabsEvent en stor succes – et event, der foldede sig ud i kølvandet på et frugtbart 
samarbejde mellem Foreningen Danske Revisorer og Cereda. Udover kurser, workshops, de-
batter og leverandørrepræsentationer danner RegnskabsEventet også rammen om de to for-
eningers respektive generalforsamlinger. I denne artikel genbesøger vi RegnskabsEventet, der 
i år foregik på Scandic Kolding, hvor revisorer, regnskabskonsulenter, bogholdere, undervisere 
og samarbejdspartnere kom fra nær og fjern og fik lokalerne på hotellet til at summe af liv.

Af tekstforfatter Susanne Holm, Ordet i Centrum

Generalforsamlingen i Foreningen 

Danske Revisorer

Torsdag den 22. september 2022 løb 

foreningens generalforsamling af stablen. 

Flere var mødt op for at lytte til forman-

dens beretning og få mulighed for at øve 

indflydelse på foreningens fremtidige 

virke. Formandens beretning kan læses 

på de efterfølgende sider her i magasinet. 

Rummet emmede af god stemning og 

revisorer, der tydeligt holder af deres 

forening og er fortaler for dens virke. 

Det er tydeligt at høre, at foreningen 

efterhånden anses som værende en be-

tydningsfuld og vigtig spiller i branchen 

– både i forhold til revisorerne, men også 

i forhold til samarbejdet med styrelserne 

– herunder Skatte- og Erhvervsstyrelsen. 

Det kan foreningen godt være stolt af.

Den nye bestyrelse blev sammensat og 

sidste trin med reduktion af bestyrelsen fra 

syv til fem medlemmer blev afsluttet. Be-

styrelsen består derfor nu af fem personer, 

som er formand Per Kristensen fra 2+ 

Revision, næstformand Carsten Hede-

gaard Fohlmann fra Contar ApS, Tom 

Picano fra Revision Nordjylland, Char-

lotte Elwain fra Kerteminde Revision og 

Hanne Henningsen fra I.H. Revision.

Derudover blev der vedtaget et par 

vedtægtsændringer. Vedtægterne finder 

du på FDR’s hjemmeside (www.fdr.dk) 

ved at scrolle helt ned i bunden af siden.

I forbindelse med generalforsamlin-

gen gennemgik Carsten H. Fohlmann 

foreningens flotte nye hjemmeside, her-

under medlemssiden og den opdaterede 

hvidvaskmanual, som medlemmer af 

FDR har adgang til.

En eftermiddag i selskab med Er-

hvervsstyrelsen og Skattestyrelsen

Efter en udsøgt frokost på Scandic Kol-

ding kunne vi gå videre i programmet 

med på fineste vis at tage imod Susanne 

Thorhauge, kontorchef fra Erhvervs-

styrelsen; Preben Buchholtz Hansen, 

underdirektør i Erhverv, Skattestyrel-

sen; Jakob Brandt, adm. direktør fra 

SMVdanmark og formand for Cereda, 

Peter Skjerning. Formand for FDR, Per 

Kristensen, deltog ligeledes i debatten 

og var på den mest anerkendende måde 

garant for en ordentlig debat præget af 

en respektfuld og behagelig tone.

Temaet for debatten var revisorernes og 

myndighedernes samspil, fejl, kom-

munikation og forbedringsmuligheder 

med overskriften ”Dansk regulering af 

erhvervsliv – og udmøntningen heraf 

via offentlige myndigheder”.

Per Kristensen satte første slide på med 

ordene: ”Forstå en myndighed”. 

”Myndighed, forstå en rådgiver”. 

Få ord med stort budskab. Det hele 

handler om kommunikation, samar-

bejde og forståelse for hinandens virke. 

Revisorerne har nemlig et tæt samar-

bejde med styrelser og myndigheder, og 

derfor er det så vigtigt, at vi ikke slås, 

men forstår hinanden og samarbejder. 

Lige inden, debatten startede, tonede 

en videohilsen fra Søren Pape Poulsen 

frem på storskærmen. Søren Pape Poul-

sen udtrykte et klart og stort ønske om, 

at der skal sættes fokus på at gøre det 

lettere at drive forretning og virksom-

hed ved f.eks. at lette de administrative 

byrder. ”Det skal ikke være tungt eller 

bureaukratisk at drive virksomhed. Der skal 

mere frihed tilbage til virksomhederne, så der 

kan frigives flere kræfter til virksomhederne”, 

sagde Søren Pape Poulsen med myn-

dighed i stemmen. Derudover bragte 

Per Kristensen også en hilsen videre fra 

Jakob Ellemann Jensen.

Er det da så svært at være rådgiver?

Per Kristensen indledte debatten: ”Er det 

da så svært at være rådgiver? – Ja, for vi skal 

kunne svare på spørgsmål om hvidvask, ind-

berette moms, have styr på ferieregler, styr på 

bogholderi, kompensationsordninger i forbin-

delse med Covid-19, indberette til NemRefu-

sion, indberette til Danmarks Statistik, svare 

på spørgsmål om skat osv. osv., og til sidst er 

man altså i risiko for helt at brænde ud…”

Preben B. Hansen tager hurtigt ordet, 

og siger: ”Vi skal gøre det her i samarbejde. 

Revisorerne har en opgave i at hjælpe de 

erhvervsdrivende med at drive deres virksom-

hed. Selvom vi står på hver sin side af den 

erhvervsdrivende, så skal vi være samarbejds-

partnere. Men hvordan går det med virksom-

hedernes regelefterlevelse? Fejlprocenten er i 

negativ udvikling. Der sker for mange fejl. 

Ca. 7 ud af 10 virksomheder laver en eller 

flere simple fejl. Ca. 1 ud af 10 virksom-

heder laver grove fejl – fejl, der begås groft 

uagtsomt eller forsætligt, og som kan være 

strafansvarspådragende ift. unddragelse af 

skat, og skabe konkurrenceforvridninger mv.”

”Kunne vi ikke lave flere vejledninger i ste-

det for kontrol til dem, der begår simple fejl? 

Lovgivningen bliver mere og mere kompleks. 

Vi vil meget gerne være med til at forsimple 

arbejdsgangene. Her vil vi gerne samarbejde 

med revisorerne om at hjælpe de erhvervsdri-

vende”, fortsætter Preben B. Hansen.
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Vi skal ikke slås!

Susanne Thorhauge er tidligere registre-

ret revisor og har nu været i Erhvervs-

styrelsen i 6 år. Hendes budskab er, at 

revisorerne og Erhvervsstyrelsen kan 

samarbejde om at gøre virksomhederne 

bedre og mere konkurrencedygtige. 

”Det skal være nemt at drive virksomhed 

i Danmark. Vi er i 2022 – vi skal ikke 

slås – vi skal samarbejde”, siger Susanne 

Thorhauge og fortsætter med myndig-

hed i stemmen: ”Vi skal kunne have tillid 

til revisorerne, og dermed til regnskaberne 

og dermed til de data, der bliver udstillet. Vi 

skal kunne stole på data, hvorfor registre-

ringen skal være rigtig. Det handler om at 

kunne stole på og have tillid til hinanden.”

Grønne data

Debatten vendte sig også mod grønne 

data, idet det ligger i kortene, at EU-di-

rektivet om grønne data også kommer 

til at påvirke de små virksomheder og 

ikke kun de store virksomheder. Det er 

allerede omfattende for store virksom-

heder, og det bliver formentlig kun 

større. Og det bliver uden tvivl en byrde 

for rådgiverne også.

Dette reagerede Jakob Brandt prompte 

og med stor entusiasme på: ”Klimarap-

portering er ikke super smart. Virksomhe-

derne betaler regningen – det er et monster 

i EU, som har kørt under radaren i for 

mange år. Revisorerne kommer til at kløjs 

i det, fordi virksomhederne ikke har tænkt 

sig at sidde og dokumentere CO2-udslip i 

forbindelse med indkøb af produkter fra f.eks. 

Kina. Der skal alt for mange akademikere 

til at håndtere dette her. Og så ender det 

med, at vi ikke orker at handle med de store 

virksomheder – det bliver simpelthen for 

bøvlet. Så det bliver til, at de store handler 

med de store, og de små handler med de 

små. Vi spilder 35 årsværk hver dag i ren 

administration. Vi er ved at have et samfund, 

hvor der ikke er mennesker tilbage til at lave 

noget værdiskabende.”

Kontrol – er vi for eller imod?

Det er næsten uundgåeligt at invite-

re styrelserne ind uden at kredse om 

kontrollerne. 

Der er stor enighed om både blandt 

debattørerne og tilhørerne, at kontrol 

selvfølgelig er nødvendigt, men f.eks. 

trådte bogføringsloven i kraft sidst i juni 

og var gældende fra 1. juli. ”Kunne man 

mon påvirke ministerierne til ikke at have så 

kort en frist?”, spurgte én af tilhørerne. 

”Og kunne der blive meldt ud i god tid med, 

at der kommer nogle skabeloner, så man ikke 

selv spilder alt for meget tid på at forberede 

diverse ændringer?” Her istemte Susanne 

Thorhauge: ”Det er heller ikke i orden, og 

der skal vi have et bedre samarbejde”.

Deltagerne i salen fortsætter: ”Kontrollen 

er generelt set god. Og servicen er generelt set 

god hos Skattestyrelsen, men servicegenet hos 

Erhvervsstyrelsen er måske ikke helt så god 

som hos Skattestyrelsen. Nogle gange er det 

altså flueknepperi som f.eks. kommafejl mv. 

Kan man ikke være lidt mere fleksible?”, 

stilles der spørgsmål om fra salen.

