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Summery 

This thesis investigates the auditor’s responsibility in the event of transfer pricing 

corrections. 

During the last couple of years the tax authorities have increased their focus on companies’ 

intercompany transactions and in some cases they have increased the taxable income 

significantly. 

The corrections can be traced to financial statements and an interesting question is what the 

auditors’ responsibility is in this case. 

The thesis has been prepared by finding out which regulations apply when auditing related 

parties and secondly by finding out what actually is being performed by the auditors. 

The first research was conducted by studying laws and regulations to achieve an 

understanding of the requirements, and the second part was conducted through case studies 

where we asked auditors about their work. 

From the research we concluded that the problem is relevant whenever the management 

makes assertions on related parties. The auditor shall obtain sufficient appropriate audit 

evidence about the assertions. 

Furthermore, we discovered that the issue can be relevant if a tax liability or asset has not 

been recognized in the financial statements because of transactions that have not been made 

on an arms-length basis. 

The conclusion of the auditor’s responsibility must be found in the generally accepted 

auditing standards. If the audit complies with the standards we do not see any further 

responsibility – either from a disciplinary or a compensatory point of view. 

Sometimes the arms-length principle is very difficult to assess in practice and for future 

explorations guidelines on what defines arms-length and market terms could be relevant. 

This uncertainty of what really can be assessed as market terms is a problem and an obvious 

topic for a future investigation. 
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 - Introduktion til afhandlingen Kapitel 1

1.1 Indledning 

Globalisering har gavnet de nationale økonomier meget gennem årene og har øget handel på tværs 

af grænser markant.  

Globaliseringen er langt fra noget nyt, men faktorer som fri bevægelighed på varer og 

tjenesteydelser1, outsourcing af produktion til lande med lav pris på arbejdskraft, fjernelse af 

handelsbarrierer mellem lande samt udviklingen inden for telekommunikation har øget den 

grænseoverskridende handelsaktivitet markant. 

Denne stigende udvikling inden for globalisering har gavnet de forskellige lande i forhold til vækst, 

arbejdspladser samt innovation. Den stigende udvikling har også skabt udfordringer i forhold til 

selskabernes skatteforhold. 

Helt tilbage til 1920’erne2 har man måtte erkende, at der i forbindelse med den nationale beskatning 

af multinationale selskaber kan ske dobbeltbeskatning. Som følge heraf brugte man begrebet 

armslængdeprincippet i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster, der senere er implementeret i 

OECD’s artikel 9. De internationale skatteregler er vigtige i forhold til at støtte den fortsatte vækst.  

Armslængdeprincippet skal sikre, at koncernforbundne internationale selskaber handler, som var det 

foretaget med en uafhængig part.3 Det betyder, at man inden for den internationale koncern skal 

sørge for, at indtjeningen følger stedet for værdiskabelsen. 

På den anden side skal det også ses som en værnsregel, der skal forhindre at virksomhederne flytter 

overskuddet, og dermed beskatningen til lande hvor selskabsskatten er mere lukrativ.  

Skat har i de senere år øget deres fokus på dette område og i 2013 foretaget rekordmange 

forhøjelser4 af internationale virksomheders indkomst i Danmark. SKAT har i 2013 samlet 

forhøjede indkomster for 17,3 mia.5 

                                                 

1 http://www.eu-oplysningen.dk/emner/detindremarked/virksomhederne/ 
2 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 21 
3 http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf art. 9 
4 http://www.skm.dk/media/863561/Aktuelle-skattetal-Transfer-pricing-2014.pdf - Side 1 
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Det er i denne sammenhæng interessant at undersøge hvad, revisors rolle har været, når SKAT 

foretager regulering af den skattepligtige indkomst i tidligere indkomstår.  

I sådanne situationer er det spændende at kigge på revisionshandlinger og revisorsansvar.  

1.2 Problemformulering 

Vi vil foretage en analyse af de handlinger, revisor udfører og bør udføre i henhold til gældende 

regler og praksis i relation til koncerninterne afregningspriser. Handlingerne eller mangel på samme 

er det, der i sidste ende vil afgøre et eventuelt ansvar, og er derfor interessant at undersøge. 

I lyset af denne problematik vil vi gennem afhandlingen kigge på følgende hovedspørgsmål:  

Hvad er revisors ansvar og arbejde i forhold til koncerninterne transaktioner 

For at afklare den ovenstående problemformulering vil vi arbejde med følgende underspørgsmål:  

1. Hvilke handlinger skal revisor udføre ved påtegning af årsregnskaber og selvangivelser? 

2. Hvilke handlinger foretager revisor i praksis ved påtegning af årsregnskaber og 

selvangivelser? 

3. Hvad er revisors eventuelle ansvar i forhold til transfer pricing ved påtegning af 

årsregnskaber og selvangivelser? 

Med underspørgsmålene ønsker vi at få klarhed over følgende:  

Ad underspørgsmål 1: Hvilke handlinger skal revisor udføre ved påtegning af årsregnskaber og 

selvangivelser? 

Det første underspørgsmål skal ud fra en retsdogmatisk metode søge at klarlægge, hvilke 

revisionsretlige handlinger revisor skal udføre i forhold til transfer pricing og revision af 

nærtstående parter.  

Vi vil her kigge på relevante revisionsstandarder inden for forskellige erklæringstyper, som revisor 

kan afgive. 

 
                                                                                                                                                                  

5 http://www.skm.dk/media/863561/Aktuelle-skattetal-Transfer-pricing-2014.pdf - side 2 
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Vi vil kigge på følgende typer af opgaver: 

a) Revision af et årsregnskab 

b) Review af bilag til selvangivelsen 

c) Assistance med opstilling af bilag til selvangivelse 

Det er her hensigtsmæssigt at se, hvad der gælder ved en revision, og lige så oplagt for 

selvangivelsen, da det er denne SKAT har korrektioner til, og revisor typisk hjælper med at 

udarbejde. Afhandlingen vil ikke omfatte erklæringen vedrørende udvidet gennemgang6. Udvidet 

gennemgang kan kun vælges af virksomheder i regnskabsklasse B, hvorfor dette ikke findes egnet 

for afhandlingens problemstilling. 

Ad underspørgsmål 2: Hvilke handlinger foretager revisor i praksis ved påtegning af årsregnskaber 

og selvangivelser? 

Med underspørgsmålet ønsker vi at belyse, hvilke handlinger revisor rent faktisk udfører i praksis. 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i et casestudie, hvor vi ved interview vil opnå forståelse af, 

hvilke overvejelser revisor rent faktisk gør sig, og hvilke handlinger revisor foretager.  

Empirien til casestudiet er i høj grad baseret på den forudgående undersøgelse og dataindsamling, 

der er foretaget i forbindelse med besvarelsen af det første underspørgsmål. 

Ad underspørgsmål 3: Hvad er revisors eventuelle ansvar i forhold til transfer pricing ved 

påtegning af årsregnskaber og selvangivelser? 

Vi ønsker med det sidste underspørgsmål at definere, hvad der er ansvarspådragende for revisor. 

Undersøgelsen bygger dels på, hvilke typer af ansvar der eksisterer, samt en undersøgelse af 

domme, afgørelser og udtalelser, der kan medvirke til at belyse sammenhængen mellem handlinger 

og ansvar. 

For at vurdere om der er et ansvar, er det helt essentielt at opnå en forståelse af, hvad der skal til, før 

revisor kan ifalde et ansvar, derunder en forståelse af den lovgivning revisor er underlagt samt den 

samfundsmæssige rolle. Underspørgsmålet skal danne empiri til besvarelse af den overordnede 

problemformulering og kunne klarlægge konsekvenserne ved manglende handlinger.   
                                                 

6 Erklæringsbekendtgørelsen § 9 
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 - Metode Kapitel 2

2.1 Afgrænsning 

I det følgende defineres afgrænsning af afhandlingen til: 

 Typer af revisorer 

 Typer af erklæringer 

 Typer af selskaber 

 Begrebsrammer og retskilder 

 Ansvar og ansvarsformer 

Typer af revisorer 

Igennem afhandlingen vil vi afgrænse os til kun at inddrage reglerne for danske revisorer. Vores 

empiri vil således kun omfatte personer, der er omfattet af ”lov om godkendte revisorer og 

revisorvirksomheder” (Revisorloven)7. Afhandlingen omfatter således statsautoriserede såvel som 

registrerede revisorer. Afhandlingen omfatter derimod ikke andre revisorer end ”godkendte 

revisorer”. 

Det fremgår af Årsregnskabslovens § 135 a, stk. 1, at kun statsautoriserede og registrerede revisorer 

kan revidere årsregnskaber og koncernregnskaber, som er omfattet af revisionspligten. Disse 

personer er offentlighedens tillidsrepræsentanter og afgiver erklæringer på regnskaber samt bistår i 

forbindelse med selvangivelserne.  

De nævnte personer er underlagt revisorloven og er også underlagt Erklæringsbekendtgørelsen. Vi 

vil dermed kun tage udgangspunkt i erklæringer, hvor revisorloven er gældende. 

 

 

 

                                                 

7 Revisorloven §1 



  
Side 7  

  

Typer af erklæringer 

Afhandlingen inddrager nedenstående erklæringer med forskellige grader af sikkerhed: 

Sikkerhed Beskrivelse 

Høj grad af sikkerhed 

- ISA 700 

Erklæringer med høj grad af sikkerhed vil omfatte erklæringer om 

historisk og finansiel information. Der vil være tale om et fuldstændigt 

regnskab, hvor en anderkendt begrebsramme bliver overholdt. Denne 

type erklæring anvendes i forbindelse med påtegning af et årsregnskab.  

 

Begrænset sikkerhed 

- ISRE 2410 

- ISRE 2400 

Erklæringer med begrænset sikkerhed vil omfatte erklæringer om 

historisk og finansiel information og blive omtalt som reviewerklæringer 

eller andre erklæringer med sikkerhed. Denne type erklæringer kan 

udføres af selskabets revisor eller en revisor, der ikke underskriver 

årsregnskabet.  

Denne type erklæringer anvendes bl.a. i forbindelse med review af 

selskabets opgørelse af den skattepligtige indkomst.  

 

Ingen sikkerhed 

- ISRS 4400 

Erklæring uden sikkerhed (’ingen sikkerhed’) omhandler revisors 

erklæring i forhold til opstilling af finansiel data.  

Denne type erklæringer anvendes bl.a. i forbindelse med assistance med 

opstilling af bilag til selvangivelsen.  

 

Der vil i afhandlingen ikke blive gennemgået erklæring vedrørende udvidet gennemgang jf. 

Erklæringsbekendtgørelsens § 9.  
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Typer af selskaber 

Afhandlingen afgrænses til kun at omhandle selskaber der er skattepligtige til Danmark, herunder 

kapitalselskaber der er omfattet af Selskabsloven8. Dvs.: 

- Aktieselskaber 

- Anpartsselskaber  

Det er naturligt at kigge på selskaber, der er skattepligtige til Danmark, da det er her korrektionerne 

ligger. I afhandlingen vil termerne virksomheder og selskaber blive brugt synonymt.  

Begrebsrammer og retskilder 

Vi vil i afhandlingen undersøge den danske regulering for regnskaber, der er udarbejdet efter 

årsregnskabslovens regler. Der vil i forbindelse hermed komparativt blive inddraget reglerne efter 

IFRS. Det primære drejepunkt vil være årsregnskabsloven, og det er også ud fra denne, at 

konklusionen kommer til at være. 

I afhandlingen vil vi omtale relevant praksis gennem domme og afgørelser, herunder disciplinær og 

responsa fra FSR9.   

Vi vil ligeledes inddrage de fællesskabsretlige, herunder OECD’s retningslinjer. 

Vi har ikke behandlet Erhvervsstyrelsens notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af 

tilskud indenfor en koncern10. Notatet omhandler den regnskabsmæssige behandling af tilskud 

inden for en koncern, og hvordan det skal præsenteres.  

Notatet er relevant i de tilfælde hvor en handel afviger fra markedsværdien i sin substans er af 

karakter som et tilskud.  Vi er opmærksomme på denne problematik, men har valgt ikke at uddybe 

det yderligere.  

 

 

                                                 

8 Selskabslovens § 1 stk.1: Denne lov finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber). 
9 I fremstillingen omtales denne praksis som domme og afgørelser, vidende at responsa fra FSR ikke er egentlige 
afgørelser, idet Responsumudvalget i modsætning til Revisornævnet udelukkende er et fagligt, men ikke dømmende 
organ. 
10 http://erhvervsstyrelsen.dk/file/241819/tilskud_koncernforhold.pdf 
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Ansvar og ansvarsformer 

Afhandlingen vil belyse reglerne for erstatnings- og disciplinæransvar, da disse er mest relevante i 

forhold til problemstillingen. Vi har valgt ikke at gå i dybden med reglerne for straffeansvar. 

Straffeansvar er ofte karakteriseret ved groft uagtsomme handlinger og dette har vi ikke vurderet 

relevant i forhold til vores problemstilling. 

2.2 Begrebsforklaringer 

Transfer pricing 

Transfer pricing er den pris og de vilkår, som koncernforbundne selskaber foretager transaktioner 

efter. ’Transfer prices’ er således de priser der betales selskaberne imellem. Vilkår vedrører bl.a. 

kreditbetingelser, betingede forpligtelse mv. 

Base Erosion and Profit Shifting  

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) vedrører virksomheders skatteplanlægning i forhold at 

udnytte eventuelle asymmetrier i de forskellige landes skatteregler, hvor indtægter flyttes grundet 

skattemæssige formål - enten for at indtægterne forsvinder helt eller bliver flyttet til lande med 

meget lav selskabsskat11. 

Juridiske personer 

Termen ”juridiske personer”, som ofte bruges i lovmæssige sammenhænge, skal forstås som en 

retlig enhed og vil i vores afhandling betegne selskaber. Termen skal dække, at denne type personer 

kan påtage sig rettigheder og forpligtelser i lighed med fysiske personer. 

2.3 Metodevalg og empiri 

Afhandlingen er en eksplorativ undersøgelse, hvor målet er at identificere problemer i forhold til det 

arbejde, der ligger i forbindelse med transfer pricing. Der er meget få beskrivelser af 

                                                 

11 http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm 
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problematikken og formålet med afhandlingen er at præcisere og identificere de problemer, der er i 

relation til revisors arbejde og ansvar med transfer pricing.  

Den eksplorative fremgangsmåde udforsker mindre kendte eller helt ukendte områder. Hensigten 

med den valgte fremgangsmåde er at identificere interessante problemstillinger til nærmere 

undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen vil ikke nødvendigvis ende ud i en fuldstændig besvarelse 

af problemstillingen, men vil kunne give ny viden til fremtidig behandling og mulig løsning på 

problemstillingen12.  

Vores undersøgelse vil tage udgangspunkt i relevante retskilder, revisionsstandarder mv. samt 

interview. Vi vil med relevante retskilder, revisionsstandarder mv. opnå en forståelse af, hvad 

revisor rent faktisk skal udføre i forbindelse med sin revision af koncerninterne transaktioner. Med 

interview vil vi undersøge, hvad der rent faktisk bliver foretaget i praksis forbindelse med 

koncerninterne transaktioner. 

Vi har valgt at foretage interviews frem for at udsende spørgeskemaer. Ved at foretage interview 

frem for en spørgeskemaundersøgelse har vi haft mulighed for at spørge nærmere ind til emnet og 

få uddybende svar på de mere komplekse problemstillinger, som vi ikke har vurderet, at et 

spørgeskema har kunnet besvare.  

Denne metode var hensigtsmæssig, da det ukontrollerede svarmiljø gav mulighed for større debat, 

og mulighed for at inddrage eventuelle emner, som vi ikke indledningsvist havde haft med i vores 

overvejelser. 

Retskilder, revisionsstandarder mv. 

I afhandlingen anvendes en retsdogmatisk metode. En retsdogmatisk metode er en beskrivelse af 

gældende ret samt en form for fortolkningsmetode. Metoden består i, at vi fortolker relevante 

retskilder (love, revisionsstandarder mv.) – altså de retskilder der er gældende på området og 

systematisere det på en måde, der egner sig til analyse. 

Kapitel 4 og Kapitel 5 omhandler den retlige regulering af ansvar, revisor og revision m.v. 

                                                 

12 Ib Michael, Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave ISBN 978-87-593-1650-4, side 20-21. 
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I det efterfølgende kapitel analyseres disse retskilder holdt sammen med den empiri, der er opnået 

fra vores interview med henblik på at foretage en samlet analyse af revisor i et ansvarsretligt 

perspektiv.  

Revisionsstandarder giver en grundlæggende forståelse af, hvad reglerne er for på den måde at 

kunne sammenholde det med det der bliver foretaget i praksis. For at vurdere et eventuel ansvar er 

det en forudsætning at have en forståelse af, hvilke handlinger revisor bør foretage. 

Inden for det ansvarsretlige er forståelsen af retskilderne vigtig for at kunne bedømme et eventuelt 

ansvar, og hvad der udløser ansvar.  

Den retsdogmatiske tilgang vil blive supplereret med et casestudie (vores interviews). 

Interview 

Der findes forskellige måder, at indsamle data, og undersøgelsesdesignet vil altid afhænge af, 

hvilken type undersøgelse man ønsker at foretage. Valget at undersøgelsesdesign vil overordnet set 

afhænge af tre forhold13: 

- Typen af undersøgelsesspørgsmål 

- Omfanget af den kontrol man har over adfærdsmæssige hændelser 

- Den tidsmæssige afgrænsning af undersøgelsen 

Typen af undersøgelsesspørgsmål er beskrivelsen af den måde, man griber undersøgelsen an, og 

afhænger af, om man er f.eks. undersøgende, forklarende eller eksperimenterende.  

Undersøgelsen vil ligeledes tage udgangspunkt i, hvilken grad af kontrol man har over 

adfærdsmæssige begivenheder, samt adgang til observation af hændelser. F.eks. vil der ved valg af 

en spørgeskemaundersøgelse være vurderet, at der ikke er behov for denne kontrol. 

Den tidsmæssige afgrænsning af undersøgelsen beskriver tidspunktet for, hvornår hændelser og data 

man ønsker at undersøge, indtræffer. F.eks. undersøger man hændelser tilbage i tiden (historisk) 

eller nutidige hændelser og data (præsens).   

                                                 

13 Robert K. Yin, Case study reseach, 3. udgave, ISBN: 978-0-7619-2552, side 5 
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Undersøgelsesdesignet bestemmes ud fra koblingen mellem de data, der skal indsamles, og de 

forudgående spørgsmål til undersøgelsen. 

Nedenfor er situationer oplistet, hvor forskellige undersøgelsesdesign finder anvendelse14: 

Strategi 
Typen af 
undersøgelsesspørgsmål 

Er kontrol over 
adfærdsmæssige 
begivenheder påkrævet? 

Fokus på nutidige 
hændelser? 

Eksperimental hvordan, hvorfor? Ja Ja 

Undersøgelse 
hvem, hvad, hvor, hvor 
mange, hvor meget? 

Nej Ja 

Arkiverede data 
hvem, hvad, hvor, hvor 
mange, hvor meget? 

Nej Ja/Nej 

Historisk hvordan, hvorfor? Nej Nej 

Casestudie  hvordan, hvorfor? Nej Ja 

Design af casestudie 

Til besvarelse af problemstillingen anvendes casestudiet som dateindsamling. Det er 

hensigtsmæssigt at anvende et casestudie, da det herved gøres muligt at inddrage mange forskellige 

faktorer for derved at afdække en kompleks problemstilling. 

Casestudier kan både være single og multiple. Single casestudier er karakteriseret ved at der kun 

indgår én enhed i undersøgelsen, hvor der ved multiple casestudier indgår flere enheder end én. 

Formålet med multiple casestudier kan være ønsket om at frembringe en mere generaliseret viden. 

Jo flere cases der indgår i undersøgelsen, jo højere troværdighed har den generaliserede viden som 

udgangspunkt15.  

Det er muligt både at generalisere sin viden ud fra et single- og et multipelt casestudie. Rationale 

herfor er, at man som regel kan være i stand til at udlede en generel viden med begge typer af 

casestudie. Det afgørende er, hvor valide casestudiets respondenter er – altså hvor god viden og 

indsigt har respondenterne haft til emnet16.  

                                                 

14 Robert K. Yin, Case study reseach, 3. udgave, ISBN: 978-0-7619-2552, side 5 
15 Robert K. Yin, Case study reseach, 3. udgave, ISBN: 978-0-7619-2552, side 54 
16 Robert K. Yin, Case study reseach, 3. udgave, ISBN: 978-0-7619-2552, side 37 
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Vi anvender multipelt casestudie, da vi vurderer, at vi herved vil opnå en højere grad af 

generaliseret viden om hvad der rent faktisk bliver foretaget i forbindelse med revision af 

koncerninterne transaktioner. 

Formålet med undersøgelsen er, at denne dataindsamling skal sammenholdes med den teoretiske 

empiri og bruges til at analysere, om der er sammenhæng mellem teori og praksis.  

Casestudie er derfor tidsmæssigt foretaget efter vores retsdogmatiske forudgående undersøgelser. 

Det har været vigtigt, at vores casestudie blev komparativ i forhold til retskilderne, og den 

forudgående forståelse har vi derfor vurderet meget væsentlig for undersøgelsesdesignet. 

Målet med casestudiet er ikke at komme med en konkret løsning. Idet vi anfægter en eksplorativ 

tilgang, er succeskriteriet at beskrive, hvordan verden ser ud, og påpege mulige omstændigheder, 

der kan give anledning til debat. 

Validitet og reliabilitet 

Casestudiet skal undersøge, hvad revisorer gør. Det er derfor helt naturligt, at vores cases er 

revisorer for at sikre en høj validitet. Vi har sikret en høj validitet ved kun at udvælge respondenter, 

der har et indgående kendskab til emnet. 

Når man bedømmer reliabiliteten, betyder det, at man vurderer, hvor sikkert og præcist det, man 

måler, er samt, i hvor høj grad data bliver påvirket af tilfældigheder17. En måde at teste reliabiliteten 

på, er at gentage ens interviews for derved at sammenligne besvarelserne. Er respondenternes 

besvarelser komparative, må reliabiliteten vurderes som høj.  

Vi har i forbindelse med vores casestudie ikke haft mulighed for at gentage interviews med vores 

respondenter eller en lignende faggruppe og har derved ikke kunnet foretage en egentlig test af 

reliabiliteten.   

Med udgangspunkt i at vores interviews er foretaget ud fra en semi-struktureret ramme, ”hvor 

intervieweren arbejder med en interviewguide, hvor temaer og en række hovedspørgsmål er 

defineret på forhånd, men hvor der er plads til at afvige fra guiden i situationen, hvis 

                                                 

17 Ib Michael, Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave ISBN 978-87-593-1650-4, side 84 
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interviewpersonen bringer uventede, men interessante emner på banen”18, er det svært at opnå 

præcis den samme besvarelse fra alle respondenter, idet den semi-strukturerede form giver 

mulighed for at dreje interviewet. Vi har i alle interviews overordnet opnået lignende besvarelser af 

emnet og vores hovedspørgsmål, hvorfor vi derfor vurderer reliabiliteten som høj. 

Forberedelse til casestudie 

Casestudiets formål er at afdække den praktiske tilgang til revision af koncerninterne transaktioner. 

Det har derfor været nødvendigt at udvælge respondenter, med erfaring og kendskab til emnet. Det 

er ligeledes en væsentlig faktor for undersøgelsen at respondenterne er repræsentative for gruppen.  

En væsentlig del af forberedelsen til casestudiet har bestået i at indsamle og arbejde med data til den 

teoretiske del af opgaven. Vores forudgående undersøgelse, og heraf indgående kendskab til emnet, 

har været værdifuld i forhold til vores efterfølgende interview og diskussion. 

Udvælgelse af respondenter 

En væsentlig del af et casestudie er udvælgelsen af respondenter. Grundet vores valgte 

problemstilling er antallet af mulige respondenter (revisorer) højt. En vigtig del af processen har 

derfor bestået i at udvælge netop de revisorer, der har indgåede kendskab til emnet.  

Første fase i denne proces har været at interviewe vores netværk af revisorer. Dels om de selv havde 

kunder, hvor emnet var relevant, og dels om de kendte til andre revisorer, vi kunne interviewe. 

Anden fase var dernæst et resultat afgjort af de tilbagemeldinger, vi fik på vores forespørgsler i fase 

et. På baggrund heraf blev de endelige respondenter udvalgt. Vores casestudie har bestået i 

interviews med revisorer og konsulenter, der har kendskab til området, og kan skematiseres på 

følgende måde:   

  

                                                 

18 Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, Kvantitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, ISBN 978-87-412-
5380-0, side 55 



  
Side 15  

  

Multipelt 
casestudie 

Single casestudie Respondent A 
Big4 

Single casestudie Respondent B 

Single casestudie Respondent C 
Andre 

revisionshuse 
Single casestudie Respondent D 

Single casestudie Respondent E 

Single casestudie Respondent F 
Revisor med 

ekspertise i skat 

Single casestudie Respondent G 
Chefkonsulent i 

revision 

 

Revisorerne (respondent A-E):  

Vores valg af respondenter afspejler den diversifikation, vi ser i revisionsmarkedet. Det har derfor 

været vigtigt ikke kun at hente empiri hos ’big4’ revisionshuse19, men også i øvrige revisionshuse i 

Danmark, da vi ikke mener, at problematikken er forbeholdt de helt store. Det er vigtigt at vi i vores 

empiri opnår en bred forståelse af arbejdshandlinger og ikke kun kigger på de største revisionshuse, 

som typisk bliver tilgangen.  

