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FSR – danske revisorers anbefalinger for 

udøvelse af rådgivning om skat 

 

FSR – danske revisorer mener, at revisor- og rådgivningsbranchen leverer og 

fortsat skal levere en høj standard i rådgivningen om skattemæssige forhold. 

Derfor har foreningen udarbejdet otte anbefalinger for etisk rådgivning på 

skatteområdet. Anbefalingerne gælder ved siden af krav som fx underretning af 

hvidvask eller indberetning efter DAC 6.  

 

De danske og internationale skatteregler er ofte så komplekse, at skatteyder har 

behov for rådgivning for at efterleve de forpligtelser, som skattelovgivningen 

indebærer. Endvidere opererer medlemmernes kunder i en globaliseret verden, 

hvor transaktioner på tværs af landegrænser giver risici for utilsigtet 

dobbeltbeskatning samt asymmetri i beskatningen. Samtidig er 

skattelovgivningen i konstant udvikling, og skatterådgivning er således en 

nødvendighed for, at virksomheder kan agere både nationalt og internationalt. 

Skatterådgivningen medvirker derfor til at bevare og styrke de danske 

virksomheders konkurrenceevne.  

 

Foreningens medlemmers rolle er at yde rådgivning om de skattemæssige 

konsekvenser af deres kunders påtænkte eller gennemførte dispositioner og om 

anvendelse af skattelovgivningen og hjælper dermed med at fremskaffe et 

beslutningsgrundlag for kunden. Kunden træffer derefter selv beslutning om 

eventuel udmøntning af rådgivningen. 

 

I 2014 udgav Skatteministeriet en række anbefalinger om grænseoverskridende 

skatterådgivning. Disse anbefalinger bakker foreningen op om, men siden 

rådgivningsydelser om skat fra en revisions- og rådgivningsvirksomhed består af 

flere variationer af ydelser, mener foreningen, at anbefalingerne skal bredes ud, 

så de dækker alle ydelser inden for rådgivning om skat og ikke kun 

grænseoverskridende skatterådgivning.  

 

Det er FSR – danske revisorers ønske, at alle skatteydere skal vide, at de kan gå 

til et godkendt revisionsfirma og medlem af foreningen og få den bedst mulige 

skatterådgivning som opfylder de etiske anbefalinger. Medlemmer af FSR – 

danske revisorer yder derfor kun rådgivning indenfor de handlemuligheder, 

lovgiver har stillet til rådighed. Rådgivningen kan således stille skatteyderen i en 

bedre skattemæssig situation eller forhindre dobbeltbeskatning af skatteyderen. 

Rådgivningen omfatter også dialog med kunden, når der er usikkerhed om 

rækkevidden af skattelovgivningen eller denne er uklar.   

 

På den baggrund præsenterer FSR – danske revisorer otte skatteetiske 

anbefalinger, som gælder for alle ansatte i medlemsfirmaerne: 

 



1. Rådgiver skal agere efter, at offentligheden skal have tillid til branchen. 

Rådgiver kan således aldrig medvirke til, at Danmark eller andre lande 

unddrages den korrekte skat. 

 

2. Skatterådgivning skal ske i forhold til de konkrete og faktiske 

omstændigheder.  

 

3. Skatterådgivning kan også ydes på generel basis og uden konkret viden om 

den påtænkte anvendelse af rådgivningen, men det kræver, at rådgiver 

udviser den fornødne omhu for at undgå misbrug af rådgivningen. 

 

4. Rådgiver skal være særlig agtpågivende i de situationer, hvor kunden 

anmoder om skatterådgivning, der kan betragtes som aggressiv. Rådgiver 

skal informere kunden om reglerne i skattelovgivningen og yde faktuelt 

baseret skatterådgivning om, hvilke muligheder skattelovgivningen 

indebærer.  

 

5. Bliver rådgiveren opmærksom på forhold, som giver anledning til mistro 

eller ikke stemmer overens med de oplyste fakta, skal rådgiver afklare 

disse. Kan afvigelserne ikke afklares, skal rådgiver vurdere om 

rådgivningen skal stoppes.  

 

6. Skatterådgivning kan ikke baseres på, at forhold holdes skjult eller 

oplysninger ikke opdages. 

 

7. Såfremt rådgivningen er på et område, hvor der vurderes, at der er en 

særlig tvivl eller usikkerhed om den skatteretlige vurdering, og den ikke 

afklares, skal rådgivningen indeholde en bemærkning om dette.  

 

8. Rådgiver skal efter omstændighederne orientere kunden, om der er særlig 

risiko for negativ omtale for kunden og drøfte dette med kunden.  

 

 