Til dette svarer Susanne Thorhauge fra 

Erhvervsstyrelsen med anerkendelse i 

stemmen: ”Jeg ked af at høre, at servicen 

ikke opleves særlig god. Det handler måske 

også om, at revisorerne skal være forberedte og 

have fundet tingene frem, da der er grænser for, 

hvor lang tid en kontrol må tage. Vi er klar 

over, at det er belastende at være underlagt 

kontrol og ikke vide, om man er købt eller 

solgt. Vi har arbejdet på at nedbringe sagsbe-

handlingstiderne og søger også løbende nye, 

dygtige og kompetente folk til dette område”.

Sagsbehandlingstiderne er nok lige 

til den lange side

Sagsbehandlingstiden, når revisor på 

vegne af en kunde bearbejder en sag, er 

desværre relativ lang – nogle gange op 

til 6 måneder. ”Men eksempelvis mange 

genoptagelsessager for både selskaber og 

erhvervsdrivende klares hurtigt via digitale 

løsninger, men der er sager, hvor der kræves 

yderligere materiale. Men hvis vi får det rig-

tige materiale ind første gang – jamen, så går 

sagen også bare hurtigere”, siger Preben B. 

Hansen fra Skattestyrelsen appellerende.

Og her er det klart, at publikum re-

agerer, for systemerne opleves alt for 

tit nede, og det koster gebyrer i sidste 

ende. Det er nødvendigt, at de digitale 

systemer kører, når styrelserne kræ-

ver, at revisorerne skal arbejde digitalt. 

Revisorerne har deadlines, systemer går 

ned, styrelserne opleves som firkantede, 

og revisorerne får bøder. Revisorerne 

gør, hvad de kan for at få det hele til at 

fungere, men de offentlige systemer er 

nødsaget til at være bedre.

Susanne Thorhauge griber ordet og lan-

der en kommentar om, at systemerne jo 

er åbne inden fristerne, og revisorerne 

måske kunne hjælpe deres kunder med 

at være klar i god tid inden.

…og mange andre emner

Resten af debatten bød på mange andre 

spændende emner som certificering 

af regnskabskonsulenter, synlighed og 

kommunikation fra styrelserne, hvid-

vaskloven og sikring af kompetente 

medarbejdere i styrelserne.

Jakob Brandt fra SMVdanmark rundede 

debatten af med en positiv fortælling 

om, at vi også skal huske på, at myn-

dighederne faktisk går en ekstra mil for 

os en gang imellem. ”SMVdanmarks 

medlemmer var en smule dårlige til at lave 

den slutafregning ifm. corona – det må vi 

indrømme, og vi fik udsat fristerne to gange 

på slutafregning i 2021. Styrelserne satte 

ekstra mandskab ind og ringede til alle virk-

somhederne i stedet for bare at sende girokort 

ud – så de gik altså en ekstra mil for at 

hjælpe de virksomheder, der måske ikke var 

så administrativt stærke. Det skal vi huske!”
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Hvordan kan vi blive bedre til at 

kommunikere og forstå hinanden?

Efter debatten fangede vi Preben B. 

Hansen og spurgte ind til, hvordan vi så 

rent praktisk bliver bedre til at kommu-

nikere og forstå hinanden. Hertil svare-

de Preben B. Hansen, at Skattestyrelsen 

allerede arbejder meget med deres 

kommunikation, herunder at informati-

oner kan indhentes:

  På skattestyrelsens hjemmeside

  Ved hjælp af massekommunikation 

og pressemeddelelser op til begi-

venheder f.eks. i forbindelse med 

diverse frister

  I oplysningsbreve – også kaldet 

kontrolvejledninger, som informerer 

om særlige indsatser eller problem-

stillinger, og som sendes målrettet ud 

til virksomhederne

  Via de informationer, som Skattesty-

relsen sender til FDR, som formidles 

videre i nyhedsmails 

Preben B. Hansen uddyber med seri-

øsitet i stemmen, at de oprigtigt gerne 

bruger revisorbranchen som samar-

bejdspartner til at identificere problem-

stillinger for virksomhederne. ”Skat er 

ikke enkelt, og vi er her for at hjælpe dem, 

der følger landets love og regler, og finde 

dem, der ikke gør, og sætte særligt ind overfor 

dem”, udtrykker Preben B. Hansen.

En del af kommunikationen er også, 

at der bliver sendt kontrolbreve ud. Vi 

stiller et lavpraktisk spørgsmål i denne 

forbindelse, idet vi er interesseret i at 

vide, om der foregår en eller anden 

form for regulering i forhold til, hvor-

når kontrolbreve bliver sendt ud? Vi 

har i foreningen nemlig en opfattelse 

af, at der f.eks. godt kan komme kon-

trolbreve en fredag eftermiddag lige 

op til en weekend mv. Hertil svarer 

Preben B. Hansen, at planlægningen 

af udsendelse nok mere har karakter 

af typen af udsendelse i forhold til, 

om Skattestyrelsen forventer mange 

telefoniske spørgsmål som opfølgning 

på brevet – i denne forbindelse skal der 

nemlig sættes ekstra mandskab ind da-

gen efter. ”Sådanne breve vil typisk ikke 

blive rundsendt op til en weekend. Mere 

”blød” information sender vi ud hele ugen. 

Hvis virksomheder er udtaget til kontrol, 

taler vi om internt, hvordan og hvornår 

vi sender ud. Men der er egentlig ingen 

regler”, slutter Preben B. Hansen.

Når vi nu havde ”fået kløerne i” Preben 

B. Hansen, var Danske Revisorer også 

nysgerrige på, hvordan Skattestyrelsen 

og Erhvervsstyrelsen med indførelse af 

ny bogføringslov med heri indbyggede 

kontrolforanstaltninger vil sikre, at begge 

styrelser ikke udfører de samme kontrol-

ler for samme virksomheder. Hertil sva-

rede Preben B. Hansen, at der her er tale 

om to forskellige kontrolsituationer – 

dels hele teknikken, om bogføringspro-

cedurerne i henhold til lovgivningen er 

indført eller ej, og dels kontrollen af data 

bag bogføringen – og dermed grundlag 

for skattebetaling – hvor sidstnævnte er 

Skattestyrelsens opgave. Derfor kan virk-

somhederne godt risikere, at både Skat-

testyrelsen og Erhvervsstyrelsen kommer 

ud i samme virksomhed, da det er to 

forskellige ting, der kontrolleres. Preben 

B. Hansen pointerer dog, at der vil være 

meget lille risiko for, at den samme virk-

somhed ud af landets ca. 900.000 bliver 

kontaktet af både Erhvervsstyrelsen og 

Skattestyrelsen. 

Foreningen Danske Revisorer – i 

hvilken retning skal FDR gå?

En lang dag er ved at gå på hæld, men 

der var dog stadig lidt energi tilbage 

til en dialog om kursen for FDR. Per 

Kristensen og Carsten H. Fohlmann 

indledte dagens sidste debat med at 

fremlægge nogle af de tanker, som be-

styrelsen har gjort sig i relation til, hvor 

foreningens aftryk skal sættes i frem-

tiden. Her blev bl.a. nævnt følgende 

fokuspunkter:

  Færre af de små revisionsvirksom-

heder, men flere af de store – vil vi 

det? Vi mener, at konsekvensen er, at 

vi får dårligere revision og rådgiv-

ning af de små virksomheder, hvis 

alt kommer til at ligge hos de store 

revisionsfirmaer. 

  Arbejdsvilkår, så vi kan få 37 timers 

arbejdsuge hele året rundt og der-

med tiltrække flere medarbejdere. 

Vi skal gøre det mere attraktivt at 

blive revisor. FDR er blevet invi-

teret ind til Erhvervsstyrelsen i en 

arbejdsgruppe, så vi kan kigge på de 

godkendte revisorers rammevilkår. 

Vi har brug for bedre eller ander-

ledes rammevilkår, så langt flere vil 

være revisorer. Vi kan også arbejde 

for flydende momsperiode, så alle 

ikke skal indberette moms samtidig, 

og så kan SKAT’s systemer måske 

også følge med. Flere virksomheder 

kunne have forskudt regnskabsår – 

måske Erhvervsstyrelsen kunne være 

samarbejdspartner på denne front? 

  Lettelse af administrative byrder – 

f.eks. de kontrollerede transaktioner. 

Vi er kommet med et konkret oplæg 

til Skattestyrelsens it-system i for-

hold til, hvordan de kunne håndtere 

kontrollerede transaktioner. Tilba-

gemeldingen har været, at det lyder 

som en god idé, men at det ikke 

bliver klar til 2023, for systemerne er 

tunge og filtreret ind i hinanden.

  Selskabsregistreringer – hvad er årsa-

gen til, at virksomhedsregistreringer-

ne bliver udtaget til manuel kontrol 

– er det systemet, hvor revisorerne/

ejerne skriver noget, systemet ikke 

kan læse, eller er det fordi, revisorer-

ne gør noget galt?

  Når man indberetter selskaber og 

renter på mellemregningen, og det 

skal på selvangivelsen på kapitalejer-

ne – kan det så ikke ske automatisk, 

så det ikke skal indberettes særskilt? 

Der er mange kapitalejere, der 

formentlig ikke husker det, eller er 

opmærksomme på det. Og hvorfor 

skal vi indberette selvangivelse og 

udbytte to forskellige steder?

Dette var blot et udpluk af de idéer, 

som bestyrelsen i Foreningen Danske 

Revisorer ser som oplagte sager at 

arbejde med.