Vi har valgt vores respondenter, så både partnere og udførende revisorer er udvalgt. En væsentlig 

faktor var, at respondenterne havde en indgående forståelse for emnet og problematikken.  

I forbindelse med vores udvælgelse har vi konstateret, at nogle revisorer har vurderet at området 

ikke var noget de havde beskæftiget sig mest med. Dette skyldes enten deres givne 

kundesammensætning, mens der også var situationer, hvor den manglende beskæftigelse med 

transfer pricing var af mere generel karakter. Det er valgt ikke at medtage respondenter til 

undersøgelsen der ikke havde det fornødne kendskab til emnet. 

Udvælgelsen skal afspejle den repræsentative gruppe af revisorer i Danmark. 

  

                                                 

19 Deloitte, PWC, EY og KPMG betegnes globalt set som big-4 revisionsfirmaer.  
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Øvrige (respondent F-G): 

Vores valg af respondent F og G er foretaget på baggrund af deres høje faglige viden om revision 

og skat. Vi har vurderet det som en vigtig del af vores egen læringsproces at have mulighed for at 

kunne få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål om emnet samt få yderligere input til den 

fremadrettede proces.    

Vi har indledningsvis foretaget et pilotinterview med respondent F.  

Vi har uden for vores casestudie konsulteret en skatteadvokat, med speciale i transfer pricing, til 

belysning af ansvarsproblematikken. Denne konsultation har ikke indgået som en del af casestudiet, 

men brugt til vurdering af ansvar ved overtrædelse af skattelovgivning og det juridiske aspekt heri.   

Pilotinterview 

Som en sidste forberedende øvelse inden vores casestudie har vi foretaget et pilotinterview20med en 

revisor, der ud over revision også arbejder meget med det skatteretlige. Formålet med 

pilotinterviewet er at udvikle en linje for de emner og retninger, som vores forskellige interviews 

skal foretages efter. Ydermere er formålet med pilotinterviewet at klarlægge, hvad der ellers kan 

være interessant at inddrage i vores senere interviews. Vores pilotinterview indgår som en del af 

den samlede komparative analyse.  

Pilotinterviewet er suppleret med, at vi har konsulteret en chefkonsulent inden for revision. 

Henblikket med dette var en teoretisk diskussion, som vi kunne videreføre til vores respondenter, og 

udfordre dem på.  

Gennemførelse af casestudiet 

Casestudiet har bestået af interviews. Casestudiet har haft en semi-struktureret opbygning, hvor vi 

derved, har været i stand til at styre retningen, men ikke begrænse vores respondenters svar. Ved 

semi-strukturerede interviews forstås, at der fra interviewerens side arbejdes ud fra et emne og en 

række hovedspørgsmål, der er defineret på forhånd. Det semi-strukturerede interview giver 

                                                 

20 Robert K. Yin, Case study reseach, 3. udgave, ISBN: 978-0-7619-2552, side 78 



  
Side 17  

  

mulighed for at afvige fra de foruddefinerede spørgsmål, hvis respondenten bringer et interessant 

emne eller problemstilling op21. 

Spørgsmål til interviews er løbende taget til revision, og vi har løbende tilpasset spørgsmål. 

Interviewguiden indeholdt følgende emner:  

1. Hvad udføres af handlinger 

2. Hvad er markedsvilkår 

3. Ansvar 

4. Fremtiden 

Med det første emne har vi i løbet af samtalerne suppleret med spørgsmål om identifikation af risici, 

og inddragelse af eksperter. Vi har også spurgt ind til, hvad der blev foretaget af konkrete 

arbejdshandlinger, for på den måde at have et sammenligningsgrundlag på tværs af vores 

respondenter. Hvor det passede, har vi spurgt ind til, om revisorer egentlig er klædt nok på til at 

vurdere, hvad der er handel på markedsvilkår. 

I forbindelse med andet emne blev det diskuteret, hvad der egentlig er markedsvilkår og hvordan 

man reviderer det. Vi har selv identificeret en problematik vedrørende definitionen og har med 

spørgsmålet ønsket at belyse, om opfattelsen har været den samme hos vores respondenter.  

Det tredje emne om ansvar er stillet for at belyse vores respondenters opfattelse af, hvad de ser af 

risiko i forhold til emnet. Vi har hvis nødvendigt uddybet, at vi ønskede en vurdering af, hvad de 

identificerede som faldgrupper, hvor de kunne risikere at ifalde et ansvar.  

Det sidste emne er stillet for at inddrage en form for perspektivering til emnet. Vi ville godt høre, 

hvad vores respondenter ser af udvikling på området, samt hvad de efterspørger i form af guidelines 

m.v.  

Vi har i processen identificeret, at særligt mellemregninger og det nationale aspekt var interessant 

og har gennem forløbet i højere grad end indledningsvist inddraget disse emner.  

Interviewet er udarbejdet med åbne spørgsmål for at give mulighed for at, så mange holdninger som 

muligt kan komme til udtryk.  

                                                 

21 Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, Kvantitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, ISBN 978-87-412-
5380-0, side 55 
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Dataindsamling  

Interviewet er foretaget som en todelt proces, hvor der har været én, der har haft den primære dialog 

med respondenten, og én, der har skrevet detaljerede noter.  

Det har været værdifuldt for processen, at vores interviews har været opdelt i en todelt proces, 

således at den ene person har haft fuldt fokus på respondenten og dialogen. Samt ligeså betydeligt at 

den anden har haft det fulde fokus på at få nedskrevet detaljerede noter. 

Vi har efter hvert interview foretaget en gennemgang for at sikre, at alle data er blevet nedskrevet, 

samt drøftet forløbet og noteret fremtidige forbedringspunkter. 

Notaterne har sammen med vores øvrige dokumentation dannet rammerne for vores database.   

Vores casestudie sammenholdt med den retsdogmatiske undersøgelse danner grundlag for en 

komparativ analyse af retskilderne, og hvad revisorer faktisk udfører i praksis. 
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2.4 Opbygning 

Afhandlingen er opdelt i kapitler, hvor vi tydeliggør revisors arbejdshandlinger og ansvar for 

dernæst at analysere og besvare vores underspørgsmål. 

 

  
Abstract 

  

  

Kapitel 1 – Introduktion 

til afhandling  

  
Kapitel 2 - Metode 

 

   

Kapitel 3 - Transfer 

pricing   

Kapitel 4 - 

Arbejdshandlinger  
Kapitel 5 - Ansvar 

ISA - Revision Erstatningsansvar 

ISRE - Review Disciplinæransvar 

ISRS - Assistance 

Kapitel 6 - Analyse 

Kapitel 7 - Konklusion 

Kapitel 8 - 

Perspektivering 
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2.5 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe vil være følgende (ikke udtømmende) personkreds: 

 Revisorer 

 Lektorer og studerende 

 Skattemyndigheder 

 Revisionskunder 

 

Afhandlingen er udarbejdet med en forudsætning om, at læser har et perifært kendskab til transfer 

pricing regler samt et indgående kendskab til revisors reguleringer. De generelle regler vil derfor 

blive beskrevet i afhandlingen for at give læser en viden, der muliggør en forståelse af 

problematikken og en forståelse, der muliggør en hensigtsmæssig opfattelse af konklusionen.  
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 - Transfer pricing, lovgrundlag og regulering Kapitel 3

3.1 Intro   

Transfer pricing er den engelske betegnelse for virksomhedernes koncerninterne afregningspriser. 

Transfer pricing dækker virksomhedernes koncerninterne fordeling af indtægter og udgifter.  

Som nævnt i indledningen så er der her mulighed for, at virksomhederne flytter indkomst og 

dermed skattebetaling til lande, hvor skatten er mere fordelagtigt for virksomhederne, og 

skattemyndigheder har de seneste år øget deres fokus på netop denne problematik.  

Beskatning er ud fra et nationalt synspunkt beskyttet mod dobbeltoverenskomst i form af matching 

princippet, hvor det i det rene tilfælde betyder, at et fradrag det ene sted fører til en beskatning et 

andet. Dette princip er ikke helt gældende på internationalt plan, og det kan føre til 

arbitragemuligheder,22 hvor de internationale selskaber udnytter asymmetrier i de forskellige 

beskatningslande. Denne udnyttelse omtales også som BEPS (Base Erosion of Profit Shifting).  

Netop denne skævdeling, hvor koncerninterne afregninger afviger fra markedsprisen skal 

lovgivning om transfer pricing forebygge. 

3.2 Historisk baggrund 

Den konstante udvikling inden for globalisering og den frie bevægelighed mellem landegrænser, 

har øget omfanget af den internationale handel betydeligt de seneste 20-30 år23. 

Den stadig stigende konkurrence, har ligeledes medført, at virksomheder outsourcer dele af deres 

forretning til andre lande, hvilket betyder øget handel mellem koncernforbundne selskaber.  

Handel mellem koncernforbundne parter skal ske på markedsmæssige vilkår – 

armslængdeprincippet. Hvis den interne afregningspris er lavere end markedsprisen, kan der opstå 

en skævdeling af den skattepligtige indkomst mellem de handlende koncernforbundne lande.  

                                                 

22 http://www.hmrc.gov.uk/MANUALS/intmanual/INTM594510.htm 
23 INSPI Nr. 3 2012, Tema: Transfer Pricing, side 15 
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Som et forsøg på at forhindre de koncernforbundne selskaber i at foretage skattespekulation, 

forsøger skattemyndighederne at klarlægge, hvilke vilkår de forbundne selskaber må handle på for 

derved at kunne kontrollere, om der handles på markedsmæssige vilkår. 

Der har i længere tid været fokus på transaktioner med udlandet, og herunder 

armslængdeprincippet. Allerede i 1960 fik man i Danmark indført den tidligere gældende 

Selskabsskatteloven § 12, stk. 1 og 2 regelsæt. Ifølge bestemmelsen ”skulle selskaber m.v., der 

kontrolleredes af en udenlandsk virksomhed, og som i sine handelsmæssige eller økonomiske 

forbindelser med denne var underkastet andre vilkår end dem, som ville gælde for et uafhængigt 

selskab, til den skattepligtige indkomst henføre den fortjeneste, som selskabet måtte antages at ville 

have opnået, hvis selskabet havde været uafhængigt”24 

Det var på daværende tidspunkt en betingelse, at det var det danske selskab, der var underlagt 

kontrol af det udenlandske selskab, og at transaktioner blev foretaget på armslængdevilkår. Forhold, 

hvor det danske selskab var moderselskab med udenlandske datterselskaber, var ikke omfattet af 

bestemmelsen. 

Det viste sig dog, at det i praksis var svært for myndighederne at bevise, at transaktioner ikke var 

foretaget på markedsmæssige vilkår, som lovgivningen krævede, da det ikke var muligt at indhente 

den nødvendige dokumentation25.  

I 1998 fik Danmark med vedtagelsen af de danske transfer pricing-regler – Ligningslovens § 2 

(armlængde princippet) og Skattekontrollovens § 3B (oplysnings- og dokumentationspligten) deres 

eget transfer pricing-regelsæt i lighed med de lande, vi typisk sammenligner os med26.  

Med indførelsen af den nye lov, betød dette at danske skatteydere med virkning fra indkomståret, 

der påbegyndtes 1. januar 1998, skulle oplyse om eventuelle kontrollerede transaktioner med 

koncernforbundne parter. 

                                                 

24 http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1201-1400/1388-2000/1388-2000_htm/kap3.html, afsnit 3.8.2 Transfer 
pricing 

25 http://www.statensnet.dk/betaenkninger/1201-1400/1388-2000/1388-2000_htm/kap3.html, note 57 (under afsnit 3.8.2 

Transfer pricing) 
26 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 15.  
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Med virkning fra 1. januar 1999 har de danske skatteydere også ligeledes skulle udarbejde og 

opbevare dokumentation for, at selskabets kontrollerede transaktioner med koncernforbundne parter 

er sket på armslængdevilkår27 

3.3 Ligningsloven § 2 - armslængdeprincippet 

Ligningslovens (i det efterfølgende LL) § 2 blev indført ved lov nr. 432 af 26/6 1998. 

Det følger af bestemmelsen, at når der foreligger en kontrolleret transaktion mellem 

interesseforbundne parter, så skal de handelsmæssige og økonomiske transaktioner fastsættes efter 

samme vilkår, som man ville have opnået, hvis disse transaktioner var foretaget mellem uafhængige 

parter28.     

Opfyldes ovestående ikke, vil dette af bestemmelsen kunne medføre, at skattemyndighederne kan 

foretage en transfer pricing-korrektion.  

Armslængdeprincippet for fastlæggelse af afregningspriser og vilkår for transaktioner mellem 

interesseforbundne parter findes i LL § 2. Af LL § 2, stk. 1, heraf fremgår det, at loven omfatter 

følgende skattepligtige: 

1. ”hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3. der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet 

af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4.”29 

 

Loven omfatter således transaktioner, der sker mellem parter fra samme koncern, der er underlagt 

bestemmende indflydelse fra et moderselskab.  
                                                 

27 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 16. 
28 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 37. 
29 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 37. 
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Ovennævnte fysiske og juridiske personer skal således jf. armslængdeprincippet, LL § 2, anvende 

samme afregningspriser og handelsvilkår, der svarer til, hvad uafhængige parter ville have anvendt.  

Skattepligtige, der kontrollerer eller kontrolleres af andre personer, koncernforbundne selskaber mv. 

er omfattet af reglerne i LL § 2. Kontrol anses at foreligge ved direkte eller indirekte ejerskab af 

mere end 50 % af aktiekapitalen eller råden over mere end 50 % af de aktive stemmeretter.  

I tilfælde hvor transaktioner mellem koncern- og interesseforbundne parter ikke er sket på 

markedsmæssige vilkår – efter armslængdeprincippet vil dette medføre ændringer i 

værdiansættelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst.30  

Forpligter den skattepligtige sig til at betale i overensstemmelse med armlængdeprincippet31, vil 

denne undgå yderligere følgeændringer – også kaldet sekundære justeringer.  

En sekundær justering betyder, at man går ind og regulerer for det forhold der ikke er sket betaling 

af, svarende til den pris der burde være fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippets 

priser og vilkår. 

Sekundære justeringer anvendes også i OECD’s Transfer Pricing Guidelines. 

Sekundære justeringer efter dansk lovgivning i LL § 2, stk. 5, samt tilsvarende bestemmelse i 

OECD’s internationale retningslinjer er nødvendige for at sikre, at der foretages modsvarende 

justering. Et eksempel kunne være, at hvis et dansk datterselskab som led i en transfer pricing-sag 

fik forhøjet sit vederlag, så skulle vederlaget tilsvarende nedsættes i det udenlandske moderselskab. 

Et klassisk eksempel, på sekundære justeringer, er ved rentefrit lån fra moderselskab til 

datterselskab. Et andet eksempel kunne være overdragelse af aktiver fra et moderselskab til et 

datterselskab til over- eller underpris. 

  

                                                 

30 Ligningslovens § 2, stk. 5. 
31 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 39 
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3.4 Skattekontrolloven § 3B - dokumentationskrav 

Skattekontrollovens (i det efterfølgende SKL) § 3B er meget central i forhold til transfer pricing og 

spørgsmålet om dokumentationskrav. Det er denne bestemmelse i dansk skatteret, der definerer, 

hvem der skal udarbejde transfer pricing-dokumentation, samt i øvrigt de oplysninger, som skal 

gives vedrørende virksomhedernes transaktioner med nærtstående parter på selvangivelsen.    

Skattekontrollovens § 3B omhandler følgende skattepligtige:  

1. ”fysiske eller juridiske personer der udøver en bestemmende indflydelse, 

2. der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3. der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4. der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5. der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, 

6. eller er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med fast driftssted efter 

kulbrinteskatteloven § 21, stk. 1 eller 4.” 32 

 

Juridiske personer i nr. 1 og 3 kan sidestilles med selskaber, foreninger mv., der efter danske 

skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af 

selskabsretlige regler eller lignende. Det vil sige, at transparente enheder (eksempelvis 

interessentskaber) sidestilles med juridiske personer i denne sammenhæng.  

Fast driftssted kendetegnes ved et fast forretningssted, hvor der helt eller delvist drives virksomhed 

med henblik på at opnå fortjeneste33. Bestemmelsen er i overensstemmelse med OECD’s artikel 5 

om ”permanent establishment”.   

Det er værd at bemærke, at der er overensstemmelse mellem skattepligtige, som er omfattet af 

armslængdeprincippet i LL § 2, og skattepligtige, der er omfattet af oplysnings- og 

dokumentationspligten i SKL § 3 B. 

Den skattepligtige skal i henhold til gældende lovgivning i SKL § 3 B afgive oplysninger om art og 

omfang af handelsmæssige og økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske 

                                                 

32 Skattekontrolloven § 3B stk., 1. 
33 Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 4 samt Selskabsloven § 2, stk.1, litra a 
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personer samt faste driftssteder. Den skattepligtige skal i selvangivelsen opgive denne art og 

omfang af kontrollerede transaktioner. 

Dokumentation af prisfastsættelse af kontrollede transaktioner 

Skattekontrollovens § 3B stk. 5 beskriver, at virksomheder skal udarbejde skriftlig dokumentation 

for de priser og vilkår, der handles med. Vejledning til opfyldelse af dokumentationskravene er 

beskrevet i bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelse af 

kontrollede transaktioner 34.  

Dokumentationen skal være i stand til at danne grundlag for en vurdering, om selskabet har handlet 

på markedsvilkår med nærtstående parter.  

Dokumentationsvejledningen er bygget op på følgende måde:  

- Beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter (§4) 

- Beskrivelse af de kontrollede transaktioner (§5) 

- Sammenlignelighedsanalyse (§6) 

- Implementering af prisfastsættelse (§7) 

- Skriftlige aftaler (§8) 

Dokumentationen skal indeholde en sammenlignelighedsanalyse som skal danne grundlag for 

vurderingen af, om transaktionerne er foretaget på markedsvilkår og armslængdeprincippet. 

Sammen med analysen skal også beskrivelse og redegørelse for armslængde fremgå. Denne del er 

for mange et nøglepunkt i forhold til bedømmelse af, om transfer pricing dokumentation er 

opfyldt35. 

  

                                                 

34 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner.  
35 Forståelse opnået gennem interview 
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Begrænset skattepligt for mindre virksomheder 

Alle skattepligtige omfattet af SKL§ 3 B, stk. 1, skal udarbejde dokumentation for kontrollerede 

transaktioner. For mindre virksomheder gælder der dog som hovedregel en undtagelse for 

dokumentationspligten 36. 

Skattepligtige mindre virksomheder omfatter virksomheder, der alene eller sammen med andre 

koncernforbundne virksomheder har: 

1. under 250 gennemsnitlige heltidsbeskæftigede i indkomståret og 

2. enten: 

a. en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller 

b. en årlig omsætning på under 250 mio. kr. 

 

Sammenholdt med opdelingen i regnskabsklasser jf. årsregnskabsloven vil det reelt kun være klasse 

C mellem og klasse B der vil være omfattet af bestemmelsen om begrænset dokumentationspligt.  

(markeret med gråt). 

D C stor C mellem B 

Balancesum   > 143 mio. 143 - 125 36 - 0 

Nettoomsætning   > 286 mio. 286 - 250 72 - 0 

Antal ansatte   > 250 ansatte 250 - 50 50 - 0 

 

Mindre virksomheder skal i medfør af de lempede dokumentationskrav i SKL § 3B, stk. 6, kun 

udarbejde og opbevare skriftlig dokumentation for transaktioner med fysiske og juridiske personer 

der er hjemhørende i en fremmed stat, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med 

Danmark, og som ikke er medlem af EU eller EØS. 

  

                                                 

36 Skattekontrolloven § 3B stk. 6 
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3.5 OECD modeloverenskomst. 

Den danske lovgivning om transfer pricing er udarbejdet i overensstemmelse med OECD’s 

modeloverenskomst. For at forstå de danske regler vil vi kort beskrive modeloverenskomsten og 

dens indhold. 

Kort om OECD 

37OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development og er grundlagt i 1961, 

med det formål af fremme økonomisk vækst rundt om i verden.  

En grundlæggende prioritet har fra starten være dobbeltbeskatning. Den første modeloverenskomst 

kom i 1963 og byggede på de tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO). Der er ingen af 

de nuværende danske DBO’er er ældre end 50 år, så alle bygger på en OECD-model38. 

Modeloverenskomsten 

For bedre at kunne forstå de problematikker, der er i forbindelse med transfer pricing, er det vigtigt 

at have en forståelse af, hvad der regulere de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med en lang række lande, og disse er 

udarbejdet med OECD’s modeloverenskomst som forbillede.  

Modeloverenskomsten er opdelt i 7 kapitler med 3039 artikler40:  

1. Anvendelsesområdet for artiklerne 

2. Definitioner 

3. Beskatning af indtægt 

4. Beskatning af kapitalforøgelse / formue 

5. Metoder til eliminering af dobbeltbeskatning 

6. Særlige artikler 

7. Ikrafttrædelse 

                                                 

37 http://www.tax.dk/jv/cf/C_F_8_2_1.htm 
38 http://www.tax.dk/jv/cf/C_F_8_2_1.htm 
39 Artikel 14 er udgået I 2000 
40 OECD Model tax Convention on Income and Capital, ISBN 978-92-64-17518-1, side 26-27 
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Artikel 9, som omhandler nærtstående parter, og som er omtalt et par gange, er beskrevet i 

modeloverenskomstens kapitel 3 vedrørende beskatning af indkomst.  

Modeloverenskomsten som retskilde 

41Modeloverenskomsten med tilhørende kommentarer er ikke gældende i national ret og dermed 

ikke folkeretlig bindende.  

Modeloverenskomsten skal ses som en fælles opfattelse af elementerne, og medmindre 

skatteministeriet har taget forbehold for dem, er det dem, der er gældende.  

Det vil sige, at det i en konkret sag er det den enkelte ordlyd i dobbeltoverenskomsten, som er 

gældende, og ikke teksten i OECD’s modeloverenskomst. Der er dog som oftest sammenfald 

mellem de to. Det betyder, at der er blevet henvist til kommentarerne i mange danske afgørelser. 

Kommentarerne til modeloverenskomsten er altså ikke bindende for landsskatteretten og 

domstolene, og man bliver nødt til at kigge på de konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

3.6 OECD’s 5 transfer pricing metoder 

I det følgende afsnit vil vi gennemgå de 5 transfer pricing-metoder, som OECD anbefaler, at 

skatteydere og skattemyndigheder anvender.42 

Disse metoder er de væsentligste faktorer i en transfer pricing-analyse. Det er derfor relevant at 

opnå forståelse at de forskellige metoder. 

  

                                                 

41 http://www.tax.dk/jv/cf/C_F_8_2_1.htm 
42 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 105 



  
Side 30  

  

Skemaet nedenfor giver et overblik over anvendelsen af de 5 metoder.43 

Metode Baseres på Primær sammenlignelighedsfaktor Typisk anvendelse 

Den frie 

markedsprismetode 

(CUP) 

Pris Produktegenskaberne Foretrukken metode, dog mest anvendt hvis 

internt sammenligningsgrundlag findes. 

Videresalgsmetoden 

(Resale Price Method) 

Bruttoavance Funktioner og risici Salgsselskaber, distributører- dog mest 

anvendt, hvor der ikke tilføres produkterne 

væsentlig værdi. 

Kostplus-avancemetoden 

(Cost Plus Method) 

Bruttoavance Funktioner og risici Produktion, ydelser, kontraktsforskning, 

handel med halvfabrikata. 

Avancefordelingsmetoden 

(Profit Split Method) 

Nettoavance Ved værdiansættelsen sammenlignes på 

funktioner, risici, m.v. 

Komplekse transaktioner - f.eks. hvor flere 

parter bidrager med immaterielle aktiver. 

Den transaktionsbestemte 

nettoavancemetode  

(TNM M) 

Nettoavance Funktioner og risici - metoden er dog 

mindre følsom overfor eventuelle 

forskelle i funktioner m.v. i forhold til 

ovennævnte traditionelle 

(bruttoavancebaserede) metoder 

Salgsselskaber, distributører, produktion, 

kontraktsproducenter, specielle tilfælde som 

f.eks. skibsværfter med få årlige leveringer. 

OECD’s transfer pricing-guidelines anvender den følgende rangorden blandt de 5 ovenstående 

anbefalede metoder44.  

1. Den fri markedsprismetode (dvs. på transaktionsniveau) 

2. Videresalgssmetoden eller kostplus-avancemetoden (dvs. på bruttoavanceniveau) 

3. Avancefordelingsmetoden eller den transaktionsbestemte nettoavancemetode (dvs. på 

nettoavanceniveau) 

 

Den foretrukne metode er den, der anvendes på transaktionsniveau, idet der foretages en analyse på 

baggrund af prisen på en given vare, da det er lettere at vurdere en pris fremfor en bruttoavance.   

Valget af transfer pricing-metode afgøres i høj grad af, de data der er til rådighed. 

