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Optimal skatterådgivning som ansvarsgrundlag ?



Skatterådgivningens patologiske dilemma:

- Hensynet til at klienten skattemæssigt stilles bedst muligt
- Hensynet til, at der ikke rådgives i strid med lovgivningen – herunder 

hverken skatte-, afgifts- eller straffelovgivningen
- Accentuering ved kompleks, uklar lovgivning og/eller, hvor skatte-

lovgivningen karakteriseres af bredt formulerede værns- og 
omgåelsesklausuler



• Nutidig ansvarsfortælling starter med fru Karoline Rudolph….
• TfS 1985.527 H 
• To søstre arvede deres moder, i hvis bo der indgik en landbrugsejendom. En 

advokat udfærdigede skøde til den ene søster pr. 31-12-1978, idet 
skæringsdagen i boet fastsattes til 15 måneders dagen den 17-9-1978. 

• Søstrene burde have succederet i moderens skattemæssige stilling.
• Højesteret: Advokaten fandtes nok at have en selvstændig pligt til at 

rådgive om den skattemæssigt mest fordelagtige fremgangsmåde, men 
konkret fandtes succesionsmodellen ikke almindeligt kendt….

• Derfor ikke ansvar for advokaten (!) 



• Dommen ikke (længere) gældende normering af rådgiveransvar 
overfor klienten

• Gældende ret opstiller vidererækkende krav og defineres mere 
korrekt i bl.a. Østre Landsrets dom af 29. juni 2001:

• Revisor erstatningsansvarlig over for en klient ved ikke – proaktivt - at 
have rådgivet klienten om muligheden for at anvende lov om skattefri 
virksomhedsomdannelse, da klienten ønskede at overgå fra et 
personligt firma til selskabsform.



• Landsretten fandt, at revisor burde have indset, at gennemførelse af  
overdragelse til handelsværdien ikke førte til likviditetsmæssige 
forbedringer for klienten, og burde derfor have rådgivet om den 
likviditetsmæssige gevinst, klienten kunne have opnået ved en 
skattefri virksomhedsomdannelse.

• Konkret ikke godtgjort tab udover de udgifter, klienten havde været 
nødt til at afholde til revisor og advokat for at opnå ændringen. 
Erstatningen blev fastsat i overensstemmelse hermed.



Nutidig retstilstand i hovedtræk således:

• Rådgivere skal tage udgangspunkt i deres klienters behov, og rådgive i 
retning af de optimale skattemæssige muligheder inden for 
lovgivningens rammer.

• Ellers potentielt erstatningsansvar overfor klientent



Lovgivningens rammer ?

• Særligt hensyn til statskassen ?

• Skattelovrådet – redegørelse 22. marts 2018 - problematisering:

• Reguleringen af rådgivningsbranchen har primært til formål at beskytte 
den kunde/klient, som modtager skatterådgivningen

• Den branchespecifikke regulering varetager således kun i begrænset 
omfang hensynet til det offentliges interesser



Strafansvar:

• Skattestyrelsen kan gøre et strafansvar gældende mod rådgiver, hvis 
denne har rådgivet eller handlet på en sådan måde, at der i 
forbindelse med oplysninger om klientens skatte- eller afgiftsforhold 
er sket en overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.



- Straffelovens § 23: ”Tilskyndelse, råd eller dåd”

- Sondring mellem orkestrering og mindre aktiv medvirken, f.eks. 
(mangelfuld) bistand til oplysning overfor Skattestyrelsen (selvangivelse)

- Revisorer og advokater er desuden undergivet et disciplinæransvar efter 
henholdsvis revisorloven og retsplejeloven for overtrædelse af 
branchemæssige forpligtelser. 

- Disciplinæransvaret udløses ved tilsidesættelse af de pligter, stillingen som 
revisor eller advokat medfører - typisk overtrædelse af god revisorskik og 
god advokatskik. 



• Østre Landsrets dom af 28. april 2022 – Skatteforvaltningen mod 
Advokatfirmaet Bech-Bruun I/S

• Sagen rejst som et erstatningskrav mod Bech-Bruun I/S i anledning af 
den rådgivning, som af advokat A var ydet North Channel Bank i 2014 
vedrørende et muligt ansvar for banken ….

• …ved at medvirke til et påtænkt skattearrangement med refusion af 
dansk udbytteskat



• As opgave var at vurdere North Channel Banks mulige straf- eller 
erstatningsansvar ved at udstede en Dividend Credit Advice, 
herunder… 

• …ved at der i arrangementet ville blive udstedt to Dividend Credit 
Advices for samme udbytte, hvorved der ville være risiko for, at der 
ville blive søgt og udbetalt dobbelt refusion af udbytteskat. 

• North Channel Banks mulige ansvar ville være mest nærliggende, hvis 
modtageren af den Dividend Credit Advice, North Channel Bank ville 
udstede, ikke skattemæssigt ville være rette udbyttemodtager.



• Landsretten kvalificerer rådgivningen som ”modelrådgivning”

• For denne bedømmelse gælder en skærpet culpanorm.