RegnskabsEvent 2023

Næste års RegnskabsEvent, som bliver 

afholdt øst for Storebælt, er allerede så 

småt ved at være på tegnebrættet. Hvis 

du har gode idéer eller ønsker til kurser, 

workshops, debatter eller andet fagligt 

relevant indhold, er du mere end vel-

kommen til at sende dine idéer til for-

eningen – kontaktoplysningerne finder 

du på www.fdr.dk under ’Kontakt’.
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DU FÅR:

• Et fleksibelt uddannelsesforløb du kan tilpasse din hverdag

• Alsidige værktøjer der flytter dig fra kompetence  

til ekspertise

• Fag der er godkendt som en del af den obligatoriske 

efteruddannelse for revisorer

• Muligheden for at vælge enkeltfag eller fuld uddannelse

NYE SKATTEOPGAVER KRÆVER NY VIDEN

Master i Skat på CBS opdaterer dig på en skatte

lovgivning, der løbende ændrer sig. Du specialiserer 

dig inden for fag som erhvervsbeskatning, moms 

eller regnskab og skat, så du er rustet til at løse dine 

kunders nye problemstillinger.

cbs.dk/mas

“ MASTER I SKAT GÅR I 
DYBDEN MED EMNER, SOM 
VI I REVISIONSBRANCHEN 
BERØRER HVER DAG. MAN KAN 
SPECIALISERE SIG, OG DER 
ER MULIGHED FOR AT FÅ EN 
HELGARDERET FORSTÅELSE  

FOR SKATTEFAGET.” 
 
 Tina Rosendal Jensen 
Senior Tax Consultant i Baker Tilly
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2022Formandsberetningen
Endnu et år er gået – et år, som i modsætning til de foregående to år, ikke udelukkende har væ-
ret præget af Corona. Det betyder også, at der nu igen på Borgen tales politik og vedtages love, 
som ikke er Coronarelateret.

Af formand Per Kristensen

Efter et langt tilløb, der har rødder tilba-

ge til politiske aftaler fra første halvdel 

af 2021, fik vi kort før sommerferien 

udmøntet en række politiske aftaler i ny 

lovgivning, som påvirker vores arbejde 

som revisorer, bogholdere og regnskabs-

konsulenter – fordi nye regler påvirker 

vores kunders pligter. Vi taler naturligvis 

om den nye bogføringslov – en helt ny 

lov, der i høj grad åbner for den digitale 

vej – OG de revisionsbestemmelser, som 

indfører henholdsvis en ny revisorpligt 

og for visse virksomheder endda en ny 

revisionspligt. Den politiske motivation 

herfor findes i ønsket om at gøre det 

mere besværligt at snyde og løbe fra sine 

pligter som virksomhed og virksomheds-

ejer.

Vi må desværre samtidig se til, at de nye 

regler i høj grad er til ugunst for både os 

som rådgivere og vores kunder, da de nye 

regler skærper en lang række bestem-

melser og øger virksomhedernes byrder 

for at imødekomme de nye krav. For 

nok er elementerne omkring digitalise-

ring af bogføringen et forhold, som på 

sigt i langt de fleste tilfælde vil forenkle 

virksomhedernes økonomistyring, men 

med den nye bogføringslov følger også 

en lang række nye skærpede krav og nye 

adgange for, at myndighederne kan føre 

tilsyn og kontrol – og al erfaring viser, 

at øget tilsyn og kontrol alene medfører 

nye administrative byrder – og ofte med-

fører rigide og meget akademiske syn på 

rigtigt og forkert.

Igennem det meste af året 2021/22 har 

vi oplevet en jævn strøm af ny regu-

lering, som har krævet vurdering og 

eventuelt afgivelse af høringssvar – hvor 

disse høringer i høj grad har været 

fokuseret på nye eller ændrede skatte- og 

afgiftsbestemmelser. På lovgivningsområ-

det har udover skatte- og afgiftsområdet 

også erhvervsrelaterede høringer været 

i spil – hvor de primære har været den 

nye bogføringslov samt de nye regler om 

situationsbestemte revisorpligtsregler. 

Grundlæggende er vi hos FDR tilfredse 

med egen indsats på høringsområdet, 

men vi er ikke tilfredse med de resultater, 

der er blevet til lov efter høringerne. Vi 

vil – til trods for, at disse love er vedtaget 

– også fremover spille en vigtig rolle for, 

at der foretages tilpasninger af vedtagne 

love, når evalueringen heraf skal ske.

FDR er i dag repræsenteret i Skatte- og 

Momskontaktudvalgene under Skat-

testyrelsen, ligesom vi er repræsenteret 

i Erhvervsstyrelsens Eksamensudvalg, 

Regnskabsrådet og Revisorrådet. Yderli-

gere er vi tillige repræsenteret i Revisor-

nævnet samt HvidvaskForum+, så vores 

adgang til at påvirke processerne er i dag 

ikke ubetydelige.

Vi har bl.a. via Revisorrådet deltaget 

i Erhvervsstyrelsens udarbejdelse af ny 

Uafhængighedsvejledning, og har i den 

forbindelse bidraget med betydelige 

fingeraftryk – der eksempelvis har hævet 

tolerancetærsklen for fællesejerbesiddel-

se med erklæringskunder fra styrelsens 

oplæg på 0,1% til 5%.

Vores indsats for at påvirke lovregulering 

og deltage i relevante styrelsers admini-

stration af love og bekendtgørelser bærer 

ofte frugt. Således har vi i løbet af foråret 

og sommeren haft stor succes med sam-

arbejde med Skattestyrelsen om en lang 

række projekter, herunder en gennem-

gribende tilpasning af DIAS-systemet, 

som dækker over selskabernes oplys-

ningsskema, og som på en del områder 

kan forbedres, styrkes og automatiseres.

På samme måde har vi inviteret Er-

hvervsstyrelsen til et øget samarbejde og 

samtidig udtrykt ærgrelse over, at denne 

styrelse i en lang række åbenlyse tilfælde 

prioriterer et ensidigt samarbejde med 

vores søsterorganisation, FSR, når FDR 

på en lang række SMV-relaterede om-

råder kan tilbyde et betydeligt mere kon-

kret og virkelighedsnært engagement. 

Ledelsen i Erhvervsstyrelsen har desværre 

indtil videre kvitteret med tavshed på 

denne invitation.

Ovenpå Coronakrisen har mange åndet 

lettet op og med optimistiske briller set 

til, at vi langsomt, men sikkert, er gået 

mod lysere tider med adgang til igen 

uhindret at drive virksomhed. Men lyk-

ken er kort, for vi er kun knapt kommet 

op i gear, før verdensordenen bliver væl-

tet rundt – Rusland vælger at invadere 

Ukraine – og det afføder, at den allerede 

igangværende forsyningskrise nu får 

en ny dimension, nemlig en tiltagende 

energikrise afledt af, at Europa afskæres 

gasforsyningen.

Den nye verdensorden og den tilbage-

vendte krig på det Europæiske kon-

tinent medfører, at forhadte negative 

renter udfases, men med udfasningen af 

negative renter følger et ikke ubetydeligt 

rentehop og en inflationsrate vi ikke har 

set lige i de seneste 30 år – med ét ligner 

både Europakortet og inflationsraterne 

Per Kristensen
Formand, FDR
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noget, vi ikke har set siden starten af 

1980’erne. 

Alt dette er gået stærkt, men udsigterne 

er dystre. De fleste økonomer forventer, 

at vi først ser stabilitet i inflationsraterne, 

når disse senere i år forventes at runde 

niveauer på 10-11% - rater, der dækker 

over meget voldsomme rater på bl.a. 

fødevarer og mere afdæmpede rater på 

andre varer og ydelser. Økonomerne 

forudser også, at Danmark går ind i 

de næste 12 måneder med en negativ 

vækstrate. Det er et nyt verdensbillede og 

en ny hverdag, vi ser ind i – og også her 

vil vores branche blive udfordret. Mang-

len på menneskelige ressourcer (arbejds-

kraft) i vores branche og den generelle 

stigning i prisindekset vil medføre et 

pres på vores omkostningsniveau – hertil 

kommer de seneste 2-3 års tiltagende 

kontrolaktiviteter igennem myndig-

hederne (f.eks. hvidvaskkontroller) og 

det heraf afledte tidsforbrug til f.eks. at 

imødekomme krav om beskrivelse af 

systemer, politikker, forretningsgange 

og procedurer. Disse faktorer påvirker 

branchens indtjeningsevne, som vi må 

forvente falder de kommende år – dog 

med rette efter en årrække med en ikke 

ubetydelig vækst i branchen. Vi må der-

for som branche forvente, at vores vækst 

flader ud over de kommende 1-2 år, og 

så skal indtjeningen fastholdes for at sikre 

muligheden for investering i fremtiden – 

herunder den øgede digitalisering – og 

så må vi også forvente et behov for, at 

branchens prisniveauer stiger markant 

indenfor samme periode. Dette fak-

tum vil formentlig ikke øge branchens 

omdømme, hvorfor høj faglighed og 

kompetence, gode serviceevner og 

løsningsorienterede tilgange bør være 

nøgleord for branchens samfundsbidrag 

de kommende år.

For det kommende foreningsår får vi 

også travlt – vi går ind i et valgår. I skri-

vende stund venter alle med spænding 

på, hvornår det udskrives, og hvilken 

valgdato, der vil gælde. Desværre medfø-

rer valgtrommernes buldren også, at der 

reelt set ikke føres meget politik og laves 

mange langsigtede løsninger, hvor de 

fleste politiske løsninger vil være et for-

søg på nødvendig løsning af her-og-nu 

forhold kombineret med tiltag, der kan 

sikre en kommende valgsejr, og sådanne 

initiativer er ofte meget kortsigtede.