                                                 

43 Citat Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-
717-0, side 106 
44 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 107 
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Den fri markedsprismetode: 

Ved anvendelse af den fri markedsprismetode sammenlignes priser på varer eller tjenesteydelser i 

en kontrolleret transaktion med prisen på en tilsvarende varer eller tjenesteydelse i en ukontrolleret 

transaktion45. 

Denne metode er den mest korrekte metode og den, der foretrækkes af OECD. Denne metode bør 

anvendes i alle de tilfælde, hvor det er muligt at finde en fri markedspris46. 

Videresalgsmetoden: 

Videresalgsmetoden tager udgangspunkt i den pris, som salgsselskabet kan videresælge en vare 

eller tjenesteydelse til til en uafhængig part. 

Denne pris – prisen som salgsselskabet videresælger til til den uafhængige part - fratrækkes en 

bruttoavance. Bruttoavancen findes ved sammenligning med en sammenlignelig uafhængig 

distributør (salgsselskab).  

Videresalgsprisen fratrukket den opgjorte bruttoavance er den pris, som koncernen internt kan 

handle varen til47. Altså den pris som produktionsselskabet kan sælge deres varer til til koncernens 

salgsselskab. 

Kostplus-avancemetoden: 

Kostplus-avancemetoden tager udgangspunkt i den pris, som man har købt en vare eller 

serviceydelse for hos en ekstern leverandør. Denne pris tillægges et procenttillæg. Omkostninger 

plus procenttillægget udgør tilsammen armslængdeprisen, som den koncerninterne transaktion kan 

foretages på48. 

  

                                                 

45 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 109 
46 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 110 
47 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 113 
48 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 114 
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Avancefordelingsmetoden: 

Avancefordelingsmetoden baserer sig på det samlede overskud, som skal deles mellem 

produktionsselskabet og distributionsselskabet. Det er typisk nettooverskuddet, der anvendes ved 

fordelingen. Fordelingen bestemmes på baggrund af økonomiske argumenter fra de fordelende 

parter49. 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode: 

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode vurderer nettooverskuddet målt op imod en given 

basis såsom f.eks. omsætning, omkostninger eller aktiver. Dette betyder, at man f.eks. siger, at 

nettooverskuddet skal udgøre 8 % af omsætningen.  

Den transaktionsbestemte nettoavancemetode er den mest anvendte metode i praksis. Dette skyldes 

at det kan være meget svært at finde sammenlignelige produkter eller tjenesteydelser at måle priser 

op mod samt meget svært eller umuligt at finde præcise oplysninger om bruttoavancer i praksis. 

På trods af at den transaktionsbestemte nettoavancemetode er den mest anvendte i praksis, 

anerkendes denne metode ikke altid af alle skattemyndigheder. Men henvisning til OECD’s 

rangorden for de 5 transfer pricing-metoder foretrækker mange skattemyndigheder at anvende den 

fri markedsprismetode, videresalgsmetoden eller kostplus-avancemetoden50.   

3.7 Delkonklusion 

Der findes en del beskrivelser om behandling af transaktioner med nærtstående parter, men der 

synes at mangle vejledninger for behandling af mere komplekse transaktioner. Hvordan skal revisor 

bruge vejledningerne ved f.eks. goodwill, patenter og renter på koncerninterne låns værdiansætte og 

prisfastsætte?  

Den simple handlesvare er i sin natur ikke svær at sammenligne. Problematikken kommer, når man 

har med et unik produkt at gøre, og der ikke er noget, man kan sammenligne med. Her synes vi, der 

mangler noget mere konkret og operationelt.  

                                                 

49 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 116 
50 Anders Oreby Hansen og Peter Andersen, Transfer Pricing i Praksis, 1. udgave, 1. oplag, ISBN 978-87-7762-717-0, 
side 117 
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 – Arbejdshandlinger Kapitel 4

4.1 Intro 

I forhold til at få klarlagt hvad for et ansvar der er hos revisor, vil det være helt naturligt at 

gennemgå de erklæringer, som revisor skal stå til ansvar for og herunder, hvilke arbejdshandlinger 

revisor skal udføre.  

Revisorloven skelner mellem ”erklæringer med sikkerhed” og ”andre erklæringer”. 

Alle standarderne fra IFAC51 er blevet implementeret i Danmark og er delt op i fire kategoriger:  

 Standarder vedrørende revision 

 Standarder vedrørende review 

 Standarder vedrørende andre erklæringer med sikkerhed (vil ikke blive gennemgået 

yderligere) 

 Standarder vedrørende beslægtede opgaver 

Erklæringer med sikkerhed (revision og review) 

Udgangspunktet for erklæringsopgaver med sikkerhed er de internationale standarder, som IFAC 

udsteder. Erklæringsopgaver med sikkerhed, som benævnes ’assurance engagements’ på engelsk, er 

en fælles betegnelse for erklæringsopgaver med høj eller begrænset sikkerhed.  

ISA 700 (revision) er med høj sikkerhed og ISRE 2400 og 2410 (review) med begrænset sikkerhed.  

Fælles for erklæringer med sikkerhed er, at der er tale om trepartsforhold, hvor tre parter er 

involveret: Revisor, en ansvarlig part og de tiltænkte brugere52. 

I forhold til skattemæssige transfer pricing-korrektioner vil vi kigge på de forskellige former for 

erklæringer. 

                                                 

51 International Federation of Accountants (IFAC), har til formål at varetage revisorprofessionens globale interesser, 
herunder; at udvikle internationale standarder af høj kvalitet og støtte indførelse af og brug af standarderne, at sikre 
samarbejde mellem medlemsforeningerne og samarbejde med andre internationale organisationer at være internationalt 
talerør for revisorprofessionen. 
52Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby, Revisor – regulering og rapportering, 2. udgave/1. oplag, 
ISBN 978-87-619-2655-5, side 178  
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Følgende erklæringer vil blive gennemgået: 

- I forhold til revision af årsregnskabet vil vi gennemgå ISA 700, som regulerer påtegningen 

for revisor. Udover denne vil Erklæringsbekendtgørelsen og vejledning til 

Erklæringsbekendtgørelsen også regulere påtegningen, hvorfor disse også gennemgås.   

- I forhold til selvangivelsen vil vi gennemgå ISRE 2400 og 2410, som anvendes, når en 

virksomhed får gennemgået (review) deres udarbejdede selvangivelse. Reviewerklæringer er 

også omtalt i Erklæringsbekendtgørelsen.  

Andre erklæringer (beslægtede opgaver) 

Andre erklæringer vedrørende beslægtede opgaver er kun delvist omfattet af revisorloven i forhold 

til nogle få bestemmelser blandt andet kompetencer og indberetning af økonomiske forbrydelser og 

kan indbringes for Revisornævnet. I modsætning til ”erklæringer med sikkerhed”, så er ”andre 

erklæringer” ikke omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen. 

Følgende erklæring vil blive gennemgået: 

- ISRS 4410 om opstilling af finansielle oplysninger i forhold til assistance med opstilling af 

bilag til selvangivelsen. 

4.2 Erklæringsbekendtgørelse 

Erklæringsbekendtgørelsen finder kun anvendelse på erklæringer med sikkerhed. En erklæring om 

beslægtede opgaver (ISRS 4410) vil ikke finde hjemmel her.  

Efterfølgende afsnit har derfor kun relevans for afsnittene om erklæringerne ISA 700 og ISRE 2400 

og 2410. 

Erklæringsbekendtgørelsen omhandler godkendte revisorers erklæringer. Bekendtgørelsen er 

udstedt med hjemmel i revisorlovens § 16. stk. 4, vedrørende Erhvervsstyrelsens muligheder for at 

fastsætte regler og standarder om etik, udførelse af opgaver og afgivelse af revisionspåtegninger. 

Denne er sammen med erklæringsstandarderne fra IFAC grundlaget for danske revisorers afgivelse 

af erklæringer. 
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Med Erklæringsbekendtgørelens følger også erklæringsvejledningen, hvor forskellige forhold er 

mere uddybende beskrevet sammen med eksempler. Dette er Erhvervsstyrelsens fortolkningsbidrag 

til de forskellige bestemmelser i bekendtgørelsen53. 

I det efterfølgende vil vi gennemgå emner, som har relevans i forhold til revisors ansvar, og som er 

fælles for både revisions- og reviewerklæringer.  

Kort om forbehold og supplerende oplysninger 

I forhold til erklæringer og hvad revisor skal konkludere, er det naturligt at gennemgå supplerende 

oplysninger og forbehold for bedre at forstå de pligter, som revisor har.  

Når der i en påtegning, hvad enten det er revision eller review, tages et forbehold eller hvis der er 

supplerende oplysninger, taler man om, at påtegningen er modificeret i forhold til den blanke 

påtegning. 

En påtegning modificeres i følgende tilfælde54: 

Forhold Eksempel 

Forhold, der ikke påvirker revisors konklusion: 

 

 Supplerende oplysninger 

Forhold, der påvirker revisors konklusion:  Konklusion med forbehold 

 Manglende konklusion 

 Afkræftende konklusion 

Supplerende oplysninger 

Supplerende oplysninger omfatter de situationer, hvor revisor vil henlede regnskabslæsers 

opmærksomhed på poster eller noter i regnskabet. Det vil sige forhold i regnskabet, som vil gavne 

regnskabslæsers forståelse.  

Der må i de supplerende oplysninger ikke tilføjes nye oplysninger55, opmærksomheden må kun 

henlede på særlige forhold i regnskabet. 

                                                 

53 Vejledning om bekendtgørelse godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen) side 3 
54 Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby, Revisor – regulering og rapportering, 2. udgave/1. 
oplag, ISBN 978-87-619-2655-5, side 223 
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Det er vigtigt at bemærke, at en supplerende oplysning aldrig må erstatte et forbehold eller være en 

del af begrundelsen for forbeholdet. 

Supplerende oplysninger er enten vedrørende forhold i regnskabet eller vedrørende andre forhold 

(kun revisionserklæringer).    

Forhold i regnskabet er typisk hvis, revisor er enig med ledelsen, men at der er stor usikkerhed om 

det. Det kan f.eks. være, hvis der i regnskabet er poster behæftet med betydelig usikkerhed, og 

revisor er enig i ledelsens beskrivelse heraf, hvorfor der gives supplerende oplysninger. 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold56 kan være, hvis revisor er blevet bekendt med, 

at virksomheden ikke har overholdt bogføringsloven, eller der er opstået forhold, hvor det vurderes, 

at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller straffeansvar for handlinger eller udeladelser.  

Et eksempel på supplerende oplysninger vedrørende andre forhold kunne være oplysninger om et 

ulovligt aktionærlån, eller hvis der er i året er sket manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller 

A-skat.57 

4.3 Revision 

Revisors arbejde med en erklæring efter ISA 700 skal udarbejdes efter de internationale standarder 

om revision. 

Til undersøgelse af arbejdet med transfer pricing vil vi gennemgå ISA 315, der omhandler 

identifikation og vurdering af væsentlige risici for fejlinformation, ISA 550, der omhandler 

nærtstående parter, og afslutningsvis ISA 700 vedrørende revisors konklusion på den udførte 

revision. I forlængelse af ISA 550 vil ISA 540 vedrørende skøn og ISA 620 vedrørende eksperter 

også kort blive gennemgået.  

  

                                                                                                                                                                  

55 Vejledning til Erklæringsbekendtgørelsen  
56 Erklæringsbekendtgørelsen § 7 stk. 2 
57 Vejledning om bekendtgørelse godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen), side 27 
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ISA standarderne er opbygget på følgende måde:  

Revision af historisk finansiel information58:  

200-299 Generelle principper og ansvar 

300-499 Risiko fastsættelse og respons til den fastsatte risiko 

500-599 Revisionsbevis 

600-690 Brug af andre i revisionen 

700-799 Revisions konklusion og rapportering 

800-899 Specielle områder 

 

ISA 315 er således en standard om risiko, mens ISA 550 omhandler selve revisionsbeviset, og ISA 

700 vedrører revisors konklusion og rapportingen heraf. 

4.3.1 ISA 315 – Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation 

ISA 315 omhandler identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem 

forståelse af virksomhedens og dens omgivelser59. 

ISA 315 er en grundlæggende standard i relation til en revisionsopgave. Standarden beskriver 

revisors ansvar for at identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation gennem forståelse 

af virksomheden, herunder virksomhedens interne kontroller60. 

Målet med standarden er for revisor at opnå en forståelse af de steder i regnskabet, hvor der kan 

være særlige risici for væsentlige fejl i regnskabet.  

Standardens grundlæggende betydning for revisionen skyldes dens krav om, at revisor skal opnå 

forståelse af mange aspekter i den virksomhed, der revideres samt, at den også afleder andre 

standarder, hvor f.eks. besvigelser i ISA 240 og væsentlighed ved udførelse og planlægning i ISA 

320 bliver omtalt mere detaljeret.  

Revisor skal have en forståelse af såvel interne som eksterne forhold i virksomheden61. 

                                                 

58 Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance, and Related Services 
Pronouncements, 2012 edition, volume 1, side 3-4 
59 ISA 315 (ajourført) identifikation og vurdering af risisci for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser, (forside) 
60 ISA 315 (ajourført) identifikation og vurdering af risisci for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser, ISA 315.1 
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Set ud fra transfer pricing-problematikken er det nærlæggende at kigge på, hvad revisors respons er, 

når der identificeres risici netop på transfer pricing-området.  

Revisor skal tage stilling til relevante reguleringer og eksterne forhold og må derved antages at have 

transfer pricing med i overvejelserne, når revisionen planlægges.  

Hvis revisor vurderer at der en væsentlig risiko, så skal det også overvejes, om virksomheden har 

interne kontroller, der imødegår denne risiko. 

De identificerede risici kan være på enten regnskabsniveau eller revisionsmålsniveau62, transfer 

pricing-korrektioner vil relatere sig til begge. Identificerede risici på regnskabsniveau kan vedrøre 

ledelsens tilsidesættelse af interne kontroller63, hvor identificerede risici vedrørende revisionsmål 

bl.a. kan omfatte fuldstændighed af omsætning eller tilstedeværelse på debitor. 

4.3.2 ISA 550 – Nærtstående parter 

ISA 550 omhandler revision af nærtstående parter. ISA 550 er en dokumentationsstandard forstået 

på den måde, at den er placeret sammen med standarderne om revisionsbevis.  

Nærtstående parter er det essentielle i transfer pricing, og standarden er derfor interessant i forhold 

til revisors arbejde. Da standarden er essentiel i forhold til hele problemstillingen, vil den i det 

efterfølgende blive gennemgået detaljeret. 

Generelt 

ISA 550 omhandler revisors ansvar over for relationer til samt transaktioner med nærtstående 

parter, når et regnskab revideres64. Standarden er en mere specifik behandling af de forhold, der er 

fundet i ISA 315, ISA 240 om besvigelser og ISA 330 om revisors reaktion på de vurderede risici. 

Mange transaktioner med nærtstående parter finder sted som led i den normal drift af en 

virksomhed65. Disse transaktioner er ikke nødvendigvis mere risikofyldte end dem, der er foretaget 
                                                                                                                                                                  

61 ISA 315 (ajourført) identifikation og vurdering af risisci for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser, ISA 315.11 
62 ISA 315 (ajourført) identifikation og vurdering af risisci for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser, IAS 315.25 
63 ISA 315 (ajourført) identifikation og vurdering af risisci for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 
virksomheden og dens omgivelser, ISA 315 A118 
64 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.1 
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med en uafhængig tredje person, men der kan være omstændigheder, der giver anledning til større 

risici.  

Standarden lister følgende forhold op, der kan være særligt risikofyldte66:  

- Komplekse virksomhedsstrukturer 

- Informationssystem, der ikke understøtter identifikation af nærtstående parter 

- Handel med nærtstående parter foregår ikke efter armslængdeprincippet.  

Revisors ansvar 

Inden for mange begrebsrammer (eksempelvis årsregnskabsloven eller IFRS) har nærtstående parter 

særlig fokus og kræver ofte særlige oplysning om transaktioner og mellemværender.  

For at forstå arten og indvirkningen af de kontrollere transaktioner skal revisor identificere, vurdere 

og reagere på de risici, der er relateret hertil for at sikre, at de bliver behandlet og oplyst i 

overensstemmelse med begrebsrammens krav. 

Selv ved minimale eller ingen oplysningskrav, så skal revisor stadig opnå forståelse af relationer og 

transaktioner for at konkludere, om regnskabet er påvirket af disse67.  

Forståelsen af transaktioner og relationer er også krævet i forhold til ISA 240 om besvigelser, og 

om de nærtstående parter udgør en forøget risiko, særligt på grund af at besvigelser mellem 

nærtstående parter er nemmere end ved tredjeparter. 

Der er iboende begrænsninger i revisors arbejde, og der er en uundgåelig risiko for, at der kommer 

visse fejlinformationer i regnskabet, selvom revisor har planlagt og udført revisionen på behørig 

vis68. Denne er især stor i relation til nærtstående parter.  

Det er derfor vigtigt, at revisor i sit arbejde udviser professionel skepsis ved både planlægning og 

udførelse rettet mod uoplyste relationer. 

 

                                                                                                                                                                  

65 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.2 
66 ISA550 Nærtstående parter ,ISA 550.2 
67 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.4 
68 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.6 
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Revisors mål 

Det er revisors mål at identificere besvigelsesfaktorer samt faktorer, der kan føre til væsentlig 

fejlinformation. 

Revisor skal efter udførelsen af sit arbejde være i stand til at konkludere, om regnskabet er påvirket 

af transaktioner med nærtstående parter, sådan at regnskabet: 

a) Giver et retvisende billede 

b) Ikke er vildledende over for regnskabslæser69 

Derudover sikre, at transaktioner og mellemværender er passende identificeret og behandlet i 

overensstemmelse med begrebsrammen. 

Definitioner 

Definitionerne i ISA 550 er vigtige at sammenholde med hvad, der er gældende inden for danske 

skatte- og regnskabstermer for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de forskellige 

begrebsrammer. 

Markedsvilkår 

ISA 550 definerer en transaktion på markedsvilkår på følgende måde: ”transaktion på 

markedsvilkår – en transaktion, der gennemføres på samme vilkår og betingelser som mellem en 

villig køber og en villig sælger, der ingen gensidig tilknytning har, og som handler uafhængigt af 

hinanden og i egen interesse”70. 

Til sammenligning er ligningslovens definition følgende:  

”Skattepligtige skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser 

og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 

(kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis 

transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter71”. 

 
                                                 

69 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.9 
70 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.10 (a) 
71 Ligningsloven §2 (punkt 1-6 omkring skattepligtige er ikke taget med i citatet) 
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Det må udledes af definitionerne at der ikke er nogen indholdsmæssig forskel, og der dermed er 

overensstemmelse mellem den revisionsmæssige begrebsramme og den skattemæssige. 

Nærtstående parter 

Nærstående parter bliver i ISA 550 defineret enten ud fra den valgte regnskabsmæssige 

begrebsramme, eller hvis begrebsrammen har minimale eller meget begrænsede definitioner, 

anvendes det kontrollerede element til fastlæggelsen af de nærtstående parter72.  

Ud fra begrebsrammer så definerer Årsregnskabsloven og IFRS nærtstående parter på samme måde.  

Årsregnskabslovens § 98 C, stk. 2 (gælder kun for klasse mellem C og op) definerer nærtstående 

parter på følgende måde: 73”Stk.2. Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med 

definitionen i den internationale regnskabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af 

Kommissionen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse 

af internationale regnskabsstandarder samt efterfølgende ændringer i definitionen, som vedtages af 

Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordning”.  

Definitionen er dermed den samme i IAS 24, og den definerer nærtstående parter som: ” 

74”En nærtstående part er en person eller en virksomhed, der har forbindelse med den virksomhed, 

som udarbejder dens årsregnskab (i denne standard benævnt den »regnskabsaflæggende 

virksomhed«)” 

Yderligere specifikation af nærtstående parter omhandler:  

- Nøglepersoner i ledelsen 

- Nærtstående familiemedlemmer 

- Koncernforbundne (både tilknyttede og associerede) 

- Bestemmende indflydelse. 

Sammenholdes ISA 550 og IAS 24, er der ikke den store materielle forskel mellem de to, og der 

vurderes ikke at være en nævneværdig kløft, der kunne have indflydelse på det arbejde, man udfører 

som revisor, alt efter hvad for en begrebsramme man arbejder med.   

                                                 

72 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 
73 Årsregnskabsloven § 98 C, stk. 2. 
74 IAS 24.9 
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Krav til revisor 

Revisors krav til det udførte arbejde er særligt interessant, da dette afsnit giver en forståelse af den 

teoretiske baggrund af det arbejde, som revisor bør udføre i relation til nærtstående parter. 

Udover kravene i ISA 315 og ISA 240 om besvigelser, stilles der følgende krav til revisor efter ISA 

550: 

Risikovurderingshandlinger og tilknyttet aktivitet75 

Revisor skal indledningsvist ved risikofastsættelsen forstå omfanget af transaktionerne, som 

virksomheden indgår med dens nærtstående parter.  

Forståelse af virksomheden 

Dette gøres i første omgang ud fra forespørgsel til den daglige ledelse eller andre med viden om 

identifikationen af nærtstående parter, arten af transaktioner med dem og typen af transaktioner i 

regnskabsperioden76. 

Revisor skal i risikoprocessen identificere eventuelle kontroller, som den daglige ledelse har 

etableret for at sikre, at passende foranstaltninger er sat i verden.  

Kontrollerne skal dække identifikation af nærtstående parter samt godkendelse af transaktionerne, 

uanset om det er inden for eller uden for virksomhedens normale drift77. 

En revision udføres med den forudsætning, at den daglige ledelse anderkender og forstår, at de er 

ansvarlige for udarbejdelse af regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme78.  

Dette indebærer, at den daglige ledelse har passende kontroller til at sikre, at transaktioner, 

oplysninger m.m. bliver behandlet rigtigt. 

 

                                                 

75 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.11-17 
76 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.13 
77 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.14 – a,b,c 
78 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 A16 
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Kontrolmiljøet (også omhandlet i ISA 315) for nærtstående parter kan foreligge i følgende 

tilfælde79: 

- Interne etiske retningslinjer, der er kommunikeret i forhold til behandling af disse typer af 

transaktioner 

- Procedure for kommunikation til den daglige og øverste ledelse om disse transaktioner 

- Tildeling af ansvar om opsyn med nærtstående parter 

- Rettidig drøftelse vedrørende transaktioner uden for den normale drift 

- Retningsliner for godkendelse af transaktioner i forhold til at afdække interessekonflikter.  

- Periodisk gennemgang udført af den interne revision 

- Proaktiv rådgivning søgt hos revisor eller juridisk rådgiver 

- Politikker og procedure til rapportering af uregelmæssigheder (eksempelvis whistle-blower- 

ordning)  

De oplistede eksempler på kontroller kan i nogle virksomheder være mangelfulde eller decideret 

ikke-eksisterende.  Dette kan skyldes lav prioritering, manglende tilsyn, bevidst tilsidesættelse som 

følge af følsomheden over for oplysningerne, manglende forståelse for begrebsrammen og 

manglende oplysningskrav80.  

Risikoen vedrørende nærtstående parter skal særligt ses i forhold til regnskabsmanipulation. Dette 

er særligt i risikoen for, at ledelsen tilsidesætter kontroller, som udadtil virker til at fungere, når der 

er tale om nærtstående relationer81. Grunden til dette er, at der kan være særlige incitamenter til at 

ledelsen gør det. 

Manipulationen kan ske i form af fordelagtige transaktioner for en af parterne eller særligt gunstige 

eller fiktive betingelser på transaktionerne. Dette kan være for at give et misvisende billede af den 

forretningsmæssige begrundelse for transaktionen, svigagtig overførsel af aktiver til værdi, der 

ligger langt fra markedsværdien eller meget komplekse transaktioner, hvis formål er at give den 

finansielle stilling et misvisende billede82. 

                                                 

79 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 A17 
80 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 A18 
81 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 A19 
82 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 A19 



  
Side 44  

  

Ledelsens tilsidesættelse af kontroller bygger meget på besvigelse som nævnt i ISA 240. 

Afhandlingens tilgang til problematikken bygger ikke nødvendigvis på en besvigelsesgrund, men i 

lige så høj grad på ikke-bevidste fejlagtige transaktioner og ikke-bevidste fejl i skøn. 

Løbende opmærksomhed i forhold til den modtagene information 

Det er vigtigt, at revisor igennem hele processen er særlig opmærksom på de informationer der 

bliver givet om nærtstående parter og transaktioner. Det gælder altså her for revisor om at være 

opmærksom på særlige ordninger eller anden information, der kan tyde på tilsidesættelse af interne 

kontroller.  

Standarden stiller særligt krav til, hvad der forventes, at revisor udfører af handlinger rettet mod 

identifikation af nærtstående parter83. Handlingerne er følgende.  

- Indhente engagementsforespørgsler og advokatbreve 

- Indhente referarter fra generalforsamling og øvrige møder i den øverste ledelse 

- Indhente øvrige registreringer og dokumenter, hvor revisor anser det nødvendigt 

De to første punkter er meget specifikke handlinger som revisor bør udføre, mens det sidste punkt 

er en form for opsamling, hvor man godt kunne forestille sig lå handlinger som indhentelse af 

tingbog, bilbog, m.v.  

Særligt hvis revisor identificerer transaktioner uden for virksomhedens sædvanlige drift, skal den 

daglige ledelse forespørges om deres art og om nærtstående parter er involveret84. 