• Skatteforvaltningen vil som skadelidt kunne gøre ansvaret gældende, 
selv om rådgivningen er ydet over for opdragsgiver,

• Herudover ingen særlig forpligtelse til at varetage skatteforvaltning-
ens interesser.



To hovedspørgsmål:

• Culpøs handling at konkludere, at North Channel Bank ”ikke bør være 
underlagt dansk civilretligt ansvar, som indebærer pligt til at kompensere 
den danske stat for eventuelle tab som følge af bankens rolle i den 
påtænkte transaktion” ved gennemførelsen af de transaktioner, der er 
beskrevet i skattearrangementet ?

• Culpøs handling ikke at indse, at interessenterne i skattearrangementet 
ville disponere således, at skattearrangementet ville blive cirkulært, og at 
det enten var proforma eller udelukkende bestod af papirtransaktioner 
uden aktier og reelle pengestrømme ?



• Det kunne lægges til grund:
• At det skattemæssige ejerskab var centralt for As rådgivning
• A gjorde i sin konklusionen udtrykkeligt opmærksom på tre forskellige 

omstændigheder, som forhindrede ham i at nå en mere definitiv 
vurdering af North Channel Banks position. Disse omstændigheder 
omhandlede alle det skattemæssige ejerskab.

• A indsatte i overensstemmelse hermed udtrykkelige forudsætninger i 
erklæringen, der skulle sikre, at banken udelukkende var depotbank 
og agerede som sådan i overensstemmelse med både egne 
standardprocedurer og normale depotbankprocedurer.



• A meddelte, at han ikke havde tilstrækkelige forudsætninger for at 
gennemgå og forstå det relevante transaktionsdiagram som var på 
tysk – hans tyskkundskaber var således ikke tilstrækkelige

• Oversættelse foreslået men afvist

• A skulle i stedet basere sin videre rådgivning på en tidligere model på 
engelsk med nogle ændringer og den af C udarbejdede mere 
overordnede engelske tekstbeskrivelse af transaktionerne



Konklusion:

• Landsretten fandt herefter ikke, at A under de i erklæringen angivne 
forudsætninger havde handlet culpøst ved ikke i erklæringen 
udtrykkeligt at forholde sig til, om modtageren af udbyttet 
skattemæssigt ville være rette udbyttemodtager….

• …konkludere, at dette ikke ville være tilfældet…
• … og som konsekvens heraf (ikke) frarådede North Channel Bank at 

deltage i arrangementet



• OBS: North Channel Bank fandtes – jf. det af A forudsatte – ikke at 
have grund til at antage eller at have oplysninger eller viden om, 
hvorvidt tredjemanden vil indgive ansøgning om refusion af 
udbytteskat på aktierne. 

• En sådan ansøgning og refusion ville være strafbar som bedrageri



• As rådgivning, som landsretten karakteriserer som en ”should-
opinion”, om transaktioner udført i overensstemmelse med den 
angivne model kunne således ikke anses for culpøs

• (Should-Opinion defineres her som en udtalelse fra en skatterådgiver 
vedrørende en foreslået handling, der skal træffes på grundlag af 
faktuelle forudsætninger og rimelige antagelser)



• Burde A have indset, at arrangementet ville blive cirkulært eller 
udelukkende var proforma ?

• Landsretten karakteriserer herved det passerede - uden aktier og 
uden reelle pengestrømme - som almindeligt bedrageri blot 
kamufleret ved komplicerede transaktioner.

• Svaret var herefter nej.



• Landsretten fandt nærmere, at det ikke kunne anses for culpøst, at A 
ved forudsætningerne i erklæringen om

- bankens rolle udelukkende som almindelig depotbank
- bestemmelserne om tredjemændenes rolleom pensionsplanens 

modtagelse af udbyttet og forudsætningerne om aktier og udbytte 
gik ud fra, at interessenterne i skattearrangementet ville disponere i 
overensstemmelse med modellen, således at 
• arrangementet ikke ville blive cirkulært, og således at der var tale om 

reelle aktier og pengestrømme



• Landsretten fandt derfor ikke, at A havde handlet culpøst ved sin 
rådgivning ved ikke at have indset, at modellen ville blive brugt til at 
bedrage den danske statskasse for udbytteskat, og som konsekvens 
heraf ikke at have frarådet anvendelsen af modellen



• Dommen er anket af Skattestyrelsen
• Styrelsen er ifølge pressemeddelelse uenig i dommen, og mener, at 

dommen har uhensigtsmæssige principielle konsekvenser. 
• Uenig i den norm for rådgiveres ansvar, der fastlægges med dommen.
• Kan efter styrelsens opfattelse have den konsekvens, at advokater i 

vidt omfang kan fraskrive sig ansvar over for tredjemand ved at 
forudsætte sig ud af de konkrete omstændigheder i en sag. 

• Dette vurderes så meget desto mere at være relevant i en sag, hvor 
det efterfølgende viser sig, at der er begået et kriminelt forhold. 
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