Internt hos FDR har 2021/22 også 

været et forandringernes år. Bestyrel-

sen er blevet reduceret i antal helt som 

vedtaget på sidste generalforsamling. Vi 

har flyttet vores sekretariatsfunktion til 

SMVdanmark, så vi i dag har sekretariat 

sammen med Cereda – som vi jo allere-

de i dag deler meget med, og i fremtiden 

kommer til at dele endnu mere med. Ved 

flytningen af sekretariatet har vi jo som 

bekendt også desværre måtte tage afsked 

med Susanne Rasmussen i vores hidtidi-

ge sekretariatsfunktion.

Med hensyn til samarbejdet med Cereda 

er meldingen herfra, at vi har et fanta-

stisk samarbejde omkring rigtig mange 

forhold – eksempelvis det politiske, FDR 

Faglink, kursus, RegnskabsEvent mv.

Det tilsagn, som generalforsamlingen gav 

bestyrelsen for 2 år siden til at arbejde 

videre med en proces, som skal bringe 

os frem mod en fusion mellem Cereda 

og FDR, har bestyrelsen fortsat med i 

sit arbejde. Hvor står vi så nu? Reelt set 

må vi sige, at fusionsarbejdet er sat på 

pause – en pause, der efter nuværende 

bedste vurdering vil vare de kommende 

2-3 år. Pausen er ikke en fortrydelse, 

men en erkendelse af, at der er forhold 

som både Cereda og FDR skal arbejde 

på, før vi kan ”kaste” foreningerne i 

armene på hinanden. Det handler bl.a. 

om udjævning af kulturforskelle, klarlæg-

gelse af egen identitet og klarlæggelse af 

retningspunktet for foreningerne – hver 

for sig og sammen. Er fusionen aflyst – 

bestemt nej, den er på pause!

I FDR har vi igennem året arbejdet på 

flere forskellige tiltag, der også fremover 

skal sikre en god tilgang af nye medlem-

mer. Der arbejdes bl.a. på en hvervnings-

kampagne, ligesom vi igennem aktive-

ring af medlemmerne gerne vil belønne 

det at skaffe ét nyt medlem. 

Vi har i året oplevet en mindre tilgang af 

nye medlemmer, men den nye kontin-

gentstruktur, vi indførte i starten af 2022, 

har også – som forventet – kostet en 

række medlemmer.

På den økonomiske side står FDR stadig 

stærkt. Vi realiserede i året et underskud 

på 212 tkr., imod et budgetteret under-

skud på 495 tkr. Det forbedrede resultat 

skyldes flere faktorer, men som centrale 

elementer er, at mange planlagte og 

ønskede aktiviteter ikke med den nuvæ-

rende kapacitet i sekretariat og bestyrelse 

har været realiserbar i det tempo, som vi 

har ønsket. Og udgifter til kampagner 

og andre tiltag har derfor ikke tynget 

resultatet i det niveau, som vi forventede. 

I den sammenhæng kan vi kun indtræn-

gende appellere til medlemmerne om at 

bidrage til foreningens projekter – også 

små ressourcebidrag vil være en stor 

hjælp på vej mod at realisere de planer, vi 

har med vores nu 51 år gamle forening.

Med disse ord vil jeg bringe en dybfølt 

tak til mine bestyrelseskollegaer, sekre-

tariatet hos SMVdanmark samt ledel-

sen hos SMVdanmark for et fantastisk 

samarbejde om mange ting. Jeg vil også 

benytte lejligheden til at rette en stor 

tak til Cereda’s bestyrelse og i særdeles-

hed Cereda’s bestyrelsesformand, Peter 

Skjerning for gode dialoger om vores 

foreningers fælles rejse. Afslutningsvist en 

ekstra stor hyldest til FDR’s næstformand 

Carsten Fohlmann for et stort dagligt 

engagement og i særdeleshed et stort 

engagement omkring hele RegnskabsE-

ventet, der har vokset sig stort, stærkt og 

bæredygtigt.

Udvalgsberetninger

Optagelses- og responsumudvalget:

Udvalget har bestået af Søren Skree 

Nielsen og Hanne Henningsen. Udvalget 

har i det forgangne regnskabsår behandlet 

8 optagelsesanmodninger fra FDRrevi-

sorer. Herudover er optaget 4 godkendte 

revisorer. Ingen optagelsesbegæringer er 

blevet afvist i det forgangne år. 

Udvalget har i regnskabsåret behandlet 

og afsluttet 4 responsumsager. På grund 

af den store geografiske afstand forsøges 

sagerne afklaret via mail og telefon. Der 

har ikke i det forgangne år været sager, 

der har nødvendiggjort fysiske møder i 

udvalget. 

Udvalget forestår også anonymiseringen 

af spørgsmål og svar på medlemshjem-

mesiden. Der er i regnskabsåret 21/22 

publiceret 369 spørgsmål/svar, hvilket 

er færre end foregående år, hvor der var 

mange Covid-relaterede spørgsmål.

Kontroludvalget:

Udvalget består af et bestyrelsesmedlem 

og et enkelt yderligere medlem.

Udvalget mødes minimum en gang om 

året til gennemgang af årets kontrol-

rapporter. Kontrollerne i efteråret gav 

følgende resultater:
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 13 ud af 23 fik godkendt kontrollen

 6 skal til fornyet kontrol

 4 mangler fortsat kontrol

 

For så vidt angår medlemmer, som afgi-

ver erklæringer med specifik eller gene-

rel sikkerhed, er der ved årets kontroller 

gennemført 2 kontroller. Resultatet var 

én godkendelse og én indstilling til en 

fornyet kontrol.

 

Det er fortsat udvalgets anbefaling, at 

erklæringer med sikkerhed videst muligt 

bør undgås. Ofte afgives erklæringer med 

sikkerhed, som sandsynligvis kan undgås, 

hvis man indgår i en dialog med kunden 

om dette. Omvendt er man naturligvis i 

sin gode ret til at afgive erklæringer med 

sikkerhed. Men husk, at kvalitetsstyrin-

gen ved disse erklæringer er en opgave i 

sig selv.

Markedsføringsudvalget:

Udvalget består af Susanne Holm, Tom 

Picano og Charlotte Elwain.

Udvalget sørger for udgivelsen af maga-

sinet Danske Revisorer inklusive Fagligt 

indstik samt den elektroniske publikati-

on, Nyt fra din revisor, til medlemmer-

nes kunder. Alle publikationer udgives 

4 gange om året. Derudover fremsendes 

FDR Faglinks og FDR Nyhedsmail hver 

anden uge.

 

Kursusudvalget:

Udvalget består af Carsten Fohlmann og 

Charlotte Elwain. Udvalget er kommet 

godt i gang med vores webinarer. De 

arrangeres løbende, når behovet opstår. 

Derudover er der de almindelige kurser, 

som især planlægges ud fra de tilbage-

meldinger, vi får fra medlemmerne efter 

kurserne og i hverdagen.

Husk at ifølge vedtægterne har medlem-

merne pligt til at holde sin faglige viden 

og uddannelse ajour. Der er krav om 60 

timers efteruddannelse i en periode på 

3 år.

Trin 1: 
Returnering af grundoplysninger og materiale efter 
vores ønskeliste fremsendt ved booking – alt efter 
det muliges kunst.

Trin 2:
Gennemgang af modtagne stamdata og modtaget 
materiale m.v.

Trin 3:
Møde 1 time med deltagelse af både Thorbjørn og 
Andreas.  Virksomhedens revisor kan deltage i mødet.

Trin 4:
Oplæg til indledning af redningsplan

Pakken: DKK 7.500 + moms

KRISE I VIRKSOMHEDEN ... ?

Redningsbistand tilbydes

Skal vi hjælpe kunden i samarbejde 

med revisor?

o Hurtig, effektiv og rå analyse af virksomheden

o Gode råd for redningsaktion

o Idékatalog og handlingsplan til fremtiden

o Tilbud om samtalepakke

ANDREAS KÆRSGAARD MYLIN

Tlf.: 3018 1050

Advokat (H), partner i Holst, 

advokatpartnerselskab

Ekstern lektor, Rekonstruktion 

ved Københavns Universitet

www.Holst-law.com

THORBJØRN HELMO MADSEN

Tlf.: 7023 2222

Revisor (HD), skatterådgiver

Partner i Taxmaster

www.taxmaster.dk

SSPPEECCIIAALLIISSTTEERR  II  RREEKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONN

Betydelig erfaring med:

• gældsordninger

• gældseftergivelse

• genopretning af kriseramt 
virksomhed i eksisterende 
eller ny ejerstruktur

Revisorinddragelse

Rådgivning i øjenhøjde

Praktisk tilgang

SSAAMMTTAALLEEPPAAKKKKEE  eefftteerr  bbooookkiinngg

Fra venstre: Formand Per Kristensen, bestyrelsesmedlem Charlotte Elwain, 
næstformand Carsten H. Fohlmann, bestyrelsesmedlem Tom Picano, 
bestyrelsesmedlem Hanne Henningsen og suppleant Søren Skree Nielsen
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Skaf et nyt medlem til FDR
og få et gratis kursus
Som medlem af FDR har du nu mulighed for at tilmelde  
dig et af vores kurser ganske gratis, hvis du hjælper os  
med at skaffe et nyt medlem. 

Så let er det

• Du anbefaler FDR til en eller flere personer.

•  Når personen udfylder FDR indmeldelsesformularen, tilføjer han/hun dit navn  

og din e-mail i kommentar-feltet.

•  Når indmeldelsen er godkendt og 1. kontingentopkrævning betalt, får du  

besked pr. e-mail. Tilbuddet gælder resten af 2022.

