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Baggrund: Denne undersøgelse er gennemført i august 2016 for FSR – danske
revisorer og omhandler opfattelsen af skattelovgivning og -regulering blandt de
største virksomheder i Danmark.

Formål: Undersøgelsen har til formål at afdække, hvordan de største danske
virksomheder håndterer regulering på skatteområdet samt virksomhedernes
oplevelse af udviklingen i dansk og international skattelovgivning og -regulering,
herunder hvilke mulige konsekvenser skattelovgivningen har for deres
konkurrenceevne på det internationale marked.

Metode: Undersøgelsen består af kvantitative, telefoniske interview med i alt
100 CFO’er blandt de største virksomheder i Danmark
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HOVEDKONKLUSIONER

Skatteregler er for
komplekse
Hver anden (51 pct.) af de
største danske virksomheder mener, at de danske
skatteregler er for
komplekse

Virksomhederne bruger
flere ressourcer på at
administrere skatten

Ensartede skatteregler i EU
vil gøre det nemmere at
drive virksomhed

Hver tredje (34 pct.) af
virksomhederne bruger
flere eller væsentligt flere
ressourcer på skatten end
for fem år siden

Knap 6 ud af 10 (58 pct.)
virksomheder mener, at
mere ensartede skatteregler
I EU vil gøre det nemmere at
drive deres virksomhed

Prof. rådgivere er
nødvendige for at
håndtere komplekse
skatteregler
9 ud af 10 CFO’er mener, at
professionelle skatterådgivere er en nødvendighed
for at kunne håndtere
skattelovgivningen grundet
dens kompleksitet
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SKATTEREGLERNE ER KOMPLEKSE
Hver anden CFO angiver, at danske skatteregler i høj grad eller i meget høj grad er for komplekse. Samtidig vurderer 34
pct., at skattelovgivningen er mere kompleks i dag i forhold til for fem år siden, mens 57 pct. mener, at
skattelovgivningens kompleksitet ikke har ændret sig de seneste fem år.

I hvilken grad mener du, at de danske skatteregler er for komplekse?

Vurderer du, at dansk skattelovgivning er mere eller mindre kompleks i
dag end for fem år siden?
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1 UD AF 3 VIRKSOMHEDER BRUGER FLERE RESSOURCER PÅ ADM. AF SKAT
34 pct. af virksomhederne bruger flere ressourcer på at administrere skattemæssige forhold i dag i sammenligning med
for fem år siden, mens 60 pct. har et uændret ressourceforbrug. Samtidig har spørgsmål om virksomhedens
skattebetaling højere eller væsentlig højere prioritet hos 30 pct. af virksomhederne i dag i forhold til for fem år siden.
Hver tredje CFO angiver, at deres
virksomhed bruger flere ressourcer på
administration af skattemæssige forhold i
dag i forhold til for fem år siden.
Blot 3 pct. angiver, at de bruger færre
ressourcer i dag set i forhold til for fem år
siden, mens 60 pct. af virksomhederne har
en uændret ressourceanvendelse på
administration af skattemæssige forhold.

30 pct. af CFO’erne vurderer, at spørgsmål
om virksomhedens skattebetaling er højere
prioriteret på ledelsens dagsorden i dag set i
forhold til for fem år siden.
63 pct. angiver, at spørgsmål relateret til
virksomhedens skattebetaling har en
uændret prioritet, mens kun 2 pct. angiver,
at det har en lavere prioritet.

Bruger I flere eller færre ressourcer på at administrere skattemæssige forhold i dag i forhold til for fem år siden?

Væsentligt flere ressourcer
Flere ressourcer
Hverken færre eller flere
Færre ressourcer
Væsentligt færre ressourcer
Ved ikke
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Vurderer du, at spørgsmål om virksomhedens skattebetaling er højere eller lavere prioriteret på ledelsens dagsorden
i dag end for 5 år siden?
6%

Det er højere prioriteret
Det er lavere prioriteret
Ved ikke
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KOMPLEKSE DANSKE SKATTEREGLER INFLUERER DOG IKKE PÅ KONKURRENCEEVNEN
Knap hver anden CFO (48 pct.) er uenige eller helt uenige i, at kompleksiteten af dansk skattelovgivning har forringet
deres virksomheds konkurrenceevne de seneste fem år. Blot 8 pct. angiver, at deres virksomheds konkurrenceevne er
blevet forringet.
Min virksomheds konkurrenceevne er blevet forringet de seneste 5 år på grund af kompleksiteten af den danske skattelovgivning

8%

37%

Helt enig

Enig

36%

Hverken enig eller uenig

Uenig

Helt uenig

12%

Ved ikke

7

…MEN ENSARTEDE SKATTEREGLER I EU VIL DOG LETTE VIRKSOMHEDERNE
58 pct. af CFO’erne er enige eller helt enige i, at mere ensartede skatteregler i EU vil gøre det nemmere at drive deres
virksomhed, mens 14 pct. er enige eller helt uenige.
Harmoniserede skattesatser og mere ensartede skatteregler på tværs af EU-landene vil gøre det nemmere at drive min virksomhed
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44 PCT. ANVENDER SKATTERÅDGIVERE I STORT ELLER MEGET STORT OMFANG
Samtidig er behovet for professionel skatterådgivning stigende. 44 pct. angiver, at deres virksomhed har et større eller
væsentligt større behov for skatterådgivning i dag set i forhold til for fem år siden. Blot 2 pct. angiver, at deres behov er
mindre.
I hvilket omfang anvender jeres virksomhed professionelle
skatterådgivere til at hjælpe jer med at håndtere gældende skatteregler?

I et meget stort omfang

Vurderer du, at I har et større eller mindre behov for professionel
skatterådgivning i dag i forhold til for 5 år siden?
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I et stort omfang
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RÅDGIVERE ER NØDVENDIGE FOR AT HÅNDTERE KOMPLEKSE SKATTEREGLER
9 ud af 10 CFO’er er enige eller helt enige i, at professionel skatterådgivning er nødvendigt for at kunne håndtere
skattelovgivningen grundet dens kompleksitet. 82 pct. angiver samtidig, at professionelle skatterådgivere medfører, at
deres virksomhed betaler den korrekte skat.
Skatterådgivere og professionel skatterådgivning er en nødvendighed for at kunne håndtere skattelovgivningen grundet dens kompleksitet
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Professionelle skatterådgivere bidrager til, at vores virksomhed betaler den korrekte skat – hverken én krone mere eller mindre
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