Identifikation og vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation 

Det første afsnit omhandlede forståelsen af virksomheden og dens kontrolmiljø tilsvarende de 

handlinger, der foreskrives i ISA 315. 

Det næste step er for revisor at identificere de forskellige risici og vurdere deres indvirkning på 

regnskabet og den fejlinformation, der evt. kan komme. Det skal noteres, at transaktioner uden for 

den normale forretningsgang skal betegnes som betydelige risici.  

                                                 

83 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.15 
84 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.16 
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Reaktionen på den identificerede risiko 

Det er klart, at revisor skal reagere på de identificere risici i passende omfang. Det kan betyde, at 

der skal udføres yderligere handlinger, for at der kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og 

herved sikre, at den valgte regnskabsmæssige begrebsramme (f.eks. årsregnskabet) er retvisende. 

Særligt ved reaktion på transaktioner med virksomhedens nærtstående parter uden for den 

sædvanlige forretningsmæssige drift skal revisor reagere og overveje de forretningsmæssige 

begrundelser (eller mangler herpå), overveje, om vilkår er i overensstemmelse med forklaring fra 

ledelsen samt, om de er behandlet og oplyst på behørig vis i regnskabet. 

Netop den behørige behandling og oplysning er særlig vigtig. I forhold til den regnskabsmæssige 

begrebsramme og dermed IFRS og Årsregnskabsloven er der helt særlige bestemmelser om 

oplysninger om nærtstående parter. Vi har vores primære fokus på Årsregnskabslovens regler og 

bestemmelser, men tager IFRS med som sammenligning. 

Ifølge Årsregnskabsloven skal kun transaktioner med nærtstående parter, der ikke er foretaget på 

markedsvilkår, oplyses85 og kun for regnskabsklasse C og op, mens det jf. IFRS og IAS 24 gælder, 

at alle transaktioner skal oplyses hvad enten de er på markedsvilkår eller ej86. Der ligger altså en 

ensartethed i definitionen, men en markant forskel på oplysningskravene mellem de to 

begrebsrammer.   

Udsagn om transaktioner er foretaget på markedsvilkår87 

Standardens beskrivelse om udsagn vedrørende markedsvilkår er egentlig et punkt under 

”Reaktionen på den identificerede risiko”, men er væsentlig for afhandlingens problematik og vil 

derfor blive gennemgået detaljeret. 

”Hvis den daglige ledelse i regnskabet erklærer, at en transaktion med en nærtstående part er 

gennemført på vilkår, der svarer til dem, der gælder for transaktioner på markedsvilkår, skal 

revisor opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for dette udsagn” 88 

                                                 

85 Årsregnskabsloven § 98 C 
86 IAS 24 
87 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550.24 
88 Citat fra ISA 550.24 Sidste linje i afsnittet er ikke medtaget, men lyder: ”(jf. afsnit A42-A45)” 
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Det er kun ved udsagn (notekrav), hvor disse handlinger finder anvendelse.  

For bedre at forstå frasen i ISA 550.24 vil elementerne i ”markedsvilkår” blive inddelt på følgende 

måde: 

- Pris (forudsat varen ikke er unik) 

- Kreditbetingelser 

- Betingede forpligtelser 

- Særlige pristillæg 

Det kan være let for revisor at skaffe dokumentation for, at transaktioner mellem nærtstående parter 

er sket til en pris, der svarer til markedsvilkår. Der kan dog være praktiske begrænsninger i revisors 

arbejde i forhold til at opnå revisionsbevis om, at de øvrige vilkår for at transaktionen også er på 

markedsvilkår.  

Dokumentation for at prisen er på markedsvilkår kan være ret simpel, mens det for de øvrige 

elementer i transaktionen, kan være umuligt at bekræfte, at de øvrige vilkår og betingelser svare til, 

hvad en uafhængig 3. part ville opnå89. 

Der er altså en risiko for, at udsagnet fra den daglige ledelse om, at transaktioner er foretaget på 

markedsvilkår kan indeholde væsentlig fejlinformation.  

90Udarbejdelsen af et regnskab kræver, at den daglige ledelse dokumenterer deres udsagn om, at 

transaktioner med nærtstående parter er foretaget på vilkår, som ville være gældende, hvis 

transaktionen var på markedsvilkår. 

Dette kan den daglige ledelse bl.a. gøre på følgende måde:  

- Sammenligning af vilkår for transaktionen med lignende eller identiske transaktioner. 

- Anvendelse af en ekstern ekspert til dokumentationen af, at transaktionen er foregået på 

markedsvilkår.  

- Sammenligning med kendte markedsvilkår på et åbent marked. 

                                                 

89 ISA550 Nærtstående parter, ISA 550 A42 
90 ISA550 Nærtstående parter, IAS 550 A43 
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Revisor skal vurdere den daglige ledelses udsagn, og udsagnet skal underbygges af 

revisionshandlinger. Dette kan omfatte følgende: 

- Overveje hensigtsmæssigheden af den daglige ledelses proces for underbygningen. 

- Kontrollere kilden af de interne eller eksterne oplysninger, der underbygger udsagnet. 

- Vurdere rimeligheden af forudsætningerne, som udsagnet er baseret på. Dette kan også 

omfatte at udfordre de opsatte forudsætninger, som revisor bliver forelagt. 

Der ligger meget arbejde i at sikre, at de korrekte oplysninger er med i regnskabet, samt at 

oplysningerne ikke er vildledende. Visse begrebsrammer, som tilfældet med Årsregnskabsloven, 

kræver, at kun transaktioner, der ikke er indgået på markedsvilkår, oplyses. Hvis den daglige ledelse 

ikke har oplyst om det i regnskabet, ligger der et implicit udsagn om, at transaktioner med 

nærtstående parter er foretaget på markedsvilkår. Disse regler gælder dog kun for klasse C og D 

virksomheder, men ikke for klasse B. 

Vurdering af den regnskabsmæssige behandling        

Ved afgivelse af en erklæring med høj grad af sikkerhed (ISA 700) skal revisor vurdere, om 

relationerne og transaktionerne med de nærtstående parter er behandlet og oplyst på en sådan måde, 

at regnskabet er retvisende, og at oplysningerne i øvrigt ikke gør regnskabet vildledende. 

Denne proces går for revisor ud på at vurdere væsentligheden ved eventuelle fejlinformationer. Det 

er ikke nødvendigvis den beløbsmæssige effekt, der vurderer væsentligheden, men kan i ligeså stort 

omfang være om oplysninger af arten og omfanget af transaktionerne.  

Det betyder også, at revisor skal overveje om præsentationen af de nærtstående parter er i 

overensstemmelse med den valgte begrebsramme91. I Årsregnskabsloven er der f.eks. et notekrav 

om oplysninger, og her skal revisor vurdere, om noten i regnskabet er fyldestgørende. 

I denne forbindelse vil man som revisor skulle indhente skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse, 

hvor de indestår for, at alle nærtstående parter og deres transaktioner, som de er bekendt med, er 

identificeret, samt at oplysning og behandling er i overensstemmelse med den valgte 

begrebsramme. 

                                                 

91 ISA550 Nærtstående parter, IAS 550 A47 
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4.3.3 ISA 540 – Revision af skøn 

Revision af skøn giver ofte anledning til stor problematik i forbindelse med en revision. Herunder er 

revision af transaktioner med nærtstående parter også revision af skøn.  

Revision af skøn følger af ISA 540 og er den revisionsstandard, der behandler emnet.  

Vi har identificeret, at en stor del af problematikken i transfer pricing-sammenhæng netop ligger i 

skønnet. Hvad er markedsvilkår f.eks. på transaktioner, hvor substansen og værdien er svær at 

definere? 

Det er derfor hensigtsmæssigt kort at redegøre for de overordnede krav, som stilles af revisor i 

forbindelse med revision af skøn.  

Nogle regnskabsposter kan ikke måles præcist, men kan kun skønnes. Revision af skøn er 

vanskeligt, da skøn i sagens natur er påvirket af subjektive vurderinger foretaget af ledelsen. 

Der findes mange forskellige typer af regnskabsmæssige (og skattemæssige) skøn. I transfer 

pricing-sammenhæng ser vi dog, at skøn over dagsværdi/værdiansættelse af immaterielle aktiver 

typisk skaber udfordringer. 

Netop denne type skøn er forbundet med stor usikkerhed, og en lang række forudsætninger er 

opstillet, som også skal være rigtige. Yderligere kan det være vanskeligt for ledelsen, at 

sammenligne med tilsvarende konkurrenter, brancher eller lignende produkter eller foretage en 

tilbageskuende vurdering.  

Hvis det regnskabsmæssige skøn medfører en betydelig risiko, må revisor også udvide sine 

handlinger92. 

  

                                                 

92 ISA 540 Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede 
oplysninger, ISA 540.15 
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Typiske handlinger93, som FSR’s kvalitetskontrol kontrollerede i 2014, var bl.a.:  

- Test af, hvordan ledelsen har udøvet de regnskabsmæssige skøn samt data, der er brugt 

- Revisor udfører uafhængigt skøn 

- Gennemgang af efterfølgende begivenheder. 

Det handler altså i høj grad om at udfordre ledelsens skøn for at sikre, at skønnet er korrekt. 

Oplysninger vedrørende regnskabsmæssige skøn 

Behandlingen og oplysningen om det regnskabsmæssige skøn, kan også være aktuelt i transfer 

pricing-sammenhæng. 

Skøn er nogle gange tilknyttet væsentlig usikkerhed94, og det er typisk påkrævet, at ledelsen 

oplyser, hvordan de har udøvet deres skøn i regnskabet. Det er i denne forbindelse et krav, at revisor 

sikre, at oplysningerne er i overensstemmelse med den valgte begrebsramme.  

Anvendelse af eksperter 

Fordi revisor nogle gange ikke har den fornødne ekspertise, kan det være relevant, at der inddrages 

en ekspert.  

Revisors anvendelse af ekspert fremgår af revisionsstandarden ISA 620. Området er interessant at 

berøre da det både i forhold til ISA 550 og ISA 540 kan have relevans for revisionen.  

En revisorudpeget ekspert er en person, der har ekspertise inden for andre områder end regnskab og 

revision, og hvis arbejde benyttes af revisor som led i revisionsdokumentationen95. 

I vores case vil det være inddragelse af en ekspert inden for transfer pricing eller værdiansættelse af 

immaterielle rettigheder, der kunne være relevant. Revisors handlinger vedrørende eksperten vil 

ikke blive uddybet yderligere. 

                                                 

93 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Synlig%20kvalitet/Nyt%20fra%20Revisortilsynet/Fokus%20i%20kvalitetsko
ntrollen%202014%20-%20Rev%20af%20regnskabsmaessige%20skoen 
94 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 255  
95 ISA 620 Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde, ISA 620.6A 
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4.3.4 ISA 700 - Revisors erklæring uden modifikationer og supplerende oplysninger  

ISA 700 omhandler revisors ansvar ved udformning af konklusionen og afgivelse af revisors 

erklæring. Formen og indholdet i erklæringen der afgives, er et resultat af den udførte revision af et 

regnskab. ISA 700 anvendes, såfremt revisionen ikke har givet anledning til supplerende 

oplysninger eller forbehold.  

Målet med revisors konklusion og erklæringen på regnskabet er at udforme en konklusion på 

baggrund af det opnåede revisionsbevis i forbindelse med revisionen samt at udforme en skriftlig 

erklæring, der beskriver grundlaget for konklusionen96.  

En konklusion uden modifikationer er den konklusion, revisor anvender, når revisor konkluderer at 

regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme i 

alle væsentlige henseender, og at regnskabet giver et retvisende billede97.   

Formålet med denne revisionsstandard er at gøre revisor i stand til at afgive en erklæring, der er af 

ensartethed – forudsat at revisionen er udført i overensstemmelse med internationale 

revisionsstandarder98. Ved at skabe ensartethed i de afgivne erklæringer fremmer dette 

troværdigheden samt bidrager til at fremme læserens forståelse af erklæringens indhold samt at 

identificere usædvanlige forhold, hvis disse skulle forekomme.  

Krav til udført arbejde 

En konklusion uden modifikationer afgives af revisor, når revisor kan konkludere, at regnskabet i 

alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme.  

  

                                                 

96 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700.33 
97 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erkæringer (Erklæringsbekendtgørelsen) 24. marts 2009, 
punkt 5.5, side 24 
98 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700.4 
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I medfør af ISA700, skal revisor i forbindelse med sit arbejde især vurdere, om: 

- ”regnskabet indeholder fyldestgørende oplysninger om anvendt regnskabspraksis, som er 

valgt og anvendt         

- den valgte og anvendte regnskabspraksis er konsistent med den relevante regnskabsmæssige 

begrebsramme og er passende 

-  de regnskabsmæssige skøn, der er foretaget af ledelsen, er rimelige 

-  de oplysninger, som præsenteres i regnskabet, er relevante, pålidelige, sammenlignelige og 

forståelige 

-  regnskabet giver fyldestgørende oplysninger, så de tiltænkte brugere kan forstå 

indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på den information, som 

formidles i regnskabet, og  

- den terminologi, der anvendes i regnskabet, herunder titlen på hver bestanddel af 

regnskabet, er passende 99” 

Revisor skal udover punkterne nævnt ovenfor i forbindelse med udarbejdelse af et regnskab også 

overveje den samlede præsentation af regnskabet, regnskabets struktur, indhold samt tilhørende 

noter.   

Ligeledes skal revisor have opnået høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation – uanset om dette skyldes fejl eller besvigelser100.  

Når revisor skal konkludere, om der er opnået høj grad af sikkerhed, skal revisor især tage højde 

for, om der er opnået tilstrækkeligt revisionsbevis, herunder om revisor har foretaget en reaktion på 

de vurderede risici og hermed afdækket eventuelle risici101. 

Afslutningsvis skal revisor, hvis han har konstateret fejlinformation i forbindelse med sin revision, i 

afgivelsen af sin konklusion vurdere den konstaterede fejlinformation og herunder konkludere om 

ikke-korrigerede fejlinformationer enkeltvis eller samlet er væsentligt for regnskabet102. 

 

                                                 

99 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700.13 
100 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700.11 
101 ISA 330 Revisors reaktion på vurderede risici, ISA 330.26 
102 ISA 450 Vurdering af fejlinformationer konstateret under revisionen., ISA 450.11 
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Konklusionens form 

Når revisor afgiver sin konklusion uden modifikationer, og denne er i overensstemmelse med den 

regnskabsmæssige begrebsramme, der giver et retvisende billede, skal revisor i sin konklusion, 

medmindre andet er bestemt ved lov eller øvrige reguleringer, benytte en standardformulering103. 

Konklusionen skal være skriftlig, og denne skal klart indikere, at der er tale om en erklæring fra en 

uafhængig revisor. Ligeledes skal de forskellige bestanddele, der er revideret i regnskabet, tydeligt 

fremgå for regnskabslæseren. Ligesom anvendt regnskabspraksis og forklarende oplysninger skal 

fremgå104: 

4.3.5 ISA 705 - Forbehold 

En konklusion med forbehold anvendes af revisor, når han kan konkludere, at regnskabet som 

helhed indeholder væsentlig fejlinformation eller ikke er retvisende på baggrund af det opnåede 

revisionsbevis. Eller hvis revisor ikke kan opnå tilstrækkeligt revisionsbevis og derved ikke kan 

konkludere at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller er retvisende. 

Revisors konklusion skal modificeres, når: 

- ”Revisor på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet som helhed 

ikke er uden væsentlig fejlinformation, eller 

- Revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 

regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation.105” 

 

ISA 705 beskriver 3 typer af modificerede konklusioner: 

- Konklusion med forbehold 

- Afkræftende konklusion 

- Manglende konklusion 

 

                                                 

103 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700.35 
104 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, ISA 700.23 
105 ISA 705 Modifikation til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, ISA 705.4 
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Konklusion med forbehold  

Et forbehold kan enten være et ”bortset fra”-forbehold eller et gennemgribende forhold, der leder til 

et forbehold for regnskabet i sin helhed. 

Et ”bortset fra”-forbehold betyder, at revisor kan konkluderer, at regnskabet i sin helhed er korrekt, 

bortset fra indvirkninger af et eller flere forhold. 

En konklusion med et ”bortset fra”-forbehold kan både vedrøre manglende revisionsbevis samt 

uenighed med ledelsen106 

Er der tale om et gennemgribende forhold, vil revisor skulle tage forbehold for hele regnskabet. 

Dette kan gøres enten med en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. 

Afkræftende konklusion 

En afkræftende konklusion anvendes i de tilfælde, hvor revisor er så uenig med ledelsen, og han på 

baggrund heraf kan konkludere, at fejlinformationerne i regnskabet er gennemgribende og 

væsentlige. Afkræftende konklusion anvendes i de tilfælde, hvor revisor i forbindelse med sin 

revision har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og på denne baggrund ikke mener at 

regnskabet giver et retvisende billede107. 

Begrebet, gennemgribende fejlinformation anvendes i forbindelse med fejlinformationer til at 

beskrive indvirkningerne på regnskabet af fejlinformationer eller de mulige indvirkninger på 

regnskabet. Dette kan være fejlinformationer, der er uopdagede på grund af en manglende mulighed 

for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Fejlinformationers gennemgribende indvirkninger på regnskabet er de indvirkninger, der efter 

revisors vurdering ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet.  

Gennemgribende indvirkninger på regnskabet kan både relatere sig til specifikke konti eller poster 

eller til grundlæggende forhold, der i sin helhed vil påvirke læserens forståelse af regnskabet. 

                                                 

106 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 356 
107 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 358  
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Manglende konklusion  

Manglende konklusion anvendes, når revisor ikke er stand til at opnå tiltrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, som konklusionen skal baseres på – altså er ude af stand til at udforme en 

konklusion108. Dette kan f.eks. være i de tilfælde, hvor revisor på baggrund af opnået revisionsbevis 

ikke kan konkludere, hvorvidt indvirkningen på regnskabet af eventuelle uopdagede 

fejlinformationer kan være både væsentlige og/eller gennemgribende.  

En manglende konklusion kan ligeledes være afledt af tilfælde, der involverer adskillige 

usikkerheder, hvor revisor til trods for, at denne har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

alle de identificerede usikkerheder, ikke er i stand til at vurdere usikkerhedernes samlede 

indvirkning på regnskabet og derfor ikke har mulighed for at udforme en konklusion109.  

Også hvis revisor får pålagt begrænsninger af ledelsen i forbindelse med udførelsen af sin revision 

og at ledelsen nægter at fjerne disse begrænsninger, kan revisor i visse tilfælde ikke udforme en 

konklusion, og denne vil derfor være manglende110. 

4.3.6 ISA 706 - Supplerende oplysninger 

Revisor anvender supplerende oplysninger i de situationer, hvor revisor mener, det er relevant at 

henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på poster eller noter i regnskabet eller konkrete afsnit i 

ledelsesberetningen111.   

Supplerende oplysninger må ikke bidrage til nye oplysninger, men blot henvise til oplysninger, der 

allerede er oplyst i regnskabet. Supplerende oplysninger anvendes f.eks. i de tilfælde, hvor: 

- ”der er væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens fortsatte drift, eller hvor 

væsentlige eller usikre forhold findes nødvendige at omtale 

- Væsentlige eller usikre forhold, hvor afklaringen afhænger af fremtidige begivenheder. 

- Virksomhedsmæssige forhold hvor ledelsen kan ifalde erstatnings- eller straffeansvar.   

                                                 

108 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 358 
109 ISA 705 Modifikation til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring , ISA 705.10 
110 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 353 
111 Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby, Revisor – regulering og rapportering, 2. udgave/1. 
oplag, ISBN 978-87-619-2655-5,  side 224 
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- Lovgivning omkring bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt.” 112 

 

Supplerende oplysninger opdeles i regnskabet som: 

- Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet. 

- Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet kan være forhold, hvor revisor er uenig 

med ledelsens vurdering, men at der er usikkerhed om dette. F.eks. hvis der i regnskabet er poster 

behæftet med betydelig usikkerhed113. 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold kan være forhold, hvor revisor er blevet bekendt 

med, at virksomheden ikke overholder bogføringsloven, eller hvor det vurderes, at ledelsen kan 

ifalde erstatnings- eller straffeansvar for virksomhedsmæssige handlinger eller udeladelser114. 

Absolut bagatelagtige forhold er dog undtaget. 

Særlig relevant i forhold til armslængdeprincippet skal der gives supplerende oplysninger om 

overtrædelse af skatte-, afgifts- og tilskudslovgivning115. Ligningslovens § 2 er en skattelov. En 

konstateret overtrædelse af armslængdeprincippet kan resultere i en supplerende oplysning, jf. 

Erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, punkt 1. Det svære er her, hvornår og hvordan man 

konstaterer, at der faktisk har været en forsætlig overtrædelse.   

Ens for begge ovenstående typer supplerende oplysninger er, at revisor i tilknytning hertil positivt 

skal oplyse, at revisor er enig i ledelsens vurdering. 

 

                                                 

112 Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby, Revisor – regulering og rapportering, 2. udgave/1. 
oplag, ISBN 978-87-619-2655-5, side 224 
113 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 361 
114 Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker og Christina Maria Davidsen, Revision i praksis, 1. udgave,  ISBN 
978-87-619-3301-0, side 365 
115 Erklæringsvejledningen side 27 og Revisor – regulering og rapportering side 224, 2. udgave/1. oplag, ISBN 978-87-
619-2655-5, side 227-228 
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Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

Revisors supplerende oplysning vedrørende andre forhold, er bl.a. hvor ledelsen kan ifalde 

erstatnings- eller straffeansvar. Dette kan have relevans hvis en manglende overholdelse af transfer 

pricing-reglerne (eksempelvis at der ikke er handlet på markedsvilkår) vil føre til, at selskabets 

ledelse kan ifalde ansvar.  

 

Det interessante her er om ledelsen kan ifalde ansvar, som potentielt ville kunne regulere 

oplysningspligt hos revisor og dermed ansvarspligt. 

Vi har talt med en skatteadvokat, for at belyse situationer, hvor kommunikation om ledelsesansvar 

kunne være relevant.  

I en situation hvor man forsætligt ikke har handlet på markedsvilkår og dermed ikke opfylder 

ligningslovens § 2, er man omfattet af skattekontrollovens § 13 om forsætlig unddragelse. Der kan 

altid drøftes skønsmæssig vurdering, men en bevidst overtrædelse vil højst sandsynlig føre til 

ledelsesansvar. 

Er dokumentationen så forkert, at der åbenlyst ikke er afregnet på markedsvilkår, vil dette vurderes 

som forseelse af grovere karakter, og ledelsen kan ifalde ansvar. Er der ikke udarbejdet 

dokumentation for transfer pricing, er der en 60-dages frist. Argumentationen for, at der er handlet 

på markedsvilkår uden dokumentationen herfor er udarbejdet, kan være svær at fastholde.   

Set overfor revisors ansvar og rapportering skal dette kommunikeres, hvis selskabets ledelse bliver 

omfattet af Selskabsloven § 367 og bliver dermed relevant ved f.eks. påtegning på en årsrapport.   

4.4 Review  

Når der udføres review, undersøger revisor mindre dybt. Konklusionen bliver derfor med begrænset 

sikkerhed. Internationale vejledninger til revisors arbejde, der skal udføres i forbindelse med en 

reviewopgave, er ISRE 2410, når det udarbejdes af selskabets revisor116, og ISRE 2400, hvor 

revisor ikke er valgt af generalforsamlingen til at udføre revision af årsregnskabet117. 

                                                 

116 ISRE 2410 - Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge  
dansk revisorlovgivning 
117 ISRE 2400 – Opgaver om review af historiske regnskaber 
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I figuren nedenfor er tre forskellige senarier af review skitseret.  

Figur 1  Figur 2  Figur 3 

Revisor X Revisor Y Revisor X Revisor X Revisor X  Revisor X 

Regnskab Selvangivelse Regnskab Selvangivelse Regnskab Selvangivelse 

Revision Review Revision Review Review Review 

ISA 700 ISRE 2400 ISA 700 ISRE 2410 ISRE 2400 ISRE 2400 

 

I den første figur skal revisor X og revisor Y forstås som to forskellige revisorer, der udfører 

henholdsvis revision og review. Den generalforsamlingsvalgte revisor X foretager revision af 

regnskabet efter ISA 700, mens revisor Y foretager review af selvangivelsen efter ISRE 2400.  

I figur nummer 2 foretager den samme generalforsamlingsvalgte revisor både revision efter ISA 

700 og review af selvangivelsen efter ISRE 2410. 

I den sidste figur foretager samme revisor både review af regnskabet og selvangivelsen efter ISRE 

2400. Da der ikke er valgt én til at udføre revision, er der som sådan ikke en 

generelforsamlingsvalgt revisor. Et regnskab, hvor der kun bliver udført review, vil derfor være en 

ISRE 2400 erklæring. 

Vores problematik i forhold til ansvar ligger i forhold til review af en selvangivelse. Det vil derfor 

være naturligt at gennemgå reviewopgaver i relation hertil.  

I ISRE 2410 indgår termen perioderegnskab, men standarden omfatter også review af bilag til 

selvangivelsen, og det er netop bilag til selvangivelsen, hvor vi klarlægger revisors ansvar.   