•  For hver ny person, der melder sig ind i FDR på din foranledning, kan du gratis 

deltage i et FDR kursus i 2022 eller 2023.

Vi har gjort det nemt for dig

På hjemmesiden har vi samlet lidt praktisk information om fordelene ved at være 

medlem, så du blot skal kontakte din kollega, ven eller familiemedlem og opfordre 

dem til at tjekke dette link: fdr.dk/gfb

Husk at gøre opmærksom på, at de skal oplyse dit navn og e-mail adresse i  

kommentar-feltet ved evt. indmeldelse, så du bliver registreret som ’anbefaler’.

Vi håber, du vil tage godt imod initiativet.
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Gazellerne springer i 
regnskabsbranchen
Tom Picano fra Revision Nordjylland og medlem af bestyrelsen i Foreningen Danske Reviso-
rer fik sig en glædelig overraskelse, da han blev ringet op af Børsen den 6. oktober med beske-
den om, at Revision Nordjylland har opnået titlen Børsen Gazelle 2022. I skrivende stund ved 
Revision Nordjylland endnu ikke, om de trækker afsted med prisen som regionsvinder.

Af tekstforfatter Susanne Holm, Ordet i Centrum

Gazellerne viser vejen for dansk erhvervs-

liv – derfor hylder vi dem!, skriver Børsen 

Gazelle på deres hjemmeside.

Kriteriet for at blive gazellevirksomhed 

er, at omsætning eller bruttoresultat i 

virksomheden skal vokse med 100 pct. 

eller mere. Det var der sidste år 1958 

danske virksomheder, der formåede. Det 

er et hårdt krav, og derfor er gazellerne 

også en afspejling af den danske kon-

junktur. Hvis det går op, er der mange 

gazeller; hvis det går ned, er der færre, 

som bliver kåret som Børsen Gazelle. 

Børsen Gazelle sætter fokus på landets 

vækstvirksomheder på tværs af brancher, 

genrer og størrelser i landets fem regio-

ner. Den gazelle med højst vækst af alle 

årets gazeller bliver desuden kåret som 

årets gazellelandsvinder.

Hvad kræver det at blive kåret som 

Børsen Gazelle? 

Seks kriterier skal opfyldes for at blive 

kåret som Børsen Gazelle. Kriterierne 

har været de samme, siden Børsen første 

gang kårede Danmarks gazeller i 1995. 

Kriterierne er følgende:

1.  Væksten måles som udgangspunkt 

ud fra nettoomsætningen, og denne 

skal være mindst 1 mio. kr. i ud-

gangsåret (det første år, der måles 

over). Hvis væksten måles med 

udgangspunkt i bruttoresultatet, er 

kravet, at dette skal være mindst 0,5 

mio. kr. i udgangsåret.

2.  Minimum fire regnskaber skal være 

offentliggjort. 

3.  Virksomheden skal være et aktie- el-

ler anpartsselskab. Eneste undtagelse 

er pengeinstitutter, som deltager 

uanset virksomhedsform. 

4.  Tallene i de fire år, der danner 

baggrund for udvælgelsen, skal være 

fuldt ud sammenlignelige for, at der 

kan beregnes en retvisende vækst. 

5.  Driftsresultatet må 

godt være 

nega-
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tivt ét år, men summen af drifts-

resultater over de fire år skal være 

positivt.

6.  Væksten i nettoomsætningen skal 

være positivt i hvert af de fire år, der 

måles over. Væksten over hele perio-

den (fire år) skal minimum være 100 

pct.

Hvordan kommer en  

virksomhed hertil?

Der skal lyde et stort tillykke fra Dan-

ske Revisorer til Tom Picano og Revi-

sion Nordjylland for den flotte titel. Vi 

ringede til Tom for at høre, hvordan det 

er lykkes ham og Revision Nordjylland 

at opnå Børsen Gazelle 2022. Tom for-

talte med begejstring i stemmen om det 

seneste døgns begivenhed. ”Ja, egentlig 

sagde jeg bare tak og fint, da de ringede – 

nok lidt på den nordjyske måde – det er jo i 

princippet ikke noget særligt”, lægger den 

sindige nordjyde ud med og fortsætter: 

”Men jeg kan da godt se, at det måske er 

værd at fejre, at man ligger i feltet til at blive 

kåret som regionens gazellevirksomhed, men 

succesen skyldes jo i lige så høj grad mine 

medarbejdere, der bare gør et fantastisk 

stykke arbejde.”

Og det leder helt naturligt 

hen til endnu et spørgsmål, 

da revisorbranchen jo er 

kendt for at have svært 

ved at tiltrække og 

fastholde med-

arbejdere på grund af de vilkår, som 

branchen er underlagt. Så hvad er Toms 

hemmelighed? ”Det er egentlig ikke så 

svært,” siger Tom og fortsætter med en 

sympatisk tone: ”Vi skal alle have det 

godt, når vi går på arbejde – og det har jeg 

på fornemmelsen, at mine medarbejdere har. 

De er glade og løfter selv ansvaret helt og 

holdent, og det har jeg også tillid til, at de 

gør. Jeg anerkender mine medarbejdere for 

deres arbejde og sørger for, at der er plads til 

en snak, hvis livet er lidt besværligt – det 

være sig både privat og på arbejde. Vi er 

trygge ved hinanden. Alle smiler og hilser 

på hinanden. Vi har fleksibel arbejdstid og 

mulighed for hjemmearbejde.”

Jamen, hvad har det med vækst og 

økonomi at gøre, spørger vi. ”Jo”, siger 

Tom ”– det er min klare overbevisning, at 

glade og tilfredse medarbejdere, der føler sig 

trygge, set og hørt giver større tal på 

bundlinjen – jeg er faktisk slet 

ikke i tvivl”, slutter Tom 

Picano med stolthed 

i stemmen. 

Tom Picano har kort tid forinden, vi 

talte med ham inviteret sine medar-

bejdere med til Gazellekåringen for 

Region Nordjylland den 17. november 

i Musikkens hus i Aalborg.

En anden virksomhed, der også har fået 

titlen Børsen Gazelle 2022, er konsu-

lenthuset Avernus, medlem af Cereda 

– Avernus hjælper andre selvstændige 

med administration og bogholderi.

Tillykke til alle Børsen Gazelle 

2022-virksomheder.
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Ledelse af en attraktiv 
kultur, der både  
tiltrækker og fastholder 
medarbejdere!

Af Thomas Asmussen, Partner, Genesi og Randi Juul-Olsen, Adm. direktør og partner, Konsulenthuset Cubion

Ejerledernes komplekse situation 

For revisionsfirmaerne er et af de mest 

centrale temaer i disse måneder – ja 

år, at ejerlederne føler sig overbela-

stede og er bekymrede over, at det er 

så vanskeligt at tiltrække dygtige nye 

medarbejdere. Manglen på kvalificerede 

nye medarbejdere i en periode med 

meget stort arbejdspres, og medfølgen-

de fokus på drift og manglende fokus 

på ledelse, gør det tillige vanskeligt at 

fastholde de dygtigste medarbejdere, 

fordi de er efterspurgte på et overop-

hedet arbejdsmarked. Jo større mangel 

der er på kvalificerede medarbejdere, jo 

hårdere arbejder ejerlederne. Det er i sig 

selv en naturlig konsekvens, men efter 

vores erfaring også en ret kortsigtet 

vej at gå – det løser måske et ”her-og-

nu” problem, men befordrer ikke den 

langsigtede udvikling af virksomheden. 

I de mest arbejdspressede virksomheder, 

vi kommer i, hører vi ofte medarbej-

dere og ledere tale om mine kunder, 

mine patienter og mine opgaver. Det 

bliver udfordringerne ikke mindre af, 

og det får vores alarmklokker til at 

ringe – for der er en verden til forskel 

på betydningen af ”vores kunder og 

vores opgaver” fremfor ”mine kunder 

og mine opgaver”. Medarbejdere og 

ejerledere bliver oftere målt på deres 

egen performance end på, hvad de gør 

for det samlede resultat og for fællesska-

bet. Hvis man spørger en fodboldtræ-

ner, hvad man bør gøre i de situationer, 

vil han med al sandsynlighed sige, at 

enkeltmandspræstationer sjældent flytter 

det helt store, hvis ikke samspillet fun-

gerer. Og samspil fordrer, at VI opfatter 

os som et team, som skal løse opgaverne 

i fællesskab – i et VI.

Netop i den aktuelle situation er det 

selvfølgelig vigtigt at sikre en stabil drift 

og god service, men samtidig også at 

skabe overblik, bedrive god ledelse og 

tænke langsigtet. Dagens medarbejdere 

har brug for at kende ambitioner og 

retninger for virksomheden. De efter-

spørger nemlig et bredere fokus end 

et ensidigt blik på at få løst hverdagens 

opgaver. Viden om ambitioner og ret-

ning kan fortælle medarbejderne noget 

om, hvad ejerne har tænkt sig at ændre 

og skabe, og hvordan deres egne mulig-

heder ser ud. Nutidens og ikke mindst 

fremtidens medarbejdere har brug for 

ledere, der sammen med medarbej-

derne kan skabe struktur, sammenhold 

og mening i arbejdslivet. Meget tyder 

på, at fremtidens medarbejdere nok på 

mange måder er mere formålsdrevne 

end profitdrevne. Det, at medarbejder-

ne kan mærke, at ejerne i samarbejde 

med medarbejderne vil skabe en kultur, 

hvor formål, ambitioner, performan-

ce og trivsel går hånd i hånd, og hvor 

medarbejderne har noget at være stolte 

af – det, er vi overbeviste om, kan være 

med til at fastholde og tiltrække de 

allerbedste medarbejdere.

