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Introduktion til grundlæggende regler i Tyskland 

omkring skatterevision, genoptagelser, hæftelse, 

bøder, mv. 

KPMG Acor Tax afholder seminaret Tax Compliance

Management Systems – er du klædt på til de tyske regler?, 

som har til formål at give dig et indblik i de nye regler i Tyskland 

samt orientere dig om vores praktiske erfaring inden for imple-

menteringen af Tax Compliance Management Systems:

Seminaret vil blive afholdt sammen med KPMG Tyskland og vil delvist 

blive faciliteret på engelsk. 

Efter seminaret vil der være mulighed for at afholde 1:1-møder med 

vores danske specialister og vores tyske KPMG-kolleger og få 

konkrete input til, hvordan arbejdet med et Tax Compliance

Management System tilrettelægges og gennemføres på den mest 

effektive vis.

Nødvendige værktøjer som du skal bruge for at komme i 

gang med arbejdet omkring skatteprocesser.



Hvorfor styrkes fokus på 
skatteprocesser i Tyskland?

I et stigende antal lande skifter skattemyndigheder deres fokus fra 

almindelige bilagsrevisioner til revision af processer og forretningsgange, 

hvor virksomhederne forventes at kunne dokumentere skatteprocesser, -

risici og effektiv implementering af kontroller i overensstemmelse med 

skattepolitik og skattestrategi. 

Senest er der i Tyskland vedtaget en ny standard (IDW 980), der 

indeholder krav til implementeringen af et Tax Compliance Management 

System i tyske selskaber. Standarden forklarer, at alle virksomheder skal 

have en struktureret tilgang til skatterisici og -kontroller. 

Fremadrettet vil værktøjet være et væsentligt element i de tyske 

myndigheders risikovurdering af virksomheden, som vil være afgørende i 

både skatterevisioner og almindelige løbende fejlrettelser, genoptagelser 

mv.



Seminaret finder sted fra kl. 8.30 til 11.30, og du er 

naturligvis velkommen til at netværke efterfølgende, hvor 

vi tilbyder en let frokost. 
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Vores Tax Transformation-
team

KPMG Acor Tax’ Tax Transformation team assisterer danske og 

internationale virksomheder med at etablere, udvikle og optimere 

skattefunktioner. Vi hjælper vores kunder med at forme og 

implementere håndgribelige skattepolitikker og -strategier samt 

skabe og formalisere bæredygtige og fremtidssikrede processer 

tilpasset den operationelle struktur. Vi arbejder med kendte 

koncepter og metoder inden for bl.a. strategi, procesoptimering 

(Lean Six Sigma) og interne kontroller for at håndtere den stigende 

udfordring i at balancere risici og ressourcer.
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