Grundlæggende er principperne i ISRE 2400 og ISRE 2410 de samme, og der er i begge tilfælde 

tale om en erklæring med begrænset sikkerhed. Der er her tale om en negativ konklusion forstået på 

den måde, at revisor konkluderer, at han ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til 

at konkludere, at regnskabet ikke er retvisende118. 

                                                 

118 FSR - Fakta om revision, udvidet gennemgang og review – hvad er forskellen? 
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Krav til det udførte arbejde 

Ved et review er der krav119, som revisor skal leve op, til der også er gældende, når der foretages 

revision af regnskabet. 

Det vil sige, at krav til etik, kvalitetsstyring, professionel skepsis, aftaleindgåelse samt forståelse af 

virksomheden og dens interne kontroller skal være opfyldt ved udarbejdelse af review.  

Forskellen mellem en ISRE 2410 og en 2400 ligger, som beskrevet tidligere i, om det er selskabets 

egen revisor eller ej der udfører opgaven. Der forudsættes derfor i ISRE 2410, at revisor har 

kendskab til virksomheden. Kendskabet forudsættes ikke i ISRE 2400. 

Modsat revision sker der ved review normalt ikke test af regnskabsmaterialet120 gennem 

undersøgelse, observation og bekræftelse. Reviewet bliver udført på baggrund af forespørgsler og 

analytiske handlinger121.  

Netop fordi review, modsat revision, ikke er udformet til at give en høj grad af sikkerhed, skal 

revisor ”blot” være i stand til at konkludere, at han ikke er blevet bekendt med forhold om 

fejlinformation. 

Det er netop denne reducerede grad af sikkerhed, der som følge heraf sænker dybden af handlinger, 

der skal udføre. 

I forhold til review og de handlinger, der skal udføres, anvender revisor professionel dømmekraft122. 

Forståelse af virksomheden og dens omgivelser 

Revisor skal ved udarbejdelse af en reviewerklæring opnå en forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser samt interne kontroller. Dette gøres, så revisor kan identificere særlige risici i 

forbindelse med erklæringen.  

                                                 

119 ISRE 2410, punkt 4 
120 ISRE 2410, punkt 20 
121 ISRE 2410, punkt 7 
122 ISRE 2410, punkt 32 
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I forhold til review af bilag til selvangivelsen bør revisor derfor have identificeret typerne af 

potentielle væsentlige fejlinformationer og vurdere sandsynligheden af deres forekomst123. Revisor 

bør derfor også vurdere problematikker vedrørende transfer pricing. 

Forbehold og supplerende oplysninger 

Forbehold og supplerende oplysninger er interessante i relation til, om revisor kan ifalde ansvar i 

erklæringsopgaver, og vil derfor blive gennemgået i forhold til reviewerklæringer.  

Ved udarbejdelse af en erklæring om review skal denne forsynes med en konklusion, der enten er 

uden forbehold, med forbehold eller afkræftende.124  

I forhold til Erklæringsbekendtgøren er der de samme krav for et forbehold til erklæringer om 

review som ved afgivelse af revisionspåtegninger på reviderede regnskaber125.  

Ud over et eventuelt forbehold til konklusion skal revisor også give nødvendige supplerende 

oplysninger i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen § 14126.  

Modsat revisionspåtegninger skal der ved reviewpåtegninger ikke gives supplerende oplysninger 

vedrørende ’andre forhold’. Det betyder bl.a., at der ikke gives oplysninger om ledelsesansvar, da 

det kan være overtrædelse af tavshedspligten. Et forhold man ellers ville omtale ved en 

revisionspåtegningsopgave. 

Review i forhold til selvangivelsen 

Revisors ansvar i forhold til skattemæssig transfer pricing er meget interessant at kigge på, når 

revisor har foretaget review af bilag til selvangivelsen. 

Review af bilag til selvangivelsen vil typisk omfatte arbejde udført i forhold til opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, noter og specifikationer. Formålet med denne type erklæringsarbejde er at 

                                                 

123 ISRE 2410, punkt 12, A 
124 Erklæringsbekendtgørelsen §12,stk 4 
125 Erklæringsbekendtgørelsen §13 
126 ”Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage 
forbehold. Stk. 2 Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. Oplysningerne skal angives særskilt i et afsnit 
med overskriften ”supplerende oplysninger” 
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opfylde behovet hos bestemte brugere.127 F.eks. er det oplysninger, som skattemyndighederne skal 

have, og som ikke er tiltænkt andre brugere og heller ikke tilgængelig for andre brugere. 

4.5 Opstilling af finansielle oplysninger 

Den tredje opgavetype, som revisor foretager i forhold til skattemæssige oplysninger, er erklæringer 

uden sikkerhed. Erklæringer uden sikkerhed bruges typisk til ’aftalte arbejdshandlinger’ og 

’assistance med regnskabsopstilling’.  

Revisors ansvar i forbindelse med skattemæssige transfer pricing-korrektioner vil vi kun behandle i 

relation til assistance med regnskabsopstilling.  

Revisors arbejde i forhold til selvangivelsen, og hvor transfer pricing har særlig relevans vil man 

enten give en reviewerklæring eller en erklæring om assistance med opstilling. Netop derfor vil kun 

assistance med opstilling blive gennemgået. 

I modsætning til review indeholder Erklæringsbekendtgørelsen ingen krav til erklæringer afgivet 

efter ISRS 4410128.  

 Assistance med regnskabsopstilling 

Assistance med regnskabsopstilling er reguleret i standarden ISRS 4410. Standarden omhandler 

revisors ansvar, når der udføres assistance til den daglige ledelse med præsentation af historiske 

finansielle oplysninger129. 

Opstilling af finansielle oplysninger er modsat ISRE 2400 og ISRE 2410 ikke en erklæringsopgave 

med sikkerhed. Revisor behøver derfor ikke at verificere nøjagtighed eller fuldstændighed af de 

oplysninger, som er givet til brug for opstillingen130. 

  

                                                 

127http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Revisionsudtalelser/200
%20-%20Erklaering%20om%20review%20ISRE%202400 
128 REVUs udtalelser om ISRS 4410 
129 ISRS 4410 afsnit 1 
130 ISRS 4410 afsnit 6 
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Krav til revisors arbejde 

Revisors arbejde i forhold til en assistanceopgave vil betyde, at revisor skal have en generel viden 

om: 

- virksomheden,  

- virksomhedens aktiviteter, 

- virksomhedens regnskabspraksis mv.  

Der er altså et krav om, at revisor har en forståelse af virksomheden.  

Modsat arbejdet ved review vil der typisk ikke bliver foretaget forespørgsler, der vurderer 

troværdigheden og fuldstændigheden af oplysninger samt vurderer de interne kontroller eller 

efterprøver forhold og forklaringer131. 

Assistance i forhold til bilag til selvangivelsen 

Assistance med opstilling af bilag til selvangivelsen er, hvor opstillingen sker efter gældende 

skattelovgivning. I forhold til begrebsrammen må denne ikke fraviges, hvilket vil sige, at 

opstillingen og beregning af skat skal være efter lovens regler.  

Der er et begrænset antal brugere af denne erklæring, som vil kunne indsnævres til myndigheder og 

virksomheden selv. Det er derfor også disse brugere, der får erklæringen132.  

Forhold, der kan føre til fratrædelse fra revisor 

I forhold til ansvar er det meget naturligt at kigge på revisors midler til at kommunikere, hvis han 

bliver opmærksom på oplysninger, der ikke er rigtige. I forhold til assistance med opstilling er 

mulighederne for revisor lidt anderledes end ved en reviewerklæring.  

Hvis revisor i forbindelse med opgaven bliver opmærksom på forhold, som indikerer, at de 

modtagene oplysninger ikke er fuldstændige eller nøjagtige, skal revisor kommunikere disse til den 

daglige ledelse og anmode dem om at korrigere oplysningerne133. 

                                                 

131 Revisor – regulering og rapportering side 329, 2. udgave/1. oplag, ISBN 978-87-619-2655-5 
132 REVUs udtaleser om ISRS 4410 eksempel 5 
133 ISRS 4410 punkt 32  
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Hvis ledelsen ikke ønsker dette, skal revisor fratræde opgaven. I modsætning til ISRE 2400 og 2410 

er der med assistanceopgaver ikke mulighed for at give forbehold eller supplerende oplysninger, så 

det eneste værktøj, revisor har, er derfor at trække sig. 

4.6 Delkonklusion 

Gennem vores undersøgelse af de forskellige erklæringer har vi identificeret sikkerhedsgraderne og 

det arbejde, der skal lægges i de enkelte erklæringsopgaver for at opfylde standarderne.  

For at få et bedre overblik er nedenstående skema udarbejdet134: 

  Regnskab Selvangivelse 

 
Revision Review 

Assistance med opstilling af 

finansielle oplysninger 

Grad af sikkerhed Høj Begrænset Ingen sikkerhed 

Kundekendskab Forståelse af virksomheden 

og dens omgivelser, 

herunder de interne 

kontroller. 

Forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser.  

Forståelse af virksomhedens 

forretning og drift, herunder 

virksomhedens 

regnskabssystem. 

Analytiske handlinger Ja Ja Nej 

Forespørgsler Ja Ja Nej 

Efterprøvelse Ja Nej, men krav om overvejelse 

af andre og yderligere 

handlinger, herunder 

efterprøvelseshandlinger 

Nej 

Opstilling og 

gennemlæsning af 

finansielle oplysninger 

Nej Nej Ja 

 

                                                 

134 Omskrevet tabel: Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv, Jesper Seehauser, ISBN: 978-87-574-3217-6, 
side252-253 
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Arbejdshandlingerne, som skal udføres, vil afhænge af graden af sikkerhed. Man kan stille 

spørgsmålet, om der i virkeligheden er den helt store forskel på de forskellige erklæringer i 

virkeligheden? 

Revisionsvejledningerne favner bredt og er i deres natur meget brede i deres beskrivelser. Her står 

revisor tilbage med et ubesvaret spørgsmål om, hvordan han reviderer de unikke og komplekse 

transaktioner. I lighed med vores delkonklusion om transfer pricing er vejledningerne heller ikke 

ved revisionsarbejdet konkrete nok, når forholdene bliver mere komplekse. 

Man kan gøre brug af eksperter som en del af arbejdet, men kan man overhovedet finde eksterne 

eksperter, når man har et unikt produkt?    
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 - Revisors ansvar Kapitel 5

5.1 Intro 

Statsautoriserede og registrerede revisorer er omfattet af lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder135, der finder anvendelse på revisors afgivelse af erklæringer.  

Revisorloven finder anvendelse i forbindelse med revisionspåtegninger, andre erklæringer med 

sikkerhed samt øvrige erklæringer.  

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med 

god revisionskik136. Det betyder, at revisor skal varetage hensynet til virksomhedens omverden – 

det vil sige myndighederne, investorer, kreditorer og medarbejdere. Denne gruppe kan have 

modstridende interesser i forhold til virksomhedens ledelse, og revisor skal udtale sig om, hvorvidt 

ledelsens oplysninger er korrekte (revisionspåtegningen). 

Når man har et hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant, er der også et ansvar i forhold til det 

arbejde, man udføre, da konsekvenserne af et ikke fyldestgørende arbejde kan være store. 

I forhold til ansvar er det derfor naturligt at kigge på, hvad der for revisorer gør sig gældende.  

Revisorloven foreskriver, at revisor skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med god 

revisionskik, hvilket bl.a. betyder, at regler om uafhængighed, disciplinæransvar, kvalitetskontrol 

mv. er opfyldt. Begrebet dækker over den adfærd, som en faglig kompetent og omhyggelig revisor 

ville udvise. Dette betyder bl.a. også, at revisor skal have integritet, objektivitet, fortrolighed og 

professionelle kompetencer.  

Revisor skal qua sit arbejde agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, når der afgives 

erklæringer med sikkerhed. Dette gælder ikke ved afgivelse af ”andre erklæringer”, hvor regler om 

uafhængighed, kvalitetskontrol137 mv. derfor ikke gældende. Der er stadig et disciplinæransvar ved 

denne type opgaver. 

                                                 

135 Revisorloven § 1 
136 Revisorloven § 16 stk. 1 
137 https://revisor.karnovgroup.dk/document/7000645537/elem/L2008468_P16?versid=695-1-2013 
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Udfører revisor andre opgaver, der relaterer sig til konsulent- og rådgivningsopgaver, er der ikke 

disciplinæransvar.   

For bedre overblik er nedenstående skema udarbejdet for at klarlægge, i hvilke situationer der kan 

foreligge et disciplinært ansvar:  

Opgavetype Ansvar Erklæringseksempel 

Erklæring med sikkerhed  Disciplinæransvar ISA 700 

ISRE 2410 

ISRE 2400 

Andre erklæringer Disciplinæransvar ISRS 4410 

Øvrige konsulentopgaver Ikke disciplinæransvar Rådgivning 

For beskrivelse af de forskellige erklæringer henvises der til Kapitel 4. Listen er ikke 

udtømmende, da kun erklæringer, som er beskrevet i afhandlingen er noteret. 

 

Det skal her bemærkes, at den gode skik kun gælder i forhold til erklæringer med sikkerhed. Ifølge 

revisorloven § 16, stk. 1, henviser beskrivelsen til offentlighedens tillidsrepræsentant og god skik 

kun til revisorlovens § 1, stk. 2, som omhandler revisionspåtegninger på regnskaber (ISA 700) og 

ved afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed i et trepartsforhold (ISRE 2410 og IRSRE 2400). 

5.2 Typer af ansvar 

Kigger man på revisors ansvar, vil det være naturligt at dele det op i tre typer: 

 Erstatningsansvar 

 Straffeansvar 

 Disciplinæransvar 

For at der forelægger et erstatningsansvar, er det en forudsætning, at der er handlet culpøst, og at 

der også er lidt et tab. Hvorvidt der er handlet culpøst eller ej, skal ses ud fra de konkrete forhold og 

i et vist omfang skønsmæssigt. Culpa-reglen i forhold til erstatningsansvar dækker både over det 

objektive og det subjektive ansvar.  

I lighed med straffeansvar pålægges straffen i forbindelse med erstatningsansvar også ved 

domstolene, men modsat strafferetlige sker bedømmelse ud fra civilretlige domstole. Det er det 
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offentlige, der sørger for retsforfølgning i forhold til, at det er anklagemyndigheder og politiet, der 

sigter og anklager.  

Et straffeansvar forudsætter, at revisor har overtrådt et gerningsforhold. Forholdet skal være 

forsætligt eller groft uagtsomt, før det kan give straffeansvar. Straffeansvar pålægges under 

domstolene, og straffen sker efter retsplejeloven138.  

Vi vil ikke behandle straffeansvar yderligere. Et straffeansvar er overtrædelse af særlig grov 

karakter og dermed ikke i særlig grad vigtig for vores problematik om revisor ansvar. 

Det disciplinære ansvar gør sig gældende, når der foreligger særlig lovhjemmel. Man skal altså 

have overtrådt en særlig lov, for at disciplinæransvar kan komme på tale. Ansvaret er meget 

skønsbaseret, men vil for revisorer typisk vedrøre tilsidesættelse af god revisions skik eller pligter.  

For disciplinærsager er det både offentlige og private, der kan klage. Inden for revision er der både 

private, foreninger og offentlige, der kan indbringe klagen. 

Disciplinærstraffe afgøres ikke af domstole, men i stedet af nævn. For revisors vedkommende sker 

dette i revisornævnet.  

I forhold til ansvar og skyld vil man inden for revisionsfaget kigge på culpa og god skik og 

sammenholde forholdet med, hvordan en bonus pater revisor ville have ageret i samme situation. En 

bonus pater revisor må forstås som en god, erfaren revisor. I forhold til de forskellige typer af 

ansvar vurderer forfatterne til bogen ”Revisoransvar”139, at der normalt vil være et sammenfald af 

ansvar ved manglende god skik, som normalt vil være disciplinæransvarligt med erstatningsansvar. 

Dog kan der forekomme situationer, hvor der ikke er efterlevet god skik, men dette ikke er nok til 

erstatning.  

Som et eksempel på en sådan situation kan nævnes e-huset. Her blev revisorerne kendt skyldige i 

ikke at have udvist god skik, men blev ikke gjort erstatningsansvarlige på grund af det forhold, at 

den manglende gode skik i sig selv ikke havde været afgørende for udfaldet af tabet.140. 

                                                 

138 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side236 
139  Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 240 
140  http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/87-93-2011.pdf 
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Et andet eksempel, hvor revisor ikke har udvist god skik, men alligevel ikke er idømt 

erstatningsansvar er i forbindelse med Nordisk Fjer-sagen.  

I sag nr. 27267/1993 blev de tiltalte revisorer frifundet fra straffeloven, selvom responsumudvalget 

havde udtalt, at de havde handlet i strid med god revisions skik. Forholdet var heller ikke her alene 

nok til at dømme revisorerne efter straffelovens bestemmelser141. 

I det efterfølgende vil de forskellige ansvarstyper bliver gennemgået. Der vil i gennemgangen 

primært blive taget udgangspunkt i forholdene inden for revision og review, men i videst muligt 

omfang vil forhold inden for assistanceerklæringer også blive behandlet.  

5.3  Erstatningsansvar 

For at finde ud af revisors erstatningsansvar i forhold til skattemæssige transfer pricing-korrektioner 

vil gældende regler inden for erstatningsretten blive gennemgået.  

Erstatningsretten er bygget op på at skabe balance i forhold til den skadeslidtes tab samt at virke 

præventiv. Grundlæggende er der fire forudsætninger for, at man kan ifalde ansvar:  

1. Culpa 

2. Påregnelighed (adækvans) 

3. Årsagssammenhæng (kausalitet)  

4. Økonomisk tab 

Hvis revisorer ikke udfører deres arbejde på en ordentlig måde, og der derved er nogle, der lider et 

økonomisk tab som følge heraf, kan revisorer blive erstatningsansvarlige.  

Erstatningsansvaret over for revisor fremgår af selskabslovens § 361 stk. 2. Denne foreskriver, at 

såfremt et kapitalselskab har lidt skade som følge af revisors forsætlige eller uagtsomme udøvelse af 

hverv, er revisor pligtig til at erstatte denne. 

§ 361 omhandler udover revisor også hjemmel til erstatning i forhold til stiftere, medlemmer af 

ledelsen, vurderingsmænd m.fl. 

                                                 

 
 
141 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 242-243 
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Erstatningsreglerne i selskabsloven er bygget på de almindelige danske erstatningsregler, det man 

kalder culpa-reglen142. 

Revisorloven indeholder ikke nogen specifikke forhold til erstatningsregler. Revisorlovens 

beskrivelse af revisors rolle har en stor betydning for erstatningsansvaret. 

Dette kan godt give udfordringer i forhold til revisorloven, da f.eks. god skik kun gælder ved 

erklæringer med sikkerhed jf. revisorlovens § 16. stk. 1. Problematikken kommer ved, at der ved 

erklæringer med sikkerhed godt kan være god skik, som man som revisor skal stå til ansvar over 

for, mens dette ikke er tilfældet ved ’andre erklæringer’.  

I forhold til den gode skik og ’erklæringer med sikkerhed’ vil indholdet i revisionsstandarderne 

have en stor betydning i forhold til, hvad der vurderes at være god revisionsskik. 

5.3.1 Culpa 

Et erstatningsansvar hos revisor forudsætter, at de almindelige erstatningsansvarsbetingelser er 

opfyldt. Her finder culpa-reglen anvendelse, som et almindeligt grundlag for erstatning. Revisor 

skal have handlet culpøst, hvilket betyder at have handlet forsætligt eller uagtsomt, for at der kan 

være et erstatningsansvar. 

Ved bedømmelse af culpa, kigger man på, om revisor har udvist god skik for erklæringsarbejde med 

sikkerhed samt, om revisor har handlet ud fra professionelle kompetencer eller udvist fornøden 

omhu, hvis der er tale om ’andre erklæringer’. Ser man bort fra ’andre erklæringer’, er den 

manglende gode revisionsskik en nødvendighed, for at der kan være et erstatningsansvar, men den 

manglende gode skik er ikke i sig selv tilstrækkelig for, at der nødvendigvis er et ansvar. 

Sædvanligvis vil man i forhold til bedømmelse af god revisionsskik bruge responsumudvalget 

udtalelser eller syn og skøn. Med udviklingen inden for revisorloven kan det være sværere for 

responsumudvalget, at kommentere på revisors arbejde uden for revisionsområdet, i takt med at 

revisors berøringsflade bliver bredere.  

  

                                                 

142 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 249 
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Professionsansvar 

Skærpet culpa-ansvar er gældende ved professionsansvar og rådgiveransvar, hvis skaden forvoldes 

ved udførelse af et erhverv. Her bliver ansvaret bedømt i forhold til branchen og øvrige forhold.  

Erstatningsansvaret hos revisorer vil sædvanligvis betegnes som et professionsansvar. 

Professionsansvar er særligt, da det gælder visse faggrupper, hvor deres ydelser forventes at være 

udført ud fra en særlig sagkyndighed. Reglen om professionsansvar er udviklet for virksomheder 

inden for en række liberale erhverv143. 

Det, der er specielt ved professionsansvar, er, at ansvaret bliver bedømt ud fra en faglig målestok, 

hvor man kigger på, hvad der sædvanligvis gøres inden for branchen, og hvordan opgaver 

sædvanligvis løses. Der er paralleller at drage mellem erstatningsansvar og fagligt ansvar, mens det 

erstatningsmæssige primært bygger på, om revisor har udført sit arbejde godt nok.  

Der er en problematik i forhold til ansvaret på henholdsvis ’erklæringer med sikkerhed’ og ’andre 

erklæringer’. Erklæringer med sikkerhed er reguleret af standarder, mens dette i mindre grad er 

gældende for andre erklæringer, og bedømmelsen af, om et arbejde er udført fyldestgørende, kan 

derfor være vanskelig. 

I forhold til denne problematik kigger man derfor på, hvem modtagerne er af de særlige erklæringer 

og om disse er tiltænkt omverdenen.  

Ansvaret hos revisor kan først udløses, når han har accepteret arbejdet. Der er f.eks. ikke en særlig 

pligt for den generalforsamlingsvalgte revisor til at udføre andre opgaver så som at yde skatte- eller 

anden rådgivning144. 

Professionsansvaret er dermed ikke en selvfølge. Det skal klart fremgå af aftalen mellem revisor og 

kunden, hvad opgaven går ud på. Derfor skal andre opgaver ikke tages med i ansvarsovervejelserne, 

med mindre de er aftalt på forhånd. 

Rådgivningsopgaver om skattelovgivning – herunder transfer pricing-problematik: revisor skal ikke 

være ekspert inden for transfer pricing, men skal være bekendt med begrebet og problematikken. 

                                                 

143 Typisk revisorer, advokater, arkitekter, læger, tandlæger, vekselerer, konsulenter og rådgivere. 
144 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 254 
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Når revisor er inde og rådgive, fortolke og anvende love i denne type opgaver vurderes det at ligge 

inden for revisors arbejdsområde og kompetencer.  

Ansvar i forhold til kunden og omverden 

Revisors arbejde er på sin vis todelt i forhold til, hvem der arbejdes for. På den ene side har man 

den lovpligtige revision, som betales af virksomheder, og hvor revisor også i mange tilfælde agerer 

sparringspartner og rådgiver. På den anden side er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant og 

skal sørge for, at virksomhedens finansielle oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med de 

faktiske forhold. Om ikke andet oplyse hvis det ikke er tilfældet (se afsnit om forbehold 4.3.5 og 

supplerende oplysninger 4.3.6). Revisor skal her sikre, at omverdenen får korrekt information.  

Der foreligger derfor et ansvar for revisor over for den reviderede virksomheds banker, kreditorer, 

medarbejdere, konkurrenter, investorer og aktionærer. Ved en tilsidesættelse af denne pligt vil der 

være et culpa-ansvar145. Man skal derfor i forhold til erstatningsansvar overveje, om det skal være 

ansvaret mellem revisor og kunden eller ansvaret mellem revisor og omverdenen (erstatning i eller 

uden for kontrakt). 

Ansvaret i forhold til revisionsopgaven 

For at belyse problematikken i et revideret regnskab i forhold til ansvar og transfer pricing vil vi i 

det efterfølgende gennemgå følgende emner: 

 Besvigelser 

 Aktiver og forpligtelser 

 Øvrige fejl og mangler 

Ovenstående punkter vil blive gennemgået for at opnå en forståelse, der skal hjælpe med at besvare 

spørgsmålet om revisors ansvar.   

Besvigelser er handlinger begået bevidst for at snyde eller unddrage. Besvigelser i transfer pricing-

sammenhæng er f.eks., hvor indtægter bliver allokeret væk fra højt beskattede lande til lande med 

                                                 

145 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 257 
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en lavere selskabsskat eller anderledes beskatning på salg af særlige aktiver. Det er derfor relevant 

også at afdække besvigelser og revisors respons herpå. 

Aktiver og forpligtelsers sammenhæng med transfer pricing vedrører manglende indregning. Hvis 

der ligger en transfer pricing-korrektion, kan denne sagtens have en væsentlig indvirkning på 

aktiver og passiver. 

Øvrige fejl og mangler vil være relevante i forhold til transfer pricing og de oplysninger, som skal 

gives til omverdenen. Det er derfor interessant at kigge på, da det kan have indflydelse på revisors 

ansvar.   

