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Bedømmelsen af strafansvar ved korrektioner i 
skatten i Tyskland er hård. Det tyske 
finansministerium (BMF) har i sommeren 2016 
udgivet en vejledning1 i skattevæsenets 
behandling ved korrektioner til 
skatteindberetninger. Vejledningen skærper 
retningen yderligere, og hvis din virksomhed har 
skattepligtige aktiviteter i Tyskland, er der nogle 
ting, du bør overveje.

Den tyske regering har ad flere omgange fremhævet, 
at den ønsker at imødegå skatteunddragelse 
igennem internationalt samarbejde og øgede krav til 
åbenhed. Indtil videre har fokus dog primært ligget på 
hårdere straffe og udveksling af informationer over 
landegrænser skattevæsenerne imellem.

I 2011 skærpedes lovgivningen på skatteområdet 
markant. En række spektakulære 
skatteunddragelsessager havde fået stor 
opmærksomhed i medierne, og lovgiverne havde et 
ønske om at øge indsatsen imod skatteunddragelse.

Det er vigtigt at betale den rigtige skat, men det er nu 
fastslået, at det også er vigtigt at kunne 
dokumentere, hvordan man holder styr på skatten i et 
Tax Compliance Management System. Vejledningen 
beskriver, hvordan de tyske skattemyndigheder vil 
forholde sig ved efterfølgende korrektioner til 
skatteindberetninger, og det fremhæves, at 
virksomheder med et effektivt internt kontrolmiljø vil 
stå med en bedre sag.

Et effektivt Tax Control Framework imødekommer 
risikoen for at lave fejl i første omgang, og det kan 
have en betydelig indvirkning på den risiko, 
virksomheden og dennes ledelse påtager sig i 
tilfælde af skattesager på baggrund af vejledningen. 
Tiltag, der understøtter virksomhedens kontrolmiljø 
på skatteområdet, er under alle omstændigheder 
med til at fremtidssikre skattefunktionen, da det er 
vores forventning, at Tax Control Frameworks vil 
spille en central rolle i fremtidens skatteverden. Vi 
mener, at tiden er moden for virksomhederne til at 
foretage en grundig vurdering af, om de interne 
kontroller på skatteområdet er effektive og 
tilstrækkeligt dokumenterede til at imødegå deres 
skatterisici.

1: Anwendungserlass zu § 153 AO, Bundesministerium der 
Finanzen

Reglerne i en nøddeskal

Stramningerne har ført til, at mange virksomheder, 
der opdager og korrigerer fejl, oplever, at 
skattemyndighederne behandler fejlene som 
skatteunddragelse. Det er bestemt ikke ligegyldigt, 
hvilken vinkel skattemyndighederne betragter en 
korrektion fra. Der er stor forskel på, om man står 
med en simpel fejl, en sag om bevidst 
skatteunddragelse eller grov uagtsomhed.

Siden stramningerne i 2011 har der været et 
stigende pres på myndighederne om at melde klart 
ud, hvordan det afgøres, efter hvilke regler en 
korrektion behandles. Til trods for vejledningen er 
der stadig betydelig plads til fortolkning, men 
vejledningen indeholder en klar håndsrækning i 
form af en tilkendegivelse om, at tilstedeværelsen 
af effektive interne kontroller på skatteområdet vil 
være et stærkt argument, hvis en påstand om 
bevidst skatteunddragelse eller grov uagtsomhed 
skal modbevises.

Hvis virksomheden identificerer en fejl i en 
indberetning, har den pligt til at informere 
myndighederne og rette fejlen uden ugrundet 
ophold efter skattekodeksets (Abgabenordnung -
AO) § 153. Hvis virksomheden undlader at 
foretage rettelsen, når den bliver bekendt med 
fejlen, eller hvis fejlen vurderes at skyldes en 
bevidst handling eller grov uagtsomhed, behandles 
den som skatteunddragelse efter AO § 370. 

Det er muligt at foretage en frivillig anmeldelse af 
skatteunddragelse, som fritager én for straf i 
forhold til skatteunddragelse, men med denne 
mulighed følger en potentielt betydelig afgift. AO §
398a sætter følgende rammer:

— 10 % af det unddragne beløb, hvis det er 
mindre end 100.000 euro.

— 15 % af det unddragne beløb er imellem 
100.000 euro og 1.000.000 euro.

— 20 %, hvis det unddragne beløb overstiger 
1.000.000 euro.

Hvis flere personer findes ansvarlige for 
forseelsen, tilskrives afgiften alle de involverede 
sideløbende, og afgiften kan derfor overstige det 
faktisk unddragne beløb.
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Krav til virksomhedens kontrolmiljø

Hverken i lovgivningen eller vejledningen findes der 
en uddybning af de konkrete forventninger, 
myndighederne har til virksomhedens kontrolmiljø. 
Der er flere veje at gå, og når det kommer til interne 
kontroller, er det vigtigt at holde sig for øje, at et 
kontrolmiljø på ingen måde er en ‘one size fits all’-
størrelse. Det kan være derfor, BMF har valgt ikke at 
opstille konkrete parametre for virksomhedernes 
kontrolmiljø. Til gengæld fremhæver vejledningen, at 
myndighederne, uanset hvad der ellers må gøre sig 
gældende, vil foretage en vurdering fra sag til sag.

Den tyske revisionsbranche foreslår, at 
virksomhederne får udarbejdet en erklæring efter den 
tyske revisionsstandard IDW PS 980 med en 
udtalelse om egnetheden og effektiviteten af 
virksomhedens Tax Compliance Management 
System. Der er en formodning om, at det vil være et 
tungtvejende bevis. Hvis din virksomhed oplever, at 
det er svært at dokumentere skatteprocesser og den 
sikkerhed, de giver, kan det være en god løsning.