Skab en god samarbejdskultur, 

medarbejderne har lyst til at være i

Langt de fleste medarbejdere ønsker 

sig et meningsfuldt arbejde med gode 

kolleger og vil gerne have succes med 

de arbejdsopgaver, de er ansat til at løse. 

Vores helt gennemgående konsulenter-

faring fra ejerledede virksomheder viser, 

at det at drive en god og langtidshold-

bar forretning kræver en vedvarende 

opmærksomhed på skabelse af gode 

relationer mellem kollegaer og ejere. 

Det er udgangspunktet og grundlaget 

for at kunne udvikle en høj faglighed, 

effektivitet og skabe den trivsel og 

den arbejdsglæde, som er en forudsæt-

ning for at kunne levere høj kvalitet i 
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opgaveløsningen. Det kræver fokus på 

ledelse, men i modsætning til fodbold-

træneren og holdet, så er det vanske-

ligt for et revisionsfirma at skabe den 

nødvendige ”træningstid” og de rette 

”øvebaner”. Det er under træningen, 

man bliver god til at spille kamp, og hvis 

både medarbejdere og ejerledere altid er 

i gang med selve opgaveløsningen (læs 

kampen), så får man ikke talt nok om, 

hvordan strategien skal være, hvordan 

spillet skal foregå, og samspillet kan 

udvikles. 

Medarbejderne har brug for ejere, der i 

højere grad hjælper medarbejderne med 

at lykkes fremfor at løse egne opgaver. 

Der er en årsag til, at fodboldtræneren 

står på sidelinjen – herfra kan vedkom-

mende se ind på spillet og overskue 

det, der foregår. Hvis vedkommende 

selv spiller med, så vil der hele tiden 

foregå ting på banen, træneren ikke ser, 

fordi vedkommende selv spiller og er 

optaget af egen performance. Det lyder 

let og indlysende, men er en vanskelig 

disciplin. Det kræver i første omgang, 

at ejerlederne kommer af med nogle 

driftsopgaver og skaber rum til mere 

strategisk og personalemæssig ledelse. 

Typisk lykkes det ved, at virksomhedens 

kundeportefølje gennemgås og priori-

teres, hvorefter medarbejdernes hverdag 

struktureres på en ny måde, så de som 

hold bliver så samarbejdsdygtige, så le-

veringsdygtige og resultatskabende som 

muligt. At lykkes med den øvelse kræver 

et stærkt samspil blandt ejerne og en 

god mødestruktur. Møderne er i virke-

ligheden et af de ”rum”, hvor trænin-

gen kan foregå. Det er her, der drøftes 

strategi, og hvor dialoger om kvalitet, 

samspil og effektivitet lettest kan foregå. 

Det er også her, uenigheder kan drøftes, 

og de bedste løsninger kan findes. Det 

betyder, at spillet kan fordeles på en ny 

måde. Medarbejderne kan føle sig hørt, 

og der kan skabes en stærkere holdånd 

og et stærkere VI. 

Forskellighed som en styrke

De mest succesfulde af de virksomhe-

der, vi kommer i, fokuserer selvfølgelig 

på og investerer i samarbejdet og en 

god arbejdskultur. Det interessante er, 

at samarbejdet ofte funderes på tillid, 

opfølgning på aftaler og medarbejder-

nes følelse af, at ejerne har en god og 

retfærdig dømmekraft. 

Det er i den forbindelse centralt, at 

ledelsen etablerer en organisationsstruk-

tur, hvor den enkelte medarbejder ved, 

hvilke ansvarsområder de selv og deres 

ledere har. Der kan i ejerledede virk-

somheder være en tendens til, at denne 

struktur kan være en smule uklar, fordi 

der er flere ledere. Nogle gange forsø-

ger man at etablere en HR-funktion, 

der kan tage sig af medarbejdernes ve 

og vel. Det fjerner desværre bare ikke 

medarbejdernes behov for, at ejerle-

derne også koncentrerer sig om ledelse 

af den enkelte medarbejder og dennes 

udvikling.

Tillid mellem medarbejdere og ledere 

er helt central for, at en stærk arbejds-

kultur skabes. Der skal være åbenhed 

og tryghed nok til, at den enkelte 

medarbejder kan drøfte mere følsomme 

emner med ledelsen og med kollegaer. 

Det er i den tillidsfulde relation, at der 

er plads til forskellige meninger og per-

spektiver. At investere i samspillet og det 

relationelle kræver derfor også øvelse 

i at være i og håndtere uoverensstem-

melser og konflikter. Hvis forskellige 

perspektiver får plads, kan der nemlig 

skabes noget rigtig frugtbart. Faktum 

er desværre bare, at når arbejdspresset 

er stort, bliver både medarbejdere og 

ledere trætte, og konflikter har langt 

lettere ved at udvikle sig. Det kræver, at 

ejerlederne skaber den fornødne tid til 

dialog for at få samspillet til at fungere 

igen. Konflikter løser som oftest ikke sig 

selv – de bliver tværtimod bare værre, 

hvis man ikke får taget hånd om dem 

i tide. 

De enkelte medarbejdere har også ty-

pisk forskellige behov og forventninger, 

og det er selvfølgelig en nødvendighed 

at tage højde for denne forskellig-

hed. Ejerlederne skal nok høre 

fra de mest udtryksfulde og 

”larmende” medarbejdere, men 

vi oplever ofte, at mange tavse 

stemmer ikke får plads. Der er 

ofte så meget godt at hente 

også hos de tavse medarbejdere, 

og det er derfor yderst vigtigt, 

at ledelsen bevidst arbejder 

med at sikre en stemme til 

alle. Dette kan gøres ved at 

variere mødeformer, sikre 

drøftelser i mindre grupper, 

1:1 samtaler mm. 

Desuden er det værd at 

være opmærksom på, 

hvad vi/man taler om i virksomheden 

og ikke mindst, hvad vi/man ikke taler 

om, når vi/man er sammen! Bliver 

kritik eller input ofte givet på vej ud 

af møder, kan det være et udtryk for 

en uhensigtsmæssig mødestruktur og 

gruppedynamik, hvor medarbejdere 

ikke tør sige deres mening i plenum. 

I den forbindelse er det også centralt 

at have en føling med, hvad der bliver 

snakket om i krogene, når ledelsen ikke 

er tilstede – hvad er det for ”backstage” 

fortællinger, der fylder på arbejdsplad-

sen, og hvilken betydning har de for 

samarbejdskulturen? Det er klart, at jo 

større sammenhæng og overensstem-

melse mellem backstage fortællinger og 

de mere officielle frontstage fortællin-

ger, jo bedre!    

Helt overordnet set er lederne nødt 

til at skabe sig tid til at være i løbende 

dialog med medarbejderne om idéer, 

arbejdspres, kvalitet, trivsel, forventnin-

ger, udvikling og nødvendig support. 

Ved at have fokus på både den enkelte 

og på holdet sikres mulighed for, at den 

enkeltes potentiale foldes ud og bruges 

på den bedste måde – til glæde for både 

den enkelte, kulturen, virksomheden og 

bundlinjen!
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Reaktionsfristen  
– nyere retspraksis
I denne artikel sættes fokus på den seneste – for skatteydere – positive retspraksis vedrørende 
spørgsmålet om, hvornår det kan lægges til grund, at Skattestyrelsen har fået kundskab om 
de forhold, der kan begrunde et fristgennembrud i en kontrolsag.

Af partner, advokat (H) Torben Bagge og partner, advokat (H), HD (R)  

Henrik Rahbek, begge TVC Advokatfirma samt eksterne lektorer i skatteret ved Aarhus Universitet

Vi har tidligere i Fagligt indstik nr. 4 

tilbage fra 2021 beskrevet, hvordan 

sagsbehandlingsmangler i stigende grad 

fører til ugyldighed, herunder at der 

gælder en række skatteprocessuelle 

regler, som nærmere fastlægger, hvornår 

skattemyndighederne kan rejse en sag 

mod en skatteyder.

I denne artikel omtales disse fristreg-

ler nærmere, idet vi vil sætte fokus på 

den seneste – for skatteydere – positive 

retspraksis vedrørende spørgsmålet om, 

hvornår det kan lægges til grund, at 

Skattestyrelsen har fået kundskab om de 

forhold, der kan begrunde et fristgen-

nembrud efter bestemmelsen i skatte-

forvaltningslovens § 27, stk. 1.

Artiklen indeholder således ikke en 

udtømmende omtale af mulighederne 

for ekstraordinær genoptagelse af skatter 

og afgifter, men en kort indføring i 

reglerne samt omtale af reaktionsfristens 

betydning i en kontrolsag, hvor skatte-

myndighederne ønsker en skatteansæt-

telse ændret.

Regelsættet – helt kort

I skatteforvaltningslovens §§ 26-27 

findes de bestemmelser, der fastsætter de 

tidsmæssige rammer, inden for hvil-

ke skattemyndighederne skal reagere, 

såfremt der i en kontrolsag ønskes fore-

taget en ændring af en skatteansættelse.

Efter bestemmelserne er det udgangs-

punktet, at der skal reageres senest den 

1. maj i det fjerde år efter indkomstårets 

udløb, hvis der skal foretages en ændring 

af skatteansættelsen, jf. skatteforvaltnings-

lovens § 26, stk. 1 om ordinær ansættelse.