Besvigelser 

Revisor skal identificere og adressere besvigelsesrisikoen ved enhver revision. Der kan som nævnt 

være en besvigelsesrisiko, såfremt der bevidst sker en for virksomheden lukrativ omfordeling af 

indtægter. Revisor skal i sådanne situationer foretage handlinger, der med rette omhu identificerer 

disse forhold. 

Når revisor assisterer med udarbejdelse af selvangivelsen, vil det være nærlæggende at kigge på 

hvad revisors ansvar er, da transfer pricing-problematikken vil være af skattemæssig karakter.    

Til at belyse ansvaret har vi kigget på Ugeskrift for retsvæsen 2007.2880, hvor revisor bistod med 

udarbejdelse af selvangivelsen. Revisor blev her ikke kendt erstatningsansvarlig i forhold til 

besvigelser. Retten vurderede, at der ikke havde været en accessorisk pligt til at føre kontrol eller 

rådgive om kontrol, og revisor havde derfor ikke handlet i strid med god skik. Det skal bemærkes, 

at kendelsen bygger på den gamle revisorlov, hvor afgrænsningen i forhold til god revisionsskik 

ikke var så klar, som den er i dag. 

Dommen fortæller noget om, at revisors forpligtelser ved assistanceopgaver er mindre forpligtende 

og at der ikke nødvendigvis skal udføres kontrollerende handlinger. Revisor havde ikke handlet 

imod god skik. Dommen bygger på en forudsætning om god skik, som ikke er relevant i forhold til 

revisorloven, som den ser ud i dag, idet god skik i dag ikke er et krav ved udarbejdelse af ’andre 

erklæringer’. 
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Aktiver og forpligtelser 

Problematikken kan her være, at aktiver og forpligtelser ikke er med i et regnskab som følge af, at 

der enten ikke er afregnet i overensstemmelse med transfer pricing-regler, eller at der er en høj 

risiko for, at der kan komme transfer pricing-korrektioner og dermed en forpligtelse.  

I henhold til Erklæringsbekendtgørelsen § 5 stk. 4, skal revisor i sin konklusion (her revision og 

reviewerklæringer) oplyse, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og 

passiver. 

Det betyder, at revisor skal udføre handlinger, så han er i stand til at udtale sig om disse forhold. 

Gør revisor ikke dette, vil han være erstatningsansvarlig, såfremt de øvrige erstatningsbetingelser er 

opfyldt. Ansvaret her skal ses i lyset af, om virksomhedens kreditorer og kunder kan have lidt et tab 

som følge af revisors forsømmelser og omverdenens reaktioner og handlinger på baggrund af 

regnskabet. Udover kunder og kreditorer kan den øvrige omverden også have ageret anderledes på 

baggrund af påtegningen, som så også kan have forårsaget tabsgivende dispositioner. 

Revisor skal udføre passende handlinger til at imødegå de risici, han identificerer, og som han anser 

som passende respons. 

Virksomhedens aktiver er de ‘værdier’, der opnås en vurdering af. Aktiver kan være relevante i 

forhold til transfer pricing, hvis man fra virksomhedens side sælger til en for lav pris, og aktiverne 

dermed bliver for lave.  

På forpligtelsessiden så er den største risiko i forhold til transfer pricing, fuldstændigheden og 

værdiansættelsen. Den største udfordring på passivsiden (forpligtelserne) er at revidere det, der ikke 

er med i balancen. 

Set ud fra transfer pricing-problematikken, vil det typisk være, at køb er sket til en for lav pris, som 

vil have en effekt på gældens størrelse. Et andet forhold kan være en skatteforpligtelse, som ikke er 

høj nok. Revisors handlinger med afstemning til eksterne parter vil her ikke fange transfer pricing-

problematikken.  
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Øvrige fejl og mangler 

Revisor skal sikre, at hver enkelt regnskabspost er korrekt. Ud over regnskabsposterne skal de 

øvrige bestanddele også være korrekte. Eksempler på dette kan være oplysninger om overtrædelser 

af lovgivning samt, at oplysninger vedrørende nærtstående parter er korrekte. Afhængig af 

væsentligheden vil det første eksempel resultere i en supplerende oplysning jf. 

Erklæringsbekendtgørelsen, mens det andet – et forbehold i forhold til at regnskabet ikke overholdt 

årsregnskabsloven. Hvis virksomheden f.eks. ikke oplyser om transaktioner med nærtstående parter, 

vil dette implicit betyde, at de er foretaget på markedsvilkår jf. ÅRL § 98c. Hvis det ikke er det 

faktiske forhold, skal der gives forbehold.  

Revisors ansvar i forhold til andre opgaver end revision 

Når revisor udfører andre opgaver end revision, kan dette medføre erstatningsansvar, dog ud fra 

nogle andre kriterier. Set ud fra et transfer pricing-synspunkt vil denne type opgaver typisk bestå i 

assistance eller review af selvangivelsen, men kan også omhandle opstilling af årsrapport, 

regnskabsassistance eller anden rådgivning generelt.  

Assistancerne adskiller sig fra revision på den måde, at arbejdet er begrænset, og eventuelle 

mangler i regnskabet eller selvangivelsen kan derfor ikke bebrejdes revisor, som havde han 

revideret opgaven. Regnskabet skal fra revisors side være udarbejdet ud fra god regnskabsskik146, 

mens det er kunden, der skal sørge for, at revisor har de fornødne oplysninger.  

I og med at rapporterne og selvangivelserne ikke er reviderede, skal de heller ikke tillægges samme 

troværdighed. Revisors ansvar skal derfor ses i sammenhæng med disse rammer. 

Revisor kan på sådanne erklæringer ikke se bort fra ansvar og skal som følge heraf udføre et 

minimum af handlinger, som vil være krævet af den pågældende standard. 

Er erklæringen i et trepartsforhold, vil der være et erstatningsansvar hos revisor, såfremt de øvrige 

erstatningsbetingelser er opfyldt147.  

                                                 

146 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 271 
147 VLD 1047/1985 
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Det afgørende for ansvaret hos revisor er, om personer har handlet på baggrund af tillid til de 

finansielle rapporter, og hvad der må forventes, at der bliver udført af arbejde, og i sidste ende om 

der er lidt et tab. 

Årsagsforbindelse og påregnelighed 

For at der kan være et erstatningsansvar, skal der være en årsagsforbindelse (kausalitet) og en 

påregnelighed (adækvans). 

Årsagsforbindelsen betyder, at der skal være en sammenhæng mellem det manglende udførte 

arbejde og det lidte tab.  

Kigger man på årsagsforbindelsen, vinklet ud fra revisoransvar, vil det være, om handlinger er 

udført i et tilstrækkeligt omfang, så tab er undgået. Yderligere kan der være en årsagsforbindelse ud 

fra, at der ’positivt’ er givet fejlagtig rådgivning. De to former vil blive operationaliseret som 

følgende148:  

 Positiv fejlagtig rådgivning 

 Undladelser 

Det første punkt læner sig op af rådgivningsopgaver, mens det sidste er mere i forhold til 

påtegninger. Der vil derfor ikke blive gået yderligere i dybden med beskrivelsen af fejlagtig 

rådgivning.  

Undladelser bygger på, om den skadeslidte ville have lidt det samme tab, hvis revisor havde udført 

sine handlinger korrekt.  

Der er altså her tale om, at en erstatningssøgende har handlet på baggrund af revisors arbejde, og 

der som følge heraf er lidt et tab. Der er dermed årsagsforbindelse mellem tabet og revisors 

manglende arbejde. 

Revisors arbejde er specielt på den måde, at der ofte bliver udført arbejde i form af påtegninger, og 

at disse påtegninger er tilgængelige over for tredjemand. Det specielle ved denne situation er, at der 

                                                 

148 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3,  side 285 
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er en gruppe af personer, som foretager beslutninger og dispositioner på baggrund af revisors 

arbejde, og de derved kan lide et tab.  

Dette er særligt relevant over for et selskabs leverandører og långivere. Det særlige ved netop disse 

to er, at de på baggrund af regnskabet yder lån eller kredit i forbindelse med varesalg149. Er der tale 

om et ikke-revideret regnskab, er ansvaret begrænset. 

Udover årsagsforbindelsen skal der også være en påregnelighed forstået som en mere specifik 

sammenhæng mellem tabet og den udviste culpøse adfærd150. 

Erstatningsansvar og tabets størrelse 

Har man fundet, at der er et erstatningsansvar hos revisor, er revisor ansvarlig for det tab, som er 

opstået grundet revisors manglende arbejde. 

Skadelidte skal have dækket sit tab uden at blive beriget. Det vil betyde, at kun nettotab bliver 

erstattet. Det er som udgangspunkt den skadelidte, der skal dokumentere tabet.  

Er man ikke stand til at dokumentere et tab, kan revisor ikke drages til ansvar. Der er nogle 

afgørelser på området om revisors erstatningsansvar.  

I en sag var der begået en fejl fra revisor, hvor han havde overset, at der ikke var foretaget 

bygningsafskrivninger151. Dette var erstatningspådragende, men det kunne ikke bevises, at 

skattebetalingen kunne være undgået, hvorfor det ikke blev vurderet, at der var lidt et tab. 

I transfer pricing-sammenhæng har dette høj relevans i forhold til revisors ansvar. Bliver der 

foretaget skattemæssige korrektioner, må man altså her, i forhold til opgørelse af tabet, kigge på, 

om man ved en anden rådgivning eller andet udført arbejde kunne have undgået en skattebetaling.  

Det ses nogle gange, at tredjemand eller kunder lider et tab, som er større end det, revisor kan gøres 

ansvarlig for, og hvor kunden eller tredjemand må tage en del af tabet selv. Afgørende i sådanne 

situationer er, at tabet opgøres fra den dato, hvor revisor burde have reageret eller udført arbejdet ud 

fra god skik. 

                                                 

149 UfR 1977.811 ØLD 
150 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 288 
151 V.L.D af 26.5.1994 og Revisoransvar, 7. udgave/3. opslag 2012, ISBN 978-87-619-2266-3, side 289 
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Inden for og uden for kontrakt 

Ved erstatningsansvar sondres mellem, om det er inden for eller uden for kontrakt. Havde forholdet 

været inden for kontrakt, ville man kigge på, hvad status havde været, hvis kontrakten var blevet 

opfyldt, mens man i erstatning uden for kontrakt kigger på, hvis kontrakten ikke var indgået, og 

stilles herefter i forhold til opgørelse at tabet.  

Revisor kan være både inden for og uden for kontrakt.  

Er der tale om en tredjepart, der har handlet på baggrund af en påtegning uden modifikationer (en 

blank påtegning), vil der være tale om en erstatning uden for kontrakt.  

Har revisor foretaget regnskabsassistance eller rådgivning, vil der være tale om forhold, som ligger 

inden for kontrakt.  

Særligt i forhold til transfer pricing-korrektioner 

Skattemæssige korrektioner, hvor virksomheden får ændret sin skattepligtige indkomst, vil falde ind 

under kategorien erstatning inden for kontrakt. Det er her vigtigt at bemærke, at hvis skatten ikke 

kunne være undgået, men der blot er tale om en tidsmæssig forskel, vil det være begrænset, hvad 

der er af ansvar for revisor.  

Her kan der måske kun være tale om et renteelement i forhold til en skat, der bliver udløst før tid. 

Også bøder vil kunne kræves erstattet152, men kun i det omfang, hvor revisor er skyld i bøden. 

Eksempelvis hvis der indsendes selvangivelse for sent, og revisor har ansvaret for dette.  

  

                                                 

152 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 291 
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Skattemæssige korrektioner og begrænsning af tab 

Den skadelidte har pligt til at begrænse sit tab i videst mulig omfang. Det betyder, at tab, der kunne 

være afværget, ikke erstattes. 

Inden for skattemæssige reguleringer er der bl.a. følgende muligheder for at begrænse tabet: 

- Ligningsloven § 2 stk. 5 (Betalingskorrektion) 
153Ligningslovens § 2 stk. 5 vedrører betalingskorrektioner i tilfælde, hvor transaktioner 

mellem interesseforbundne parter ikke er sket på markedsvilkår. Det er her den 

skattepligtige, der selv ændrer i skatteansættelsen for på den måde at undgå en sekundær 

justering fra skat.  

Bestemmelsen er til for at sikre, at der foretages en korresponderende korrektion, hvis f.eks. 

udlandet forhøjer en indkomst på grund af, at det danske selskab har betalt for lidt. For 

yderligere gennemgang se afsnit 3.3 - Ligningsloven § 2 - armslængdeprincippet. 

- OECD modeloverenskomst artikel 9 

OECD art. 9 stk. 2 er som ligningslovens § 2 stk. 5 blot den internationale bestemmelse for 

de korresponderende korrektioner.  

Overfor tredjemand og dermed uden for kontrakt vil det rent skattemæssigt ikke betyde det store, 

med mindre den skattemæssige korrektion afleder andre økonomiske tab. Dette vil f.eks. være 

tilfældet, hvis virksomheden kommer i økonomiske vanskeligheder som følge af korrektionen og 

dermed ikke er i stand til at betale deres forpligtelser, når de forfalder.  

Erstatning, når klient og tredjemand har en del af skylden 

Med henblik på transfer pricing-korrektioner er det interessant at kigge på, hvordan erstatningens 

størrelse og omfang kan blive påvirket af kunden og tredjemands handlinger.  

Erstatningskravet vil være påvirket af, om kunden eller tredjemand har en del af skylden i 

almindelighed, og er også gældende i forhold til revisorsansvar. 

                                                 

153 http://www.tax.dk/lv-2012-1/lvs/S_I_1_3_3.htm 
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Udgangspunktet er, at revisor udfører sit arbejde i overensstemmelsen med ISA 210154. Det vil sige 

en aftale om revision. Derudover kan der være andre opgaver, som kunden ønsker at få udført, hvor 

revisor bistår med udførelsen.  

I forhold til andre opgaver end revision, hviler arbejdet på oplysninger, som kunden giver. Det er 

kundens ansvar, at oplysningerne er korrekte og fyldestgørende. Er fejl eller fejlagtig rådgivning i 

denne type sager fremkommet som følge af forkerte oplysninger fra kunden, er det kundens ansvar. 

Generelt må det siges, at revisorattesterede oplysninger og beregninger ikke behøver selvstændig 

efterprøvelse. Dette er tydeligt for reviderede regnskaber, men faktisk også i nogen grad for ikke-

reviderede regnskaber.155  

Hvis tredjemad træffer dispositioner på baggrund af dette arbejde, som er forkert, og kan revisor 

tilregnes fejlen, vil revisor være erstatningsansvarlig. 

 

Eksempel  

Ved en kreditgivning vil kreditgiver (tredjemand) kigge på et regnskab. Her vil en fejl i regnskabet 

kunne resultere i en forkert kreditvurdering og dermed et tab.  

Kreditgiver skal dog selv søge tilstrækkelig tilgængelig information, og forholdet mellem regnskab 

og kreditfacilitet skal også være rimeligt og passende for virksomheden. 

Gives der kredit på et ufuldstændigt grundlag (eksempelvis sidste års regnskab), er risikoen 

kreditgivers. 

Særligt vedrørende skat 

Hvis der forekommer en situation, hvor revisor har rådgivet om skatteforhold og oplyst, at der kan 

være en hvis grad af usikkerhed, men kunden alligevel vælger at bruge det, vil revisor være 

ansvarsfri156. Dette er interessant set ud fra tranfer pricing-korrektioner. Her vil man som revisor 

kunne begrænse sit ansvar, hvis man med rette oplyser om en eventuel usikkerhed i forhold til 

interne afregninger, og kunden alligevel vælger at anvende dem. 

                                                 

154 Aftalen om revisionsopgavens vilkår (ISA 210) 
155 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 294 
156 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 294 
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5.3.2 Ansvar i forhold til revisionserklæringer 

Det afsluttende arbejde for revisor er, når den endelige påtegning underskrives. For en nærmere 

gennemgang af påtegninger se Kapitel 4. 

I forhold til erstatningsretten er erklæringens form og indhold meget afgørende. Den endelige 

erklæring eller påtegning er revisors kommunikation til omverdenen om regnskabet.  

Ved påtegninger af regnskaber med sikkerhed skal revisor enten give en blank påtegning eller en 

påtegning med modifikationer.  

En blank påtegning er en påtegning, hvor revisor indestår for, at regnskabets bestanddele er i 

overensstemmelse med lovgivning samt, at regnskabets aktiver, passiver samt selskabets finansielle 

stilling og resultatopgørelse giver et retvisende billede.  

Regnskabslæser bør kunne lægge et regnskab, der er underskrevet af en revisor, til grund for 

dispositioner, og det er her, revisor kan blive ansvarlig. 

Forbehold 

En mulighed, som revisor har for at fraskrive sig ansvar, er at give et forbehold. Forbeholdet skal 

gives, hvis regnskabet ikke lever op til lovgivningen, eller hvis der er fejl eller mangler i forhold til 

det retvisende billede157.   

Er punkterne i Erklæringsbekendtgørelsen ikke opfyldt og der ikke er taget et forbehold, er revisor 

ansvarlig. Omvendt er revisor også ansvarlig, hvis der er taget et forbehold, og der ikke skulle have 

været et.  

Et interessant forhold, som gør sig gældende ved revisors erklæringer og ansvar, er, at der i 

påtegning for revision ikke må indarbejdes fraskrivelse af ansvar i forhold til poster, der ikke er 

revideret, eller revisionshandlinger som ikke er udført.  

Revisor må ikke afgive et forbehold i ond tro. Hvis han får mistanke om, at der er en fejl i 

opgørelsen af en given post, så skal han foretage yderligere undersøgelser. Et forbehold for posten 

uden undersøgelser er ikke ansvarsfraskrivende158.  

                                                 

157 Erklæringsbekendtgørelsen § 6.   
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Going concern og transfer pricing 

Going concern kan blive aktuelt i en transfer pricing-korrektion: Som følge af at virksomheden ikke 

er i stand til at betale kravet, vil revisor skulle vurdere, om der er tvivl om fortsat drift. Er revisor 

enig i going concern-forudsætningen samtidig med, at der er usikkerhed, vil dette kunne blive 

kommunikeret i en supplerende oplysning. Er revisor ikke enig, vil det resultere i et forbehold.  

Til belysning af revisorsansvar i forhold til transfer pricing-korrektion har vi valgt at kigge på UfR 

1978.658H. Vi arbejder med tesen om, at den manglende oplysning og handling om transfer pricing 

i værste fald kan føre til tab på grund af manglende betalingsevne. Dommen giver en meget god 

reference på et tilsvarende forløb. 

Dom: UfR 1978.653H159 

Sagen vedrører revisor, der havde afgivet blank påtegning på et regnskab. Revisor havde ifølge 

responsumudvalget udvist god skik (daværende), men havde ikke identificeret, at der var stillet 

kaution for koncernforbundne selskaber (ikke indhentet fuldstændighedserklæring). Denne kaution 

førte senere til, at selskabet gik konkurs.  

En leverandør til selskabet havde leveret varer på baggrund af den blanke påtegning.  

Der var på tidspunktet for revisionen ikke praksis for at indhente fuldstændighedserklæring, så revisor 

havde, selvom han ikke havde indhentet erklæringerne, udvist god skik. 

Revisor blev frikendt af højesteret på baggrund af dette. 

 

Ud over at dommen siger noget om tab for tredjemand, så fortæller den også noget om, at god skik 

er et vigtigt element i forbindelse med, om der er et erstatningsansvar hos revisor.   

5.3.3 Ansvar i forhold til review- og assistanceerklæringer 

Revisors ansvar i forhold til andre påtegninger og erklæringer bygger på, at revisor udfører arbejdet 

i overensstemmelse med faglig kvalitet og regnskabslovgivningen. 

Andre erklæringsopgaver end revision baseres primært på aftale med kunden, og det må klart 

fremgå af erklæringen, dens art og omfang for at signalere revisors garanti for de finansielle 

                                                                                                                                                                  

158 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 300 
159 http://pure.au.dk/portal/files/10590/4-_God_skik-regler.pdf, side 2 



  
Side 81  

  

oplysninger. Dette er relevant i forhold til omverdenens dispositioner og revisors ansvar i 

forbindelse hermed. 

Review 

Revisor er i mindre grad ansvarlig ved review, end hvis der er foretaget revision. 

Erklæringsgenstanden har en højere troværdighed end ved assistance.  

I lighed med reviderede regnskaber skal der også gives supplerende oplysninger og forbehold ved 

erklæringer om review. 

Ansvarsbegrænsningen i forhold til denne type opgaver ligger i, om revisor er i god tro med hensyn 

til oplysningerne eller ej. Er revisor i god tro, er han ansvarsfritaget ved denne type erklæringer. 

Erklæringen skal indeholde en beskrivelse af det udførte arbejde, og at der ikke er tale om revision. 

Denne erklæring vil i en erstatningssag være afgørende til at fastsætte revisors erstatningsansvar.  

Assistanceerklæringer 

Ved assistanceerklæringer vil ansvaret hos revisor også være baseret på den assistanceerklæring, 

der ligger til grund. Her vil man typisk se, at der i erklæringen bliver kommunikeret, at der ikke er 

foretaget revision eller review / gennemgang, og at opstillingen ikke udtrykker nogen grad af 

sikkerhed.  

5.3.4 Revisors muligheder for at begrænse sit ansvar 

Revisorer har mulighed for at begrænse sit ansvar. Dette er relevant i forhold til erstatningsansvaret 

og er dermed også relevant i relation til transfer pricing. 

Revisors begrænsningsmuligheder ligger i et stort omfang i kommunikationen. Der må i denne 

forbindelse kigges på, om der er tale om et ansvar over for kunden eller et ansvar over for 

tredjemand.  
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Det afgørende for begrænsningen af ansvaret er, at revisor kan dokumentere sin indsats, og hvordan 

omfanget af arbejdet har været160. Dertil også revisors kommunikation herom.  

Kommunikation på revisionsopgaver og dermed kunden er reguleret via revisorloven § 20 og i 

selskabsloven § 129, ved at samtlige medlemmer af den øverste ledelse skal underskrive 

protokollen. 

For øvrige opgaver er der ikke samme hjemmel til kommunikation, så revisor skal i denne 

sammenhæng være ekstra opmærksom på kommunikationen og dokumentationen heraf. 

Kan revisor ikke dokumentere sit arbejde, eller er det mangelfuldt, vil det være en forstærkende 

faktor i forhold til culpa-spørgsmålet. 

Kommunikationen til tredjemand vil være selve erklæringen eller ved direkte henvendelse (her 

forudsat at regler om tavshedspligt er overholdt). 

5.3.5 Sammenfatning  

Revision 

Erstatningsansvar for revisor ved revisionspåtegninger afhænger i største grad af, om disse er udført 

efter god skik. Dette indebærer, at revisor har kommunikeret korrekt ud om de finansielle 

oplysninger samt udført tilstrækkelige handlinger.  

Yderligere om revisor i passende omfang har taget forbehold og supplerende oplysninger, når dette 

har været gældende.  

Review 

Erstatningsansvaret ved reviewopgaver bygger på, at revisor har udarbejdet erklæringen ud fra sine 

professionelle kompetencer. Revisor er i denne type opgaver offentlighedens tillidsrepræsentant og 

vil kunne ifalde ansvar såfremt der ikke på behørigvis er udført et passende stykke arbejde.  

                                                 

160 Revisorloven § 23 
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Oplysningerne til udarbejdelsen af erklæringen bygger på, hvad revisor modtager fra kunden, og 

såfremt revisor er i god tro, vil dette fritage ham fra ansvar.  

Der skal for reviewerklæringer afgives supplerende oplysninger og forbehold i passende omfang, 

for at revisor kan se sig fri for ansvar.  

Assistanceerklæringer 

Ansvaret på assistanceerklæringer tager udgangspunkt i selve erklæringen. Hvis denne ikke er 

skarpt formuleret i forhold til det udførte arbejde, vil denne kunne gøre revisor genstand for 

erstatning. 

5.4 Disciplinæransvar for revisorer 

Disciplinæransvar indtræffer, når revisor ikke har udvist god revisionsskik. For revisor betyder det, 

at standarder og regler skal overholdes, når et arbejde udføres.  

Disciplinæransvaret ligger mellem straffeansvar og erstatningsansvar. Forseelsen er ikke af en 

karakter, der kan give straffeansvar, og opfylder måske ikke betingelserne for erstatningsansvar161. 

Disciplinært ansvar går ud på, at man konstaterer, at revisor ikke har handlet i overensstemmelse 

med god skik, og samtidig vurderer, hvad denne forseelse skal takseres med.  

Når revisor har udført sit arbejde skal samfundet og brugere af regnskaber kunne gå ud fra, at 

oplysningerne er korrekte. Herunder at visse minimumsregler er overholdt, og at undersøgelser er 

sket på behørig vis. 

5.4.1 Revisornævnet 

Det er revisornævnet, der behandler disciplinærsager - det vil sige klager over statsautoriserede eller 

registreret revisor, når denne har tilsidesat de pligter, som erhvervet medfører.  

Revisornævnet er i henhold til lov om godkendte revisorer nedsat af Erhvervsstyrelsen og er et 

vigtigt element i forhold til tilsyn med de godkendte revisorer.  

                                                 

161 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3,  side 414 
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Revisornævnet er med til at definere, hvad der kan betegnes som god revisorskik. Det betyder 

dermed, at spørgsmål og sager vedrørende assistance og rådgivning ikke behandles her.  