Uanset hvordan din virksomhed vælger at gå til 
opbygningen af et kontrolmiljø, og om den ønsker at 
indhente for eksempel en revisors erklæring om 
effektiviteten af virksomhedens kontroller, vil det 
være nødvendigt at kunne dokumentere 
virksomhedens processer og aktiviteter.

Praksis i andre lande

Igennem de seneste 10 år har arbejdet med Tax 
Control Frameworks og udvidede samarbejder 
imellem virksomheder og skattemyndigheder været 
et fokuspunkt i OECD. I sammenhæng med det 
initiativ er der nu flere steder i verdenen, hvor 

skattemyndighederne aktivt anbefaler 
virksomhederne at arbejde med Tax Control 
Frameworks. I Australien er der omfattende tiltag fra 
myndighedernes side, og også i Danmark har SKAT 
indledt samarbejder med udvalgte virksomheder. 
SKAT har i den sammenhæng skelet til 
virksomhedernes kontrolmiljø. Tilgangen er her mere 
orienteret imod samarbejde frem for hårdere straffe. 
Det er vores forventning, at der kommer til at ske 
mere på det område verdenen over.

I Holland arbejder skattemyndighederne også med 
udvidede samarbejder i deres kontrol med 
virksomhedernes skattebetalinger. I stedet for at 
lægge et fokus på strengere straffe har man valgt at 
tilbyde virksomhederne et samarbejde, hvor 
virksomheden underskriver en aftale om ”horizontal 
monitoring” med skattemyndighederne. Aftalen har til 
formål dels at skabe et samarbejde, som igennem 
åbenhed og tillid muliggør en dialog om 
skattemæssige problemstillinger før indberetning, 
dels at begrænse nødvendigheden af efterfølgende 
kontrol fra myndighedernes side. Det betyder også, 
at der alt andet lige tages bedre hånd om 
virksomhedens risici på skatteområdet, da mulige 
uenigheder med myndighederne håndteres på 
forhånd. En forudsætning for at indgå i et sådant 
samarbejde med myndighederne er, at 
virksomheden har et velfungerende Tax Control 
Framework. 

Der er altså flere forskellige modeller i spil verdenen 
over, men udviklingen går hen imod, at 
skattemyndighederne i flere lande har en forventning 
om, at virksomhederne kan fremvise et Tax Control 
Framework.
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Vores anbefaling 

Udmeldingerne fra BMF understreger, at linjen på. skatteområdet fortsat vil være hård. Set i lyset af 
udviklingen og de potentielt strenge straffe forbundet med en skattesag afledt af fejl i virksomhedens 
indberetninger, kan det være et godt tidspunkt at se nærmere på interne kontroller på skatteområdet. 

Erfaringsmæssigt vil der ske fejl i skatteafdelingen eller i andre funktioner, som har betydning for 
virksomhedernes korrekte afregning af skatter. Jo mere komplekse virksomhedens forhold er, jo større er 
risikoen. Det er naturligvis ikke i virksomhedernes interesse at skyde gråspurve med kanoner, men vi mener, 
at risikoen forbundet med lovgivningstiltagene i Tyskland taler stærkt for en struktureret tilgang til arbejdet 
med skatteprocesser – tiden er inde til at få kontrol over virksomhedens skatter.
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Tax Control Frameworks

Når man taler om et Tax Control Framework, omfatter det som regel en skattestrategi, som sætter tonen for 
virksomhedens ageren og angiver målsætninger og risikovillighed.

Designet af frameworket tilpasses organisationen og de skatter, der er relevante for virksomheden. Ansvaret 
for varetagelse af aktiviteter og rapportering fordeles tydeligt. En vigtig del af frameworket er procedurer for 
test og evaluering af effektiviteten af frameworket samt identifikation og rapportering af eventuelle afvigelser.

Frameworket tilpasses over tid, så det altid er passende i forhold til virksomhedens interne og eksterne 
forhold og er indrettet med henblik på at give interessenterne en sikkerhed for, at frameworket håndterer 
skatterisici med passende kontroller.

Fordele for din virksomhed

Uanset om det er med et ønske om at imødekomme risikoen for at ifalde hårde straffe i Tyskland eller med 
henblik på at forberede virksomheden på en højere grad af samarbejde med skattemyndighederne, ser vi en 
række fordele ved at implementere et effektivt Tax Control Framework:

Tilsammen hjælper dette skattefunktionen til at blive en aktiv medspiller i værdiskabelsen i virksomheden.

Når du skal i gang

Der er meget stor forskel på, hvor stort et fokus der har været på interne kontroller på skatteområdet i danske 
virksomheder hidtil. Hvis din organisation ikke har nogen særlig erfaring i arbejdet med interne kontroller og 
ikke allerede har veldokumenterede interne kontroller på skatteområdet, kan det være tungt at komme i gang 
med at sætte et effektivt Tax Control Framework sammen. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du går til opgaven, eller om du kommer hele vejen rundt, kan du altid kontakte 
os. Vi vil også meget gerne hjælpe med at kaste et blik på eksisterende frameworks og komme med vores 
anbefalinger.
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Forbedrede muligheder for at øge 
effektiviteten af processer og aktiviteter

Bedre muligheder for at allokere ressourcer

Bedre identifikation og prioritering 
af risici

Forbedret fokus på risikostyring

Veldokumenterede processer Færre overraskelser på skatteområdet.
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