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Den 11. maj 2017 – Rådgiveransvar 
  

PROGRAM  
 VELKOMST OG INTRODUKTION  
Studieleder, professor Jane Bolander, Juridisk institut, CBS  
  
 BAG KULISSERNE I EN AF SAGERNE OM DE FORSVUNDE SKATTEMILLIARDER  
Advokat, partner Morten Samuelsson, Mazanti-Andersen Korsø Jensen  
 
 FOR LIDT, FOR MEGET, ELLER LIGE TILPAS  
Advokat, partner Søren Lundsgaard, Lundsgaard & Partnere  
 
 MANDATORY DISCLOSURE RULES FOR TAX ADVISERS  
Docent David Kleist, Göteborg Universitet  
 
 HVAD ER GOD RÅDGIVNING OM PRIVATØKONOMI – OG HVILKET HENSYN SKAL VI TAGE TIL FOLKS 

MANGLENDE INTERESSE, VIDEN OG INTELLEKT? 
Professor Michael Møller, Institut for finansiering, CBS  
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• Civilretlige ansvar 

• Erstatningsansvar 

 

• Strafferetlige ansvar 

• Straffelovens § 23 – medvirken 

• Skattekontrollovens § 13 - medvirken 

 

• Etiske normer 

Rådgiveransvar 
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Udvalg nedsat i efteråret 2013 med repræsentanter for rådgiverne. 

 

”Udvalgets formål er at udarbejde et sæt anbefalinger, som kan medvirke til, at 

rådgivere afholder sig fra at anbefale løsninger, som medvirker til 

grænseoverskridende skatteunddragelse. Samtidig kan anbefalinger være med 

til at sætte fokus på, hvad god skatterådgivning bør basere sig på.” 

 

Rapport 6. november 2014:  

”Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod 
grænseoverskridende skatteunddragelse” 
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5 anbefalinger: 

 

1. Skatterådgiver bør rådgive om konkrete forhold – ikke generel 

2. Særlig opmærksomhed ved usædvanlige løsninger eller 

involvering af skattelylande 

3. Sikre at samtlige informationer kan tåle dagens lys 

4. Tvivl om den skatteretlige vurdering skal udtrykkes 

5. Inddragelse af andre forhold, eks. dårlig omtale 

 

Anbefalinger 
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• Action 12: Mandatory Disclosure Rules 

 

• Politikerne og skattemyndighederne behov for information 
om skattekonstruktioner så hurtigt og så præcist som 
muligt (increase the information flow on tax risks to tax 
administrations and tax policy makers) 

 

• Rådgiver/skatteyder skal give information om potentielle 
skadelige skattekonstruktioner 

 

• Sanktioner 

 

 

 

OECD 

BEPS 
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September 2016: ”Nedsættelse af nyt skattelovråd, som skal 

forenkle skattereglerne” 

 

Kompetence: F.eks. undersøge om skattereglerne er 

tidssvarende og om de i tilstrækkelig grad tilgodeser borgere og 

virksomheders retssikkerhed 

 

Første opgave: Se om de danske regler er tilstrækkelig robuste 

til at forhindre grænseoverskridende skatteunddragelse gennem 

brug af skattelykonstruktioner. 

 

Skattelovrådet 
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1.Indrapportering af aggressive skattekonstruktioner 

 

2.Offentlig liste over skatterådgivere 

 

3.Krav om gennemsigtighedsrapport fra alle skatterådgivere 

 

4.Oprettelse af et Skatterådgivernævn 

 

5.Krav om lovpligtig forsikring for skatterådgivere 

 

6.Offentligt årsregnskab for alle skatterådgivere 

 

7.Krav om at store virksomheder skal have en offentliggjort skattepolitik 

 

8.Tilslutning til skattelyliste 

 

9.Krav om særlig efteruddannelse/uddannelse af skatterådgivere 

 

10.Opdateret code of conduct eller branchenorm 

FSRs forslag – 2. maj 2017 