Revisornævnet kan pålægge disciplinært ansvar i forhold til følgende klager162: 

 Klager vedrørende påtegninger på regnskaber (revisorloven § 1 stk. 2) 

 Klager vedrørende andre erklæringer (revisorloven § 1 stk. 3) 

Det er en forudsætning for en klage, at revisor har afgivet en erklæring. Hvis der ikke er afgivet 

nogen erklæring, er der heller ikke noget nævnet kan tage stilling til163.  

Klager til revisornævnet kan komme fra private med retslig interesse samt særlige institutioner og 

myndigheder (offentlige instanser). Revisornævnet behandler ikke sager vedrørende salær eller 

erstatningsansvar. Den slags klager varetages i responsumudvalget164. 

Nævnet kan kun tage stilling til disciplinært ansvar. Dette betyder dog ikke, at nævnet ikke vurderer 

de handlinger og forhold, som revisor har udført, og som også ville føre til pålæggelse af 

erstatnings- og straffeansvar. Pålæggelse af erstatningsansvar er de almindelige domstoles ansvar165.  

En revisor kan pålægges en bøde af revisornævnet på maksimalt 300.000 kr. jf. revisorloven § 44. 

stk. 1 og en revisionsvirksomhed på maksimalt 750.000 (§44 stk. 4) 

5.4.2 Ansvarsgrundlaget ved disciplinærsager 

Som nævnt er forudsætningen for, at revisor kan idømmes en disciplinærstraf, at han har tilsidesat 

sine pligter som erhvervet medfører166.   

Det, revisornævnet skal afgøre er i første omgang, om revisor har tilsidesat sine pligter. Er dette 

ikke tilfældet, må revisor frifindes.  

Har revisor derimod tilsidesat sine pligter, er spørgsmålet, hvilken sanktion revisor skal ikendes, 

hvis overhovedet nogen.   
                                                 

162 Bekendtgørelse 2014-02-04 nr. 125 om Revisornævnet § 1 stk. 1 

163 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2117478&chk=209795 
164 http://www.xn--revisornvnet-
edb.dk/graphics/disciplinaernaevnet/Kendelser/FAKTA%20OM%20REVISORN%C6VNET.pdf 
165 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 441 
166 http://www.revisornævnet.dk/ 
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For at vurdere ansvaret sondrer man, i lighed med mange andre retlige spørgsmål, mellem et 

objektivt og subjektiv ansvar. 

Inden for det objektive synspunkt kigger man på, hvilke handlinger eller undladelser der er omfattet 

af den aktuelle lovregel, samt hvad der faktisk er foretaget eller undladt: 

Hvad er lovregel < > Hvad er foretaget 

 

Subjektivt ser man på, hvad revisors opfattelse af gældende regler har været. Har den pågældende 

handlet, fordi han har haft en opfattelse af, at reglerne kunne anvendes anderledes, eller er der 

handlet, selvom pågældende vidste, det var forkert167. 

Kort sammenholdt med erstatningsansvar er der ikke samme sondring, da en erstatningsansvarlig 

ansvarspådragende handling i højere grad afgøres af culpa, (se afsnit 5.3.1), som dækker både det 

objektive og det subjektive.  

5.4.3 Det objektive ansvar 

Det objektive skal findes i revisorlovens bestemmelser, som ikke er belagt med straffeansvar som 

nævnt i revisorlovens § 54.  

Hermed en kort opremsning af nogle af de forhold, som kan føre til disciplinæransvar:  

- manglende efteruddannelse  

- ikke må kalde sig ’statsautoriseret’ ved deponering 

- rette henvendelse til fratrædende revisor 

- revisionsvirksomheder skal have et kvalitetsstyringssystem.  

I relation til revisors arbejde med transfer pricing vil det være forhold i forhold til god revisorskik 

ved erklæringsopgaver med sikkerhed (revisorlovens § 16.1) og professionel kompetence og 

fornøden omhu i relation til erklæringer uden sikkerhed (revisorloven § 16.3), der kan medføre et 

disciplinært ansvar. 

                                                 

167 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 463 
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God skik og offentlighedens tillidsrepræsentant 

Som omtalt tidligere er kravet om god skik altså udelukkende knyttet til en erklæring med sikkerhed 

og relation til det objektive ansvar.  

168Den gode revisionsskik bygger på en adfærd med gode og omhyggelige, fagligt kompetente 

revisorer, der opfylder faglige og etiske krav, der er opstillet på grundlag af lovgivningens regler 

om revisors funktioner.  

Opfattelsen af, hvad der på det givne tidspunkt er god skik, vil afhænge af opfattelsen af kravet til 

adfærden og tilpasses ændringerne i samfundet. 

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Det omhandler det ansvar, revisor har overfor 

offentligheden, mens den gode skik er et begreb, man bruger i forbindelse med udførelse af 

opgaven. At være offentlighedens tillidsrepræsentant vil sige, at revisor skal varetage hensynet til 

virksomhedens omverden. Eksempler på denne type er bl.a. myndigheder, medarbejdere, kreditorer 

og investorer. Revisor skal være opmærksom på, at disse godt kan have en interessekonflikt i 

forhold til virksomhedens ledelse.  

Den gode skik følger også af det 8. direktiv udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet for den 

Europæiske Union vedrørende lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber: 

169”Revisorer bør opfylde de højeste etiske standarder. De bør derfor være underlagt faglig etik, 

der som et minimum omfatter deres funktion i offentlighedens interesse, deres integritet og 

objektivitet samt deres faglige kompetence og agtpågivenhed. At revisorer udøver en funktion i 

offentlighedens interesse, betyder, at en større gruppe mennesker og institutioner stoler på 

kvaliteten af en revisors arbejde. En god revisionskvalitet bidrager til at få markederne til at 

fungere korrekt ved at øge regnskabernes integritet og effektivitet.”  

170”Det er vigtigt, at revisorer og revisionsfirmaer beskytter deres klienters 

forretningshemmeligheder. De bør derfor underlægges strenge regler om fortrolighed og faglig 

tavshedspligt, dog uden at dette forhindrer ordentlig håndhævelse af dette direktiv. Disse regler om 

                                                 

168 L 120 af 27. marts 2008, bemærkning til § 16 
169 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/43/EF, punkt 9 
170 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/43/EF, punkt 10 



  
Side 87  

  

fortrolighed bør også gælde for revisorer og revisionsfirmaer, der ikke længere er involveret i en 

bestemt revisionsopgave.” 

Af forarbejder til revisorloven fremgår det, at god revisionsskik er anført eksplicit med henblik på at 

opfylde direktivets krav.    

Med ændring af revisorloven i 2008 er revisor kun offentlighedens tillidsrepræsentant i 

erklæringsopgaver med sikkerhed. Revisor vil således ikke være offentlighedens tillidsrepræsentant 

ved erklæringsopgaver uden sikkerhed (assistanceerklæringer) og vil i denne type opgaver kun 

skulle udvise professionel kompetence og fornøden omhu.  

Erklæringer uden sikkerhed vil dermed være mere forbrugerorienteret frem for 

samfundsorienteret171. 

5.4.4 Det subjektive ansvar 

Det subjektive ansvar bygger på forsætlig og uagtsom adfærd. Primært vil det være at have handlet 

uagtsomt, hvilket er en tilstrækkelig forudsætning for disciplinært ansvar.  

Grunden til, at det mest vil være uagtsomheden, der er ansvarspådragende i disciplinærsager, er, at 

den forsætlige handling som regel ikke er til stede. Her tænkes på en bevidst overtrædelse af regler. 

Man kan måske snarere arbejde med, at man burde have indset, at erklæringen var ukorrekt.  

5.4.5  Forældelse 

Mange transfer pricing-korrektioner sker med tilbagevirkende kraft, og det er derfor relevant at 

undersøge forældelsesfristener inden for disciplinært ansvar.  

Fristen findes i revisorlovens kapitel om Revisornævnet. Paragraf 46 siger følgende:  

Fristen for at indbringe en sag for Revisornævnet er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige 

handling eller undladelse er ophørt. 

                                                 

171 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner, Revisoransvar, 7. udgave, 3. opslag 2012, ISBN 978-
87-619-2266-3, side 468 
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Fristen regnes fra datoen for handlingens eller undladelsens ophør. Det kan f.eks. være ved revisors 

underskrift på erklæringen.  

5.5 Responsumudvalget 

Responsumudvalgets formål er at afgive udtalelser i sager vedrørende godkendte revisorer med 

beskikkelse og godkendte revisionsvirksomheder. Udvalget udtaler sig om gældende praksis inden 

for revisors virksomhedsområder og den gode skik, som revisor skal efterleve. Herudover udtaler 

Responsumudvalget sig om rimeligheden af honorar i konkrete sager, der bliver forelagt udvalget af 

domstolene, de offentlige myndigheder eller af foreningens medlemmer. 

 

Responsumudvalget består af 10-12 udvalgsmedlemmer samt op til 6 suppleanter.  

Et vigtigt kriterie for hver enkelt af udvalgets medlemmer er, at de i alle sager er uafhængige – 

medlemmerne er underlagt loven for godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) § 

24 anførte bestemmelser vedrørende uafhængighed172. 

God skik 

Den gode skik bliver i mange tilfælde først rigtig defineret i forbindelse med udtalelser på konkrete 

sager. Der er ikke meget, der er specifikt vedrørende transaktioner eller balancer med nærtstående 

parter, men deres substans er i sagens natur lig dem, der ville være at finde med tredjeparter. 

Transaktioner med nærtstående parter kan bl.a. omfatte: 

- debitormellemværende / kreditormellemværende 

- lån 

- salg / køb 

Vi har gennemgået responsa-udtalelser fra 2010-2014173 og vil i det efterfølgende analysere nogle 

responsa-udtalelser med baggrund i ovenævnte transaktioner og bruge dem som vores basis for den 

gode skik i relation til arbejdet med nærtstående parter.  

                                                 

172 Forretningsorden for FSR – danske revisorers Responsumudvalg 2013 - 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Om%20os/Udvalg/responsumudvalget/Forretningsorden%2003%2012%202013.ashx 
173 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Responsa/Responsa%20arkiv/2010_2019 
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Responsumsag 1345174 - God revisionsskik i forbindelse med et konstateret bedrageri 

Sagen handler om revisors forskellige arbejdshandlinger og hvad der kan betegnes som god skik. Der bliver 

taget stilling til, om følgende undladelser vil være brud på god skik: 

- Undlade bilagsstikprøver 

- Undlade regnskabsanalytisk revision 

- Undlade saldobreve til kreditorer 

- Spørge ind til resultat sammenholdt med drift 

Svaret fra responsumudvalget var følgende:  

”Hvilke revisionshandlinger, der ifølge god revisionsskik i en konkret sag vil kræves for at 

leve op til revisors forpligtelser er derfor en individuel vurdering, der bedst kan ske ved syn 

og skøn” 

Som det eneste kunne der svares bekræftende til, at det ikke var god skik, ikke at udarbejde og arkivere 

arbejdspapirer.  

 

Brugt parallelt på lignende transaktioner med nærtstående parter, er det her overladt til en individuel 

vurdering, hvilket arbejde der udføres. Afgørelsen giver ikke meget klarhed over, hvad der vil være 

god revisionsskik i relation til de omtalte poster og dermed heller ikke, hvis de var koncerninterne.  

 Responsumsag 1351175 - Revision af debitorer 

Sagen omhandler revisors arbejde i forbindelse med debitorer. Herunder var der særligt for denne sag tale 

om factoring, og behandlingen var i forbindelse med en besvigelsessag. Der bliver spurgt, om det er god 

skik at undlade at foretage kontrol af debitorer. I sagen udgjorde debitor ca. 70 pct.af de samlede aktiver. 

Særligt om udsendelse af saldomeddelelser. Responsum svarede, at det er op til revisor at vurdere hvilke 

handlinger der er mest effektive. Ved en post, der udgør en væsentlig del af aktiverne, bør der lægges særlig 

vægt på området.  God skik kræver ikke i alle tilfælde, at man udsender saldomeddelelser.  

Det blev bemærket at tidligere erfaringer med kunden (havde været revisor siden 2001) ikke kan reducere 

revisors handlinger.    

 

Sagen er interessant, da den vil kunne belyse revision af en koncernintern debitorpost. Der er dog 

ikke helt specifikt, hvad der bør foretages, for at man opfylder god revisionsskik – det er her op til 

en individuel vurdering. 

                                                 

174 http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Responsa/Responsa%20arkiv/2010_2019/R-1345.ashx 
175 http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Responsa/Responsa%20arkiv/2010_2019/R-1351.ashx 
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Responsumsag 1336176 - God skik, bogføring, regnskab og selvangivelse 

Denne sag vedrører revisors arbejde i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen. Sagen vedrører 

revisor, der har klassificeret et afdrag, der skulle have været skattefrit, som en skattepligtig transaktioner. 

Det er ikke i strid med god skik at revisor forestår bogføring, regnskabsudarbejdelse og selvangivelse.  

Det er vigtigt, at revisor ved udarbejdelse af selskabets selvangivelse har den fornødne skattemæssige 

kompetence til korrekt udarbejdelse af selvangivelsen. 

Idet det er ledelsen, der har ansvaret for selvangivelsen, bør revisor drøfte usikkerheder, som har indflydelse 

på selvangivelsen. 

 

Udtalelsen rammer vores problematik i forhold til revisors ansvar i relation til selvangivelsen. Er 

der problemer med armslængdevilkår, vil det derfor være naturligt, at revisor drøfter dette med 

ledelsen. Det synes også at fremgå af udtalelsen, at det som udgangspunkt er ledelsen, der har 

ansvaret for selvangivelsen. Dette må tolkes som en hvis form for ansvarsbegrænsning, hvor 

ansvaret primært ligger hos ledelsen og sekundært ligger hos revisor.   

Responsumudtalelserne bliver på et meget generelt og overordnet plan, og vi står stadig tilbage med 

en uklarhed om, hvad god revisionsskik er. Konklusionen bliver i mange tilfælde, at det er en 

individuel vurdering, som i sin formulering er uhåndgribelig. 

5.6 Delkonklusion 

Hvis man skal finde ud af, om revisor har handlet ansvarspådragende, kan man starte med at se på, 

om revisor har handlet i overensstemmelse med god skik. Har revisor det, er man ude i overvejelser, 

om der kan være noget i forhold til de strafferetlige bestemmelser. 

Har revisor handlet i strid med god skik, skal man dernæst overveje, om der som følge heraf er lidt 

et tab. Er der det, vil erstatningsansvar blive relevant.  

Er der et disciplinæransvar, og er der lidt et tab, må betingelserne for et erstatningsansvar være til 

stede (her antaget at der er en årsagssammenhæng). Omvendt hvis der ikke er lidt et økonomisk tab, 

kan der ikke være noget erstatningsansvar.   

 

                                                 

176 http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Responsa/Responsa%20arkiv/2010_2019/R-1336.ashx 



  
Side 91  

  

Nedenfor er illustreret ansvarsforløbet: 

                            

  
Disciplinæransvar 

          

Manglende god 

skik?       

                            

  
  

  
Nej 

  
Ja 

  

        

                            

    

                            

  
Straffeansvar 

  
Strafferetligt ansvar?     

  
        

                            

    
Nej 

  
Ja 

          

                

                            

  

                            

  Erstatnings ansvar               Er der lidt et 

økonomisk tab? 

  

                      

                            

  
  

        
Ja 

  
Nej 

  

                            

Model: Egen tilvirkning 

 

Det er god skik, der afgør ansvaret. Vi har ikke kunnet finde sager, der direkte beskæftigede sig 

med problematikken. Sager der er afgjort uden for offentligheden, har vi ikke haft adgang til. Dette 

er egentligt forventeligt set i lyset af det, der blev identificeret fra de tidligere delkonklusioner. 

Hvad er god skik og hvad er markedsværdi?  
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Vi har derfor anvendt sager, der mindede om problematikken. En enkelt dom beskrev god skik ud 

fra, hvad der var kutyme på tidspunktet177. Ud fra denne kunne man konkludere, at god skik hænger 

sammen med sædvanlig praksis. Er det så ensbetydende med, at det er god skik ikke at foretage 

bestemte arbejdshandlinger i relation til markedsvilkår? 

 

  

                                                 

177 UfR1978.653H 
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 Analyse Kapitel 6

På baggrund af den opnåede empiri, der er beskrevet i tidligere afsnit, samt den empiri, der er 

opnået ved interviews, vil analyseafsnittet belyse, om den teoretiske baggrund for hvad revisor skal 

udføre, adskiller sig fra den praktiske tilgang. En naturlig disposition for besvarelse af dette er at 

sammenholde, hvad teorien har sagt om de handlinger, som revisor bør udføre, og hvad der rent 

faktisk bliver udført i praksis. Dette skyldes, at det netop er handlingerne, eller undladelserne heraf, 

der i sidste ende vil kunne føre til et ansvar. 

6.1 Revisors arbejdshandlinger  

Vi har dannet os et teoretisk overblik over revisors arbejdshandlinger. De væsentligste 

revisionsstandarder på dette område er ISA 550 vedrørende nærtstående parter (4.3.2). De 

handlinger, som denne revisionsstandard beskriver, suppleres yderligere og mere beskrivende af 

revisionsstandarder om revision af skøn i ISA 540 (4.3.3) og brug af revisors udpegede ekspert.  

Gennem interview har vi opnået forståelse af, hvad revisor foretager sig i praksis, og vil i det 

efterfølgende sammenholde denne viden med, hvad revisionsstandarderne foreskriver.  

Vores interviews er foretaget med åbne spørgsmål om de handlinger og overvejelser, man som 

revisor foretager i forbindelse med en revisionsopgave. 

6.1.1 Revisionshandlinger i praksis 

Standarden foreskriver, at transaktionerne skal identificeres. Ud fra de gennemførte interviews er 

det vores opfattelse, at de revisorer, vi har talt med, også efterlever dette i praksis.  

Revisorerne spørger bl.a. ledelsen, hvem de nærtstående parter er, og hvilke typer af transaktioner 

der er tale om.  

Der synes at være en fin overensstemmelse med standarden i forhold til, at revisorerne i praksis 

opnår en forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurderer de risici, der er forbundet med 

nærtstående parter. 

Derudover er det generelt begrænset, hvad der ellers foretages af yderligere handlinger. Om dette 

skyldes, at man har vurderet transaktionerne som poster med meget lav iboende risiko, således at 
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begrænsede revisionshandlinger var tilstrækkeligt, kan ikke konkluderes, da drøftelserne med vores 

respondenter blev holdt på et generelt plan. Det er ikke overaskende at arbejdet generelt er 

begrænset, når man kigger på den empiri der er på området for god skik og markedsværdi. Vores 

respondenter bekræfter på mange punkter vores egen opnåede forståelse af forholdene.  

Større fokus 

Vores respondenter oplevede øget opmærksomhed på identifikation af netop denne type risiko og 

udførte overordnede analyser for bl.a. at identificere skatteproblematik. Denne fokus afspejler også, 

at det er rettet mod de skattemæssige problemstillinger frem for de regnskabsmæssige.   

Indikatorer af selskaber, hvor transfer pricing kunne have en højere risiko, var bl.a. ved aggressive 

selskabskonstruktioner, immaterielle rettigheder og store koncernlån.  

Særligt i forhold til koncernlån, har der været øget fokus på, at ledelsen skulle kunne stå inde for 

lånene. I praksis er man derfor begyndt at indhente udtalelser fra ledelsen om baggrund og formål 

med lånet. På trods af at lånene er interne, skal ledelsen stadig komme med deres begrundelse for 

lånet, da de foretager store dispositioner på vegne af selskabet. 

Revisionsstandarden foreskriver (ISA 550. 24), at revisor skal opnå tilstrækkelig og egnet 

revisionsbevis for, at ledelsens udsagn om, at transaktioner med nærtstående parter er på 

markedsvilkår, er rigtigt. 

Dette er mest relevant for klasse C og D virksomheder, hvor det er et krav. Det er også her de 

komplicerede transaktioner typisk foretages.  

For klasse B virksomheder er der ikke et krav om disse oplysninger. For denne type virksomheder 

hvor transaktionerne sædvanligvis er mere simple og hvor vejledningerne bedre kunne bruges, er 

der ikke et egentligt behov. For klasse C og D virksomheder, hvor der er et behov, er vejledningerne 

ofte ikke gode nok. 

På baggrund af empirien, der er opnået ved vores interviews, er det bemærket, at man i praksis ikke 

udfordrer ledelsens udsagn i det omfang, som standarden foreskriver. Det kan skyldes, at det er 

svært at vurdere markedsvilkårsbegrebet, eller at der i revisionsplanlægningen vurderes en anden 

risiko på området, end der måske burde være, hvilket dermed resulterer i færre revisionshandlinger.     
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Gennem vores interviews blev det konstateret mange gange, at emnet er svært. Det svære ligger i, 

hvad der egentlig er markedsvilkår? Det er sjældent, at det er fuldstændig åbenlyst, og til tider også, 

hvad der helt substantielt er indeholdt i ydelserne, hvilket gør markedsvilkårsbegrebet svært at 

vurdere.  

Har man et selskab, hvor produktet er direkte sammenligneligt med andre selskabers, er det mindre 

vanskeligt at finde værdien på en vare. Men da dette typisk ikke er tilfældet, er det i praksis meget 

svært at vurdere, hvornår der handles på markedsvilkår.  

En anden situation, hvor det ikke volder store problemer, er, hvis man modtager en specificeret 

opgørelse eller fordelingsark, der specificere et eventuelt management fee. Om denne 

fordelingsnøgle er på markedsvilkår, bliver tilsyneladende kun perifert vurderet af revisorerne.  

Ved selskaber med begrænset aktivitet, og hvor de mere agerede som en administrationsenhed, 

kunne der godt blive lagt lidt mere vægt på revisionen af markedsvilkårsområdet.  

Fordi området er svært for både virksomheder og revisorer, har der været tilfælde, hvor 

virksomheden, som en del af deres dokumentation, har indhentet en forhåndsgodkendelse fra 

SKAT. Det er ikke tit dette sker, men underbygger igen spørgsmålet om, hvad det vil sige at handle 

på markedsvilkår.  

Generelt var opfattelsen, at når man havde en mellemregning eller transaktionsflow, man kunne 

afstemme til en modpart, så var man mere eller mindre i mål med revisionen af området.  

Det svære ved vurderinger af, hvad der egentlig skal laves, understøttes også af vores gennemgang 

af responsa-udtalelser i afsnit 5.5. Her var udtalelserne på et meget overordnet plan og blev lagt 

meget op til den individuelle vurdering.  

I forbindelse med vores interview med en af revisorerne kom det frem, at dette revisionsselskab 

som standard ikke ville udfylde bilag til selvangivelsen vedrørende kontrollerede transaktioner. 

Dette skyldes i høj grad, at revisor ikke har det fuldstændige billede af tranaktionerne og derfor ikke 

har den rette viden til at udfylde skemaerne.  
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6.1.2 Omtale i regnskaberne 

Det er opfattelsen fra vores interviews, at revisors påtegning i meget begrænset omfang bliver 

modificeret i sammenhæng med transfer pricing. Dette er ikke ensbetydende med, at det burde være 

tilfældet, men mere en identifikation af, at det kun i begrænset omfang i dag fører til en modificeret 

påtegning. 

Vi har gennemgået forskellige regnskaber, hvor vi har vurderet, at der er en større risiko vedrørende 

transfer pricing-transaktioner på grund af produkttype samt medieomtale. Vi har gennemgået, hvad 

der bliver kommunikeret i årsrapporterne både fra revisorerne (påtegningen) og fra selskaberne 

selv.  

Vi har valgt at gennemse følgende selskaber178:  

- ISS, på grund af deres sager vedrørende renteomkostninger og udbytte179.  

- Novo Nordisk, på grund af deres sager vedrørende værdiansættelse af immaterielle 

anlægsaktiver og overdragelse heraf, bl.a. patenter og rettigheder.  

- Microsoft, på grund deres transfer pricing-sager i forbindelse med salget af Navision.  

ISS180 har på side 140 i deres koncernregnskab skrevet om transaktioner med nærtstående parter i 

henhold til IAS 24 og i forbindelse hermed klart tilkendegivet, at alle transaktioner er ”made on 

marked terms”. 

Regnskabet har en blank påtegning.  

Novo Nordisk181 omtaler transfer pricing på side 68 i deres årsrapport for 2013. De noterer selv, at 

der kan være usikkerhed i den afsatte indkomstskat, og at denne er afsat ud fra et ledelsesmæssigt 

skøn om udfald.  

Novo skriver om deres finansielle risici på side 43 følgende:  

”I en global virksomhed kan der opstå tvister med skattemyndighederne om interne 

afregningspriser. Det er Novo Nordisks politik at forfølge et konkurrencedygtigt skatteniveau, dvs. 

                                                 

178 http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2001592/skat_ager_kontrollen_med_mindre_virksomheder.html    
179 http://www.tvc.dk/sites/default/files/article/uge_2012-07_0.pdf 
 
180 CVR: 28 50 47 99 
181 CVR: 24 25 67 90 
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på eller under gennemsnittet for sammenlignelige virksomheder, på en ansvarlig måde. Det 

betyder, at virksomheden betaler relevante skatter i jurisdiktioner, hvor forretningsaktiviteten 

genererer overskud. Novo Nordisks datterselskaber betaler generelt selskabsskat i de lande, hvor de 

driver virksomhed. For at styre skattemaessige usikkerheder har Novo Nordisk indgået flerårige 

såkaldte transfer pricing-aftaler med skattemyndighederne i nøglemarkeder.” 