Det bemærkes i den forbindelse helt 

kort, at skatteydere med enkle økono-

miske forhold er omfattet af en kort lig-

ningsfrist, hvorefter varsel om ændring 

af skatteansættelsen skal ske inden den 

30. juni i det andet kalenderår efter ind-

komstårets udløb, jf. nærmere bekendt-

gørelse nr. 1305 af 14. november 2018. 

For skattepligtige omfattet af skattekon-

trollovens kapitel 4 eller § 13 i tonnage-

skatteloven udløber fristerne, for så vidt 

angår de kontrollerede transaktioner 

først i det sjette år efter indkomstårets 

udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, 

stk. 5.

Efter disse ovennævnte frister kan en 

ansættelse alene ændres, hvis bestem-

melsen i skatteforvaltningslovens § 27 

giver mulighed for dette. I skatteforvalt-

ningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8 angives 

der således nærmere syv objektive 

grunde samt én subjektiv grund, som 

kan give anledning til at genoptage en 

skatteansættelse ekstraordinært.

Det er imidlertid væsentligt at have for 

øje, at disse grunde alene kan tages i 

anvendelse, hvis ændringen varsles in-

denfor den frist på seks måneder, som er 

angivet i skatteforvaltningslovens § 27, 

stk. 2, 1. pkt., dvs. reaktionsfristen.

Det er denne frist, som er genstand for 

omtale i denne artikel, hvor det som 

anført er formålet at sætte fokus på 

den seneste – for skatteydere – positiv 

retspraksis på området. Dette med hen-

blik på at belyse, fra hvilket tidspunkt 

reaktionsfristen på seks måneder i skat-

teforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. 

begynder at løbe for Skattestyrelsen.

Den påkrævede varsling

Det følger således af skatteforvaltnings-

lovens § 27, stk. 2, 1. pkt., at Skatte-

styrelsen senest seks måneder efter, at 

Skattestyrelsen er kommet til kundskab 

om det forhold, der begrunder fravigel-

sen af fristerne i skatteforvaltningslovens 

§ 26, dvs. den allerede omtalte ordinære 

frist, skal varsle ændringen.

Varslingen sker via en agterskrivelse til 

skatteyderen, som Skattestyrelsen i prak-

sis benævner ”forslag til afgørelse”.

Det er således afgørende, hvorvidt 

Skattestyrelsen i en kontrolsag har sendt 

et forslag til afgørelse indenfor seks må-

neder fra kundskabstidspunktet, hvorfra 

fristen begynder at løbe. I praksis opstår 

der imidlertid ikke sjældent en tvist i 

relation til spørgsmålet om, fra hvilket 

tidspunkt reaktionsfristen på de seks 

måneder skal regnes.

Netop dette spørgsmål har været gen-

stand for en domstolsprøvelse i to nyere 

retssager, herunder en sag ved Høje-

steret og en sag ved Retten i Næstved. 

I begge sager opnåede skatteyderne 

medhold i, at fristen ikke var iagttaget af 

Skattestyrelsen med den konsekvens, at 

den gennemførte beskatning bortfaldt.

Højesterets dom af den 13. decem-

ber 2021 (BS-45741/2020-HJR)

Den 13. december 2021 afsagde Hø-

jesteret dom i sagen offentliggjort som 

SKM2021.707.HR, hvor det var til prø-

velse, om SKAT (i dag Skattestyrelsen) 

havde været berettiget til at genoptage 

en indkomstansættelse ekstraordinært 

for indkomstårene 2011-2015 i medfør 
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af skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 

5, herunder om SKAT havde overholdt 

reaktionsfristen på seks måneder i hen-

hold til skatteforvaltningslovens § 27, 

stk. 2, 1. pkt.

Højesteret fandt i den pågældende sag, 

at skatteyderen eller nogen på hendes 

vegne havde handlet groft uagtsomt 

ved at undlade at reagere på de urigtige 

skatteansættelser. Det var derfor også 

Højesterets opfattelse, at betingelsen 

for ekstraordinær genoptagelse efter 

skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 

5 var opfyldt, dvs. at der var grundlag 

for fristgennembrud efter ét af de otte 

tilfælde, som hjemler ekstraordinær 

genoptagelse efter skatteforvaltningslo-

vens § 27, stk. 1.

Konkret var det betingelsen i skatteforvalt-

ningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, der var opfyldt.

Afgørende for, om der var grundlag for 

at fastholde den gennemførte beskat-

ning, var således alene, om reaktionsfri-

sten var overholdt. Det vil sige, om den 

formelle betingelse for den gennemfør-

te beskatning var iagttaget.

Som det fremgår af dommen, var det 

for Højesteret ubestridt, at SKAT mere 

end seks måneder forud for varslings-

tidspunktet den 7. november 2017 

var i besiddelse af de oplysninger, der 

dannede grundlag for varslingen om en 

ekstraordinær forhøjelse af skatteansæt-

telserne for indkomstårene 2011-2015.

Det var således Skatteministeriets opfat-

telse, at kundskabstidspunktet, hvorfra 

fristen skal regnes, lå på et senere tids-

punkt end modtagelsen af de oplysnin-

ger, som dannede grundlag for varslin-

gen om en ekstraordinær ansættelse.

Således gjorde Skatteministeriet under 

sagen for Højesteret gældende, at ”… 

”Kundskab” kræver en menneskelig erken-

delse. Der er ikke grundlag for at fortolke 

bestemmelsen sådan, at det er tilstrækkeligt, 

at oplysningerne er kommet frem til SKAT. 

Ordene ”kommet til kundskab” i § 27, stk. 

2, 1. pkt., må forstås på samme måde som 

efter aftalelovens § 7.”

I samme forbindelse fandt Skattemini-

steriet desuden anledning til at fremhæ-

ve den vidtgående betydning af et resul-

tat gående ud på, at reaktionsfristen skal 

regnes fra et tidligere tidspunkt. Således 

fremførte Skatteministeriet under sagen 

i Højesteret, at ”… Det vil have stor 

betydning, hvis skattemyndighedernes blotte 

besiddelse af oplysninger skulle medføre, at 

forhold, som kan udledes af oplysningerne, er 

kommet til skattemyndighedernes kundskab. 

Det er en politisk beslutning, hvilke områder 

af skattekontrollen der skal prioriteres. Skat-

temyndighederne kan ikke kontrollere alt, 

hvilket har betydning i et tilfælde som det 

foreliggende. …”

Højesteret tilsidesatte imidlertid disse 

argumenter og hensyn, idet Højeste-

ret med følgende begrundelse fandt, 

at reaktionsfristen ikke var opfyldt: 

”… Højesteret lægger til grund, at SKAT 

alene ved at sammenholde oplysningerne i 

årsopgørelserne, registreringerne i værdipa-

pirsystemet og indberetningerne fra Danske 

Bank kunne konstatere, at [skatteyders] 

skatteansættelser var urigtige, og at dette 

skyldtes groft uagtsomt forhold hos hende 

eller hendes repræsentant. På den baggrund 

tiltræder Højesteret, at SKAT mere end 6 

måneder forud for varslingen var i besiddelse 

af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå 

grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 

27, stk. 1, nr. 5. …”

Hertil præciserede Højesteret endvidere, 

at ”… Det kan ikke føre til en anden vur-

dering, at det først var i forbindelse med den 

manuelle behandling af boets åbningsstatus, 

at medarbejdere hos SKAT konstaterede, at 

skatteansættelserne var foretaget på et urig-

tigt grundlag. Det, som SKAT i øvrigt har 

anført om bl.a. ligningspligt og prioritering 

af skattekontrollen, kan heller ikke føre til en 

anden vurdering. …”

Højesteret tiltrådte således, at reakti-

onsfristen i skatteforvaltningslovens 

§ 27, stk. 2, 1. pkt. ikke var overholdt 

i overensstemmelse med det resultat, 

landsretten tidligere var nået til.

Landsrettens dom er offentliggjort som 

SKM2020.561.VLR, og det bemærkes 

i den forbindelse, at landsretten i øvrigt 

fandt anledning til at præcisere, at det 

var Skatteministeriet, som skulle bevise, 

at skattemyndighederne ikke havde til-

strækkelige oplysninger til at konstatere, 

at der var grundlag for at genoptage 

skatteansættelserne tidligere end seks 

måneder forud for, at agterskrivelsen – 

dvs. forslaget til afgørelse – blev sendt.

Det er således Skattestyrelsen, der i en 

kontrolsag skal påvise, at reaktionsfristen 

efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 

2, 1. pkt. er opfyldt.

Retten i Næstveds dom af den 6. 

juni 2022 (BS-12495/2021-NAE)

Den af Højesteret anlagte praksis er al-

lerede blevet fulgt op ved en domstols-

sag afgjort af Retten i Næstved den 6. 

juni 2022 (BS-12495/2021-NAE), som 

dog er anket af Skatteministeriet.

I den pågældende sag havde Skattesty-

relsen i begyndelsen af 2018 modtaget 

en bistandsanmodning fra politiet, i 

hvilken forbindelse Skattestyrelsen lø-

bende modtog oplysninger og materiale 

relaterende til den i sagen omhandlede 

skatteyder, herunder blandt andet kopi 

af dennes kontoudskrifter den 9. marts 

2018.

Skattestyrelsen udarbejdede herefter – 

blandt andet med afsæt i skatteyderens 

kontoudskrifter – en foreløbig regn-

skabsrapport.

Den 28. maj 2018 forelå den foreløbige 

regnskabsrapport, og ændringen af skat-

teyderens skatteansættelse for indkoms-

tåret 2014 blev efterfølgende varslet den 

5. december 2018, dvs. mere end seks 

måneder efter udarbejdelsen af omtalte 

regnskabsrapport og modtagelsen af 

sagsøgers kontoudskrifter.