Det, der er interessant ved dette afsnit, er udsagnet ” Det er Novo Nordisks politik at forfølge et 

konkurrencedygtigt skatteniveau, dvs. på eller under gennemsnittet for sammenlignelige 

virksomheder, på en ansvarlig måde”. 

 Det vurderes her, at de tilkendegiver, at de aktivt arbejder på at have et skatteniveau, der ligger 

under deres ’sammenlignelige virksomheder’, og hvis det skal lade sig gøre, kræver det en 

omhyggelig skatteplanlægning.  

Regnskabet har en blank påtegning.  

Microsofts182 regnskab for 2013 er modsat Novo og ISS aflagt efter årsregnskabsloven. Transfer 

pricing er ikke decideret omtalt i regnskabet. Der står dog i ledelsesberetningen på side 8, at 

selskabet gør brug af en agentmodel, hvor en række opgaver løses i deres operating center i Irland.  

Selskabet har ikke skrevet om deres transaktioner med nærtstående parter, så det må implicit 

betyde, at de oplyser, at deres transaktioner er indgået på markedsvilkår, jf. årsregnskabslovens 

bestemmelser.   

Selvom de ikke skriver meget i det danske regnskab om transfer pricing, så har Danmark faktisk 

fået en særskilt linje i Microsoft Corporations årsregnskab for 2013183 om omtale af 

skatteforpligtelser:  

“This increase relates primarily to transfer pricing, including transfer pricing developments in 

certain foreign tax jurisdictions, primarily Denmark” 

Uden at kommentere yderligere på det konkrete tilfælde, vil forhold der omtales i et 

koncernregnskab vedrørende en enkelt enhed generelt også være væsentlige i den enkelte enheds 

regnskab. 

                                                 

182 CVR: 13 61 28 70 
183 http://www.microsoft.com/investor/reports/ar13/financial-review/discussion-analysis/index.html 
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Det danske regnskab har en blank påtegning.  

Alle tre påtegninger er uden modifikationer. Vi må derfor vurdere, at væsentlige transaktioner er 

foretaget på markedsvilkår, og at revisor er enig i ledelsens fremlagte oplysninger om dette. 

Vi har med vores respondenter diskuteret påtegninger og notekrav. Som omtalt i afsnit 4.3.2, finder 

ÅRL § 98 C anvendelse, hvis transaktioner ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår. Er 

transaktioner ikke foretaget på markedsmæssige vilkår, skal dette jf. ÅRL § 98 C oplyses i noten. 

Denne bestemmelse finder kun anvendelse på klasse C selskaber og op. Man har her vurderet fra 

lovgivers side, at denne oplysning ikke er relevant for regnskabsbrugere i denne regnskabsklasse.    

Vi har i vores diskussion med respondenterne diskuteret ovenstående bestemmelse. Bestemmelsen 

finder kun anvendelse på klasse C virksomheder og op. Det er derfor ikke krav for klasse B 

virksomheder, at det oplyses, hvis transaktioner ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår.  

Alle vores respondenter har været opmærksomme på denne bestemmelse og også det, at den ikke 

fandt anvendelse på klasse B selskaber. Det er interessant, at man ifølge lovgivningen ikke er 

forpligtet til at oplyse, hvis transaktioner ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår for en bestemt 

klasse virksomheder, men at der er et krav for andre klasser.  

Det blev diskuteret, hvad vores respondenter ville gøre i en situation, hvor de reviderede et klasse B 

selskab, der ikke handlede på markedsmæssige vilkår. Holdningen var generelt, at dette måtte bero 

på en professionel vurdering. 

Graden af overtrædelsen må her vurderes. Er der tale om en klar overtrædelse, hvor man bevidst 

handler med henblik på ikke at betale skat, eller for at tømme et selskab. I sådanne tilfælde var alle 

respondenterne enige om, at dette skulle omtales i påtegningen.  

Modsat blev et eksempel gennemgået, hvor den overtrædelse, der var foretaget, var vurderet 

uvæsentlig Her ville vores respondenter ikke have noget problem med at afgive en blank påtegning, 

men i stedet gøre ledelsen opmærksom på, at her kunne være et problem, hvis SKAT valgte at 

foretage en gennemgang.  

Vi har gennem vores undersøgelse opnået forståelse af, at tilfældene typisk ikke er sorte eller hvide. 

Man vil ofte befinde sig i en gråzone, når emnet transfer pricing behandles. Vi har gennem vores 

teori og respondenters svar kunne konstatere, at der ikke er nogen klar praksis på området – 
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retningslinjer for hvad der er rigtigt og forkert, samt hvornår nok er nok, i forhold til de 

arbejdshandlinger, revisor skal foretage, er en vurdering fra sag til sag.  

På trods af at vores respondenter ikke kunne give et klart svar på, hvornår man ville omtale et 

forhold vedrørende manglende overholdelse af markedsvilkår i påtegningen for et klasse B selskab, 

var de overordnede forudsætninger vedrørende god skik på området mere eller mindre klare.  

Ens for alle respondenterne var, at hvis det ikke var en meget grov overtrædelse med åbenlys 

karakter af skatteunddragelse eller lignende, så mente vores respondenter ikke, at de kunne stilles til 

regnskab, hvis dette ikke var omtalt i regnskabet.  

Væsentligt for vores respondenter var, at den gode revisionsskik var overholdt, herunder at man 

havde forholdt sig kritisk til transfer pricing-risikoen i virksomheden og udvist god moral og etik 

ved aflæggelsen af regnskabet. Vores respondenter lagde især vægt på, at de forstod selskabets 

forretning. Kritiske spørgsmål og overvejelser, man kunne stille ledelsen for at opnå en bedre 

forståelse af forretningen kunne f.eks. være: hvorfor tjener koncernselskab x masser af penge, når 

koncernselskabet y har underskud hvert år?  

6.1.3 Fremtiden 

Alle deltagere i vores casestudie synes området er svært at arbejde med og kunne godt tænke sig 

nogle klarere definitioner af, hvad markedsvilkår er. Som det er nu, er der alt for mange variabler 

til, at den ene vurdering stort set kan være lige så god som den anden. Det var ligeledes vores 

respondenters opfattelsen, at kravet til revision af transfer pricing vil stige. Praksis på området er 

meget beskedent, og der har endnu ikke været kendelser, hvor der er stillet spørgsmål ved revisors 

arbejde.  

Det ansvarspådragende element er den gode revisionsskik, og det var opfattelsen, at der mangler 

noget konkret på området. Vurdering af det ansvarspådragende element i forhold til god skik bliver 

nok for alvor først operationaliseret i transfer pricing-sammenhæng, hvis der kommer en 

responsumudtalelse herom. Da der ikke er det endnu, vil spørgsmålet ”hvad er god revisionsskik” 

stadig befinde sig i en gråzone.  

De manglende klare retningslinjer på området synes at stemme overens med den empiri, vi har 

opnået i forbindelse med vores undersøgelse af retskilder.  
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For bare 5-8 år siden var transfer pricing et område, der ikke blev behandlet i særlig høj grad, mens 

det i dag er et emne, der har fået langt større fokus. Det arbejde, der udføres, kan dog i mange 

tilfælde vurderes ikke at være dybdegående nok.  

Det er endnu lidt uklart, hvor meget der skal laves i relation til emnet. Det er forståelsen, at det ikke 

er, fordi man ikke vil, men mere et spørgsmål om, hvad der skal laves der, samt om det er nok.  

Så længe der ikke er noget retspraksis eller uddybende vejledninger på området, vil udviklingen 

være langsom og langt fra ensartet.    

6.2 Revisors ansvar 

Gennem vores interviews spurgte vi ind til det ansvar, der ligger hos revisor i forbindelse med 

revision af transfer pricing. Det var her opfattelsen, at det i største omgang er et ansvar overfor 

SKAT. Vurderingen er dog vanskelig, da der ikke er nogle sager på området. De sager, der vedrører 

revisors ansvar i skattesager, er primært i forbindelse med revision af hovedaktionær virksomheder 

og i sammenhæng med udarbejdelse af dennes personlige selvangivelse. 

Responsumudvalget har kort berørt emnet i forhold til selvangivelsen for selskaber og har udtalt, at 

det er ledelsen, der har ansvaret for selvangivelsen184.  

I de sager hvor der er store skattemæssige korrektioner, er der i de fleste tilfælde tale om skøn. Det 

kan være i forbindelse med overførsel af immaterielle rettigheder eller vurdering af finansielle 

rettigheder så som renter og royalties. Transaktionerne er som sådan faktuelle og har fundet sted. 

Men er de foretaget på markedsvilkår, det er en anden vurdering. 

Dokumentation for et skøn foretaget af ledelsen kan godt være rigtig med de forudsætninger, man 

kendte til på tidspunktet, hvor skønnet blev foretaget, og regnskabet blev underskrevet. Når SKAT 

kommer nogle år efter, vil verden og produktet se anderledes ud, og de forudsætninger, man brugte 

på transaktionstidspunktet, kan have ændret sig. Revisor vil herved ikke kunne drages til ansvar for 

forhold, der først blev kendt efter underskriftstidspunktet. 

Vores interviews gav opfattelsen af, at hvis revisor har gjort tilstrækkeligt i forhold til skønnet, så er 

der ikke rigtig noget, der kan være ansvarspådragende. Men hvad er så tilstrækkeligt? 

                                                 

184 http://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Responsa/Responsa%20arkiv/2010_2019/R-1336.ashx 
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Vi spurgte ind til, om man kunne forstille sig, om der var et ansvar over for aktionærerne. Dette 

blev bekræftet, men ud fra en teoretisk betragtning. Det er ledelsen, der aflægger regnskabet, og 

ansvaret vil i første omgang blive tillagt dem. 

Den største risiko, som revisorerne ser, ligger i det øgede fokus fra SKAT. Et af argumenterne var 

bl.a., at der var mulighed for korresponderende transaktioner, og selvom beløbene var store, var de 

faktisk i mindre grad væsentlige i det store billede.  

Der blev også identificeret en risiko for, at problemet er af national karakter. Her kan det godt være, 

at SKAT ikke har den store interesse grundet den tvungne nationale sambeskatning, og man 

glemmer lidt, at det enkelte regnskab skal kunne stå alene og dermed godt kan være forkert som 

følge af afregningspriser og vilkår, der afviger fra markedet.  

6.3 Cases 

For bedre at operationalisere problematikken er tre scenarier opstillet for at besvare dem ud fra en 

mere konkret problemstilling. 

- Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsvilkår 

- Vi er uenige med ledelsen om, at transaktioner med nærtstående parter er på markedsvilkår 

- Vi ved faktuelt, at transaktioner med nærtstående parter ikke er foretaget på markedsvilkår. 

Vi vil i det efterfølgende arbejde med antagelsen om, at revisor har udført sit arbejde i 

overensstemmelse med god skik, og udfordringen bliver udformning af påtegningen.  

Transaktioner med nærtstående parter er foretaget på markedsvilkår 

Regnskabet:  

I det første scenarie er der ikke nogle oplysninger i regnskabet, der er forkert, og der skal som 

udgangspunkt, som nævnt i afsnit 4.3.4, ikke laves nogle modifikationer til påtegningen på 

årsregnskabet (blank påtegning). 

Da der kan være poster i regnskabet, der er behæftet med betydelig usikkerhed, herunder også 

poster der er berørt af transfer pricing, kan revisor, som omtalt i afsnit 4.3.6, udarbejde en 

supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, der henleder regnskabslæser på dette 

forhold i regnskabet, hvis han mener, det er relevant. 



  
Side 102  

  

Det må dog komme an på en konkret vurdering, om den supplerende oplysning skal med. 

Selvangivelse 

Da transaktioner er foretaget på markedsvilkår, vil der isoleret for dette ikke være noget, der kræves 

kommunikeret i reviewerklæring, og assistanceerklæringen kan udarbejdes.  

Vi er uenige med ledelsen om, at transaktioner med nærtstående parter er på markedsvilkår 

Regnskab 

I det andet scenarie er vi uenige med ledelsen og mener ikke, at transaktioner er foretaget på 

markedsvilkår.  

Som omtalt i afsnit 4.3.5 så vil dette betyde, at revisor skal tage et forbehold.  

Om forholdet er vurderet at være gennemgribende eller ej, vil afgøre, om det er et bortset-fra 

forbehold eller et forbehold for regnskabet som helhed. Hvis forholdet er gennemgribende for 

regnskabet, vil det resultere i en afkræftende konklusion.  

I denne sammenhæng vil der ikke være behov for at lave en supplerende oplysning. Man kunne 

argumentere om en supplerende oplysning vedrørende andre forhold, der omhandler ledelsesansvar. 

Dette vil blive behandlet i afsnittet om den faktuelle manglende overholdelse af 

armslængdeprincippet. 

Selvangivelse 

Hvis vi er uenige med ledelsen, og der er tale om et væsentligt beløb vil vi enten skulle afstå fra 

opgaven, hvis det er en assistanceerklæring, eller tage forbehold ved en reviewerklæring.  

Man bør ud fra en væsentlighedsbetragtning genoverveje, hvem den primære bruger af erklæringen 

er på bilag til selvangivelsen. Her kunne man godt forestille sig, at SKAT, som ville være en 

åbenlys bruger, havde et væsentlighedsniveau der var anderledes end brugerne af årsregnskabet. 

Gennem vores interviews blev det vurderet, at man rent praktisk som revisor nok ville ophøre 

samarbejdet med kunden, hvis forholdet gentager sig over flere perioder. En situation som denne 

trækker ikke op i bedømmelsen af ledelsens integritet.  
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Vi ved faktuelt, at transaktioner med nærtstående parter ikke er foretaget på markedsvilkår. 

Regnskab 

Vi befinder os i det sidste scenarie i en situation, hvor vi faktuelt kan se, at der ikke handles på 

markedsvilkår. Et simpelt eksempel kunne være, at handel mellem koncernforbundne selskaber sker 

til kostpris, selvom det sælgende selskab tydeligvis bør lægge en mark-up på (beløbet er 

væsentligt). 

I denne situation vil man som revisor igen skulle tage et forbehold. Om forholdet er gribende eller 

ej, vil igen få indflydelse på konklusionen (afkræftende eller bortset-fra konklusion). 

Som nævnt kort bør revisor i en situation med faktuelle fejl i afregningspriser og vilkår kraftigt 

overveje en supplerende oplysning vedrørende ledelsesansvar. Til en egentlig bedømmelse af, om 

forhold kan have været ansvarspådragende for ledelsen, bør revisor, hvis der på nogen måde er 

tvivl, konsultere en person med juridisk ekspertise. 

Vi har forhørt os hos en skatteadvokat, og han vurderede, at det kun var i grove tilfælde, hvor der 

kunne være tale om en egentlig strafbar handling for virksomheden, at revisor kunne udtale sig om 

det. Man skal have noget meget håndfast, før man kan vurdere, at der er foretaget noget strafbart. 

Det skal nærmest være en ’rygende pistol’ (citat fra interview), før det kan blive aktuelt. Revisor 

kan ikke være overdommer, så man vil i praksis nok ikke se supplerende oplysninger, vedrørende 

overholdelse af transfer pricing-lovgivningen.  

Selvangivelse 

Mulighederne for erklæringer i relation til selvangivelsen vil være meget lig de muligheder, der er 

ved uenigheder med ledelsen – forbehold ved review eller at fratræde opgaven ved assistance.  

Vi ved her faktuelt, at ledelsen ikke selvangiver korrekt. Man må dog som udgangspunkt ikke 

oplyse om sådanne forhold i en reviewerklæring, da det vil være brud på revisors tavshedspligt.  

Man kan her have identificeret nogle forhold, som man ikke har mulighed for at kommunikere til 

brugeren af erklæringen. 

Vi har i vores interview gentagne gange diskuteret problemet og må konstatere, at det er brud på 

tavshedspligten og ”no-go” (citat fra interview), hvorfor den eneste mulighed for revisor er at 

trække sig fra opgaven. 
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 – Konklusion Kapitel 7

Revisors ansvar i relation til transfer pricing er et meget aktuelt emne. Skat er en omkostning, som 

virksomhederne skal forholde sig til, og omvendt er skat en indtægt, som lande har brug for for at få 

samfundsøkonomien til at hænge sammen. 

Særligt har skattemyndighederne haft fokus på transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. 

Med øget fokus fra skattemyndighederne synes det særligt relevant at undersøge, hvad er revisors 

ansvar og arbejde i forhold til koncerninterne transaktioner. 

Vi har arbejdet med tre underspørgsmål, der behandler arbejdshandlinger og ansvar fordelt på 

årsregnskabet og selvangivelsen. 

De arbejdshandlinger, der skal foretages ved påtegning af et regnskab, vil altid være begrundet i en 

individuel vurdering. Revisor skal planlægge og udføre sin revision i henhold til god revisionsskik 

med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl i regnskabet, uanset om disse skyldes 

besvigelser eller fejl. 

Revisor skal herunder udføre handlinger med henblik på at opnå forståelse af virksomheden og 

vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive udsat for besvigelser, der kan føre til væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Det er vigtigt, at revisor bevarer sin professionelle skepsis, da 

virksomheden og dens omverden er i konstant forandring. 

Behandlingen af koncerninterne transaktioner og balancer bliver i mange tilfælde negligeret, og 

man har ved identifikation af risici mere det skattemæssige aspekt for øje frem for det 

regnskabsmæssige.  

Handlinger, der typisk foretages, er regnskabshandlinger (eksempelvis afstemninger) og i mindre 

grad revisionshandlinger, hvor man reelt afdækker revisionsmål for transaktioner, begivenheder og 

balanceposter. 

Om de få handlinger er et resultat af en lav risikovurdering eller, om der faktisk mangler at blive 

udført arbejdshandlinger, må bero på en konkret vurdering. Indikationer synes generelt at tale for 

det sidste, og det er problematisk. 
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Risikoen bliver i de fleste tilfælde tillagt selskaber, der opererer på tværs af landegrænser. Det er 

her, SKAT har deres fokus, og derfor også her revisorerne særligt er opmærksomme.  

100 pct. danske koncernselskaber bliver derfor i meget begrænset omfang tillagt den samme risiko. 

Ud fra et skattemæssigt syn er dette også velargumenteret, men set ud fra at et regnskab skal være 

retvisende, så skal det enkelte selskab kunne stå alene. Man har en risiko for, at det enkelte 

regnskab er forkert som følge af, at koncerninterne transaktioner ikke er foretaget på markedsvilkår, 

og det mangler i højere grad at blive adresseret.  

Det kan på baggrund af undersøgelsen konstateres, at de manglende arbejdshandlinger skyldes, at 

revisor har svært ved at definere, hvad markedsvilkår er, og hvordan disse transaktioner skal 

behandles. Uden et egentligt facit for hvad markedsvilkår er, kan spændet være meget bredt. Det er 

ligeledes i undersøgelsen blevet identificeret, at standarderne og retningslinjerne på området ikke er 

klare nok. Vi har kunnet konstatere, at der er et behov for bedre retningslinjer og vejledninger for 

revisionen af dette område. 

Afhandlingens analyse har identificeret en problematik i, at de handlinger, som er foreskrevet i 

revisionsstandarderne, ikke harmoniserer med, hvad der bliver foretaget i praksis. På baggrund af 

vores undersøgelse skyldes denne forskel, at revisorerne ikke føler, at der er nok vejledninger på 

området i dag, samt at man får vurderet risikoen for lavere i forhold til, hvis det var revision af en 

tredjeparts transaktion eller balance.  

Ansvaret hænger sammen med de arbejdshandlinger, som revisor udfører. I skattemæssige transfer 

pricing-korrektioner har afhandlingens analyse konkluderet, at hvis revisor har foretaget handlinger 

på behørig vis og fundet, at oplysningerne og regnskabet giver et retvisende billede, så er 

holdningen blandt revisorer, at der ikke er noget ansvarspådragende.  

Problematikken er, som beskrevet ovenfor, at der måske ikke bliver foretaget handlinger på behørig 

vis, og der faktisk er en risiko for, at revisor ifalder ansvar. Det, der er afgørende for ansvar, er, at 

der er udvist god revisionsskik ved udførelse af opgaven.  

Afhandlingens undersøgelse har vist en tolkning af, at ansvaret i første omgang vil være et 

ledelsesansvar. Det er ledelsen, der har ansvaret for årsregnskabet og selvangivelsen og også det 

første sted, hvor tabet rettes. Indtil videre har der ikke været afgørelser, der kan klarlægge et 
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egentligt billede af ansvarsgrundlaget ved transfer pricing-sager, men det kan være oplagt at rette 

blikket mod revisor i dennes egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Ansvaret hos revisor bliver først aktuelt, når der på baggrund af revisors arbejde eller mangel på 

samme (god skik) er lidt et tab. Da der er muligheder for, at koncernen kan begrænse sit tab ved 

korresponderende betalingskorrektion, har de økonomiske tab ikke været genstand for en 

adressering af ansvar hos revisor endnu. 

Det er svært at pålægge et ansvar uden manglende udvisning af god skik, og måske er det god skik 

ikke at foretage så mange handlinger målrettet markedsvilkår, da det lidt er kutymen i dag.       

Markedsvilkårstermen er kun brugt i årsregnskabsloven for klasse C selskaber og op om 

oplysninger med nærtstående parter, hvis de ikke er foretaget på markedsvilkår. For selskaber under 

klasse C er der ikke noget krav om denne note, hvor ledelsen oplyser om transaktioner, der ikke er 

foretaget på markedsvilkår. Ved at reglerne ikke finder anvendelse for klasse B selskaber, bliver 

fokus lagt på andre handlinger.  

Markedsvilkårsforudsætningen er ikke et krav ved aflæggelse af årsregnskabet. Dette er 

udelukkende en skattemæssig terminologi. Hvis der er indregnet, målt og præsenteret korrekt, så vil 

regnskabet være retvisende. Dog skal man huske på, at der som følge af, at man ikke handler på 

markedsvilkår, kan opstå skattemæssige tilgodehavender eller forpligtelser, der også skal indregnes.  

Revisors ansvar og arbejde i forbindelse med koncerninterne transaktioner skal vurderes i henhold 

til god revisionsskik. Revisors arbejdshandlinger skal afspejle den identificerede risiko i den enkelte 

revision. Har revisor udført sine revisionshandlinger på behørig vis og i øvrigt udvist god skik, 

konkluderes det, at revisor ikke kan drages til ansvar ved transfer pricing.    
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 - Perspektivering Kapitel 8

Afhandlingen har haft et eksplorativt udgangspunkt, hvor vi belyser tingenes tilstand. Vi 

identificerer en problematik i selve definitionen af markedsvilkår og ser her en mulighed for, at der 

kunne udarbejdes forbedrede guidelines til hjælp for både revisorer, virksomheder og 

skattemyndigheder. Fordelen ved dette er, at der skabes en ensartethed i opfattelsen, og det dermed 

letter arbejdet for alle parter.  

En udfordring er, hvem der skal lave vejledningen. Ved en nationalt udarbejdet vejledning er 

udfordringen, at der kan opstå asymmetrier med andre landes definitioner. Denne udfordring er man 

klar over, og der bliver internationalt arbejdet på en handlingsplan, der netop skal forebygge dette 

(Action plan on BEPS). Handlingsplanens formål er at skabe en ensartethed mellem de forskellige 

landes skatteregler, der sikrer, at beskatning sker det sted, hvor værdierne bliver skabt. 

En interessant videreundersøgelse kunne her være at kigge på de handlinger, som handlingsplanen 

lægger op til, og sammenholde disse med, hvad det kan få af effekt for revisors arbejde. 

Den nye bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing kunne være oplagt at 

inddrage i en sådan undersøgelse. Er det selskabets revisor, der skal udarbejde erklæringen, kan det 

f.eks. være interessant at se, hvad der yderligere skal laves af handlinger sammenholdt med, hvad 

der er lavet i forbindelse med revisionen af regnskabet.  

Når den nye bekendtgørelse begynder at blive anvendt, vil man også opnå en bedre forståelse af, 

hvad praksis er på området, og komme nærmere definition af, hvad god skik er i transfer pricing-

sammenhæng.     

Vi står tilbage med en udfordring i, at der ikke er nogen konkrete afgørelser endnu i relation til 

ansvarsområdet ved transfer pricing og multinationale selskaber. Når det på et tidspunkt sker, kunne 

det være interessant at undersøge disse domme og se, hvad der er lagt vægt på ved afgørelserne. 

Gennem vores interview har vi drøftet udfordringer i at revidere og kommunikere om transfer 

pricing i årsregnskabet. En senere undersøgelse kunne inddrage den nye revisionsstandard om 

kommunikation af ’Key Audit matters’ (ISA 701) og vinkle den særligt ud fra et transfer pricing-

perspektiv og undersøge, om informationen skaber merværdi for regnskabslæser.  
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Gennem vores undersøgelse har vi kunnet konstatere, at revisionsarbejdet i mange tilfælde 

begrænser sig til afstemning af balancer og i mindre grad forholder sig til substansen i 

koncerninterne transaktionerne. Vores forhåbning med afhandlingen er, at der kan skabes dialog om 

denne udfordring, da revisorerne har en naturlig interesse i, at kvaliteten i deres arbejde er 

tilfredsstillende. 
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