I den forbindelse blev den føromtalte 

højesteretsdom – offentliggjort som 

SKM2021.707.HR – gjort gældende 

til støtte for, at reaktionsfristen ikke var 

behørigt iagttaget.

Det blev imidlertid af Skatteministeriet 

gjort gældende, at SKM2021.707.HR 

ikke kunne føre til, at reaktionsfristen 

ikke var iagttaget i denne sag. Skatte-

ministeriet fortolkede således dommen 

indskrænkende med betydning for dens 

anvendelsesområde.

Ved afgivelse af påstandsdokument i sa-

gen gjorde Skatteministeriet således bl.a. 

gældende, at ”… I SKM2021.707.HR 

fandt Højesteret, at SKAT (nu Skattesty-

relsen) alene ved at sammenholde oplys-

ningerne i årsopgørelserne, registreringerne i 

værdipapirsystemet og indberetningerne fra 

banken kunne konstatere, at skatteyderens 

skatteansættelser var urigtige, og at dette 

skyldtes groft uagtsomt forhold hos hende 

eller hendes repræsentant. Højesteret lagde 

vægt på, at højesteret i to tidligere domme 
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har udtalt, at kundskabstidspunktet må 

anses for at være det tidspunkt, hvor skatte-

myndighederne ”er kommet i besiddelse af 

tilstrækkelige oplysninger” til, at der forelå 

grundlag for ekstraordinære ansættelser efter 

skatteforvaltningslovens § 27. stk. 1, nr. 5.

I modsætning til SKM2021.707.HR 

fremkom dermed [sagsøgers] brev af 19. 

november 2018 til Skattestyrelsen (bilag 

40) nye oplysninger, som blev anvendt ved 

fremsendelsen af Skattestyrelsens agterskri-

velse dateret 5. december 2018. […]

Måtte retten mod forventning finde, at kund-

skabstidspunket skal regnes fra et tidligere 

tidspunkt, gøres det i anden række gældende, 

at kundskabstidspunktet er den 12. oktober 

2018, hvor Skattestyrelsen af politiet får 

oplyst, at Skattestyrelsen kunne påbegynde 

skattesagen vedrørende [sagsøger]…”.

Retten i Næstved fulgte imidlertid 

ikke de synspunkter, som blev gjort 

gældende af Skatteministeriet, idet 

Retten i Næstved anvendte den praksis 

om kundskabstidspunktet, som blev 

fremført til støtte for, at fristen ikke 

var iagttaget i overensstemmelse med 

Højesterets dom offentliggjort som 

SKM2021.707.HR. Retten i Næstved 

fremkom således – i relation til spørgs-

målet om iagttagelsen af reaktionsfristen 

– med følgende begrundelse: 

”Retten lægger til grund, at Skattestyrelsen 

forud for udarbejdelse af regnskabsrappor-

ten af 28. maj 2018 var i besiddelse af 

kontoudskrifter fra konti samt oplysning om, 

at [sagsøger] i 2014 blev registreret som 

ejer af den omhandlede Audi A4, reg. nr. 

[xx xx xxx], til en værdi af 115.000 kr., 

hvilke oplysninger dannede grundlag for den 

ekstraordinær forhøjelse af skatteansættelsen 

for bl.a. indkomståret 2014.

Retten lægger endvidere til grund, at Skat-

testyrelsen alene ved at sammenholde disse 

oplysninger kunne konstatere, at [sagsøgers] 

skatteansættelser var urigtige, og at dette 

skyldtes forsætligt eller groft uagtsomt forhold 

hos hende, herunder henset til de mange og 

samlet set store indsættelser på kontoen samt 

det anførte i Skattestyrelsens regnskabsrap-

port af 28. maj 2018, hvoraf bl.a. fremgår, 

at det var Skattestyrelsens vurdering, at der 

formentlig var tale om kontantindsættelser, og 

at [sagsøgers] privatansættelser ikke hang 

sammen. …”

På baggrund af ovennævnte præmisser 

fandt Retten i Næstved således, at reak-

tionsfristen i skatteforvaltningslovens § 

27, stk. 2, 1. pkt. ikke var overholdt for 

indkomståret 2014.

Ikke-offentliggjort afgørelse af 

Landsskatteretten (sagsnr. 21-

0015898)

Den ovenfor beskrevne retspraksis er 

også inddraget i administrative praksis, 

idet der henvises til den ikke-offent-

liggjorte afgørelse af den 21. juni 2022 

truffet af Landsskatteretten (sagsnr. 21-

0015898).

I den pågældende sag udtalte Landsskat-

teretten direkte følgende:

”Vestre Landsret har i SKM2020.561.

VLR, der efterfølgende er stadfæstet af Høje-

steret i SKM2021.707.HR, udtalt, at det 

følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 

2, at varslingsfristen på 6 måneder begynder 

at løbe fra det tidspunkt, hvor skattemyndig-

hederne er kommet til kundskab om, at en 

skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, 

og at dette skyldes et groft uagtsomt eller et 

forsætligt forhold hos den skattepligtige eller 

dennes repræsentant.”

Landsskatteretten fandt herefter ikke, 

at reaktionsfristen i skatteforvaltnings-
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lovens § 27, stk. 2, 1. pkt. var opfyldt, 

idet Landsskatteretten om de konkrete 

forhold fremhævede følgende:

”Ved modtagelsen af orienteringen den 28. 

juni 2019 fik Skattestyrelsen forelagt infor-

mationer om klagerens tilknytning til Dan-

mark og Italien, opholdsdage samt overblik 

over indtægter fra Italien for indkomstårene 

2009-2018.

Landsskatteretten bemærker, at de oplyste 

indtægter, bestående af afkast på livsforsik-

ringer, kapitalindkomster og aktieindkomster, 

blev direkte anvendt af Skattestyrelsen i den 

påklagede afgørelse.

Skattestyrelsen udsendte forslag til afgørel-

se den 24. september 2020, og på denne 

baggrund finder retten, at Skattestyrelsen 

mere end 6 måneder forud for varslingen 

var i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger 

til, at der forelå grundlag for ekstraordinær 

ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5”.

Ifølge Landsskatteretten kunne det i 

øvrigt ikke føre til et andet resultat, at 

Skattestyrelsen i deres sagsbehandling 

forsøgte at afklare muligheden for at 

få kvalificeret indkomsterne fra Italien 

yderligere samt at få oplyst betalte skat-

ter for at opgøre lempelse efter dob-

beltbeskatningsoverenskomsten mellem 

Danmark og Italien.

Den ekstraordinære genoptagelse af 

skatteyderens skatteansættelser for 

indkomstårene 2012-2016 kunne derfor 

ikke gennemføres, idet Skattestyrelsen 

ikke havde godtgjort, at reaktionsfristen 

var opfyldt.

Afsluttende bemærkninger

Kundskabstidspunktets indtræden vil al-

tid bero på en helt konkret bevismæssig 

vurdering af den enkelte sags konkrete 

omstændigheder, i hvilken forbindelse 

det vil påhvile skattemyndighederne at 

bevise, at reaktionsfristen er overholdt.

Den seneste praksis vidner imidlertid 

om, at det i forbindelse med en eventu-

el kontrolsag er vigtigt af egen drift at få 

afdækket alle relevante forhold, som kan 

være medvirkende til at belyse, hvorvidt 

reaktionsfristen er iagttaget. Dette uan-

set, at Skattestyrelsen umiddelbart synes 

at være af anden opfattelse.

Vi har i en artikel i Fagligt indstik nr. 2 

fra 2022 – efter opfordring fra Forenin-

gen Danske Revisorer – givet indsigt i 

nogle af de overvejelser, som bør gøres, 

når en kontrolsag indledes. Vi henledte 

i den forbindelse opmærksomheden på 

netop fristreglerne.

Den seneste praksis på dette område, 

herunder særligt både den omtalte 

Højesterets dom af den 13. december 

2021 og Retten i Næstveds dom af 

den 6. juni 2022, kan formentlig tages 

til indtægt for, at denne betragtning 

ikke er blevet mindre relevant. Dette 

i relation til spørgsmålet om, hvorvidt 

Skattestyrelsen behørigt overholder 

reaktionsfristen ved gennemførelse af 

ekstraordinære skatteansættelser.

FDR kursusoversigt
Kursusplan for FDR kurser sæson 2022-2023 
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AKTUEL MOMS

Momsdirektør, Søren Engers Pedersen, 

Baker Tilly

24. januar 2023, Scandic Sydhavnen 
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Hver uge udgiver skatteafdelingen i TVC Advokatfirma aktuelle nyheder om regler og praksis indenfor 
skatte- og afgiftsretten. 

Gå ikke glip af den seneste viden. Lad os bl.a. holde dig orienteret om relevante trykte og utrykte 
afgørelser.

Hos TVC Advokatfirma fører vi årligt over 1500 skatte- og afgiftsager ved domstolene og i det 
administrative klagesystem. Vores skatteafdeling i København og Aarhus består af over 20 jurister, 
som på hvert deres område er højt specialiseret.

HAR DU BRUG FOR EN GRATIS VURDERING AF EN SAG?

KONTAKT TORBEN BAGGE, LEDER AF SKATTEAFDELINGEN

TORBEN BAGGE

PARTNER, ADVOKAT (H), LEDER AF SKATTEAFDELINGEN 

MOBIL: +45 24 82 24 84

E-MAIL: TB@TVC.DK

Få løbende opdateringer om relevante 
regler og praksis for skatte- og afgiftsydere

Tilmeld dig 

vores nyhedsbrev 

på TVC.DK 

og følg os på 

LinkedIn.
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