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1 Abstract 

Over the past few years, the media have pointed out many scandals within the Danish Tax Authorities, which 

have caused a lot of frustration in Danish society. These scandals have been discussed all over the country, 

and many questions have been raised regarding leadership and prioritisation within the tax authorities and the 

decisions made by the politicians. 

An obvious question would be whether the auditors bear part of this responsibility? Or can the auditors help 

prevent future scandals? This has been the pivot the debate, and we have with this thesis tried to shed a light 

on this question.  

This thesis has been prepared in connection with termination of MSc in Business Administration and 

Auditing at the Copenhagen Business School in the autumn of 2017. The purpose with this thesis is to 

analyse whether, and how, auditors could be used actively in tax control for the purpose of addressing the 

errors made by small and medium-sized enterprises. Furthermore, the thesis contains a critical analysis of tax 

control as it is today, and the development of the errors made by the enterprises and the consequence that 

prior years’ scandals have had on the perception of the Tax Authorities. 

Interviews have been held with auditors, representatives of FSR – Danish Auditors and an employee from 

the Danish Tax Authorities, to obtain the different parties’ position on the problem and on the question of 

whether auditors should have a more active role in future tax control. Furthermore, more than 4,500 small 

and medium-sized enterprises have given their response to a survey initiated by us in connection with the 

preparation of the thesis. 

Through an analytical evaluation of our questions to the respondents, we have clarified that at the moment 

there indeed is an expectation gap between the responsibility held by the enterprises and that held by their 

auditors. Furthermore, this has clarified on which points the respondents agree and on which they disagree. 

Based on the analysis and the relevant theory, we have examined the options that the Tax Authorities have to 

increase the tax control by using auditors. The pros and cons of the options have been discussed and based 

on this we have given our opinion as to which we option we consider the preferable one.  
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2 Indledning 

Gældseftergivelse, svindel med tilbagesøgning af udbytteskatter, manglende skattekontrol1, nedlægning af 

EFI2, fejlagtige ejendomsvurderinger3, omorganiseringer, manglende kontrol af momsindberetninger4 samt 

utallige nedskæringer5 i SKAT er blot nogle af de sager, der i de seneste år har fået SKAT i mediernes 

søgelys. Kritikken har været mere eller mindre konstant de seneste år, hvilket har medført fyring af flere 

ledende medarbejdere i SKAT, nedsættelse af diverse undersøgelseskommissioner samt efterladt adskillige 

ministre med såkaldte ”røde ører”.  

I en årrække, hvor diverse finanslovsforhandlinger mellem landets politiske partier har medført nedskæringer 

på væsentlige områder inden for ældreplejen, sundhedsområdet og uddannelsesområdet, som følge af 

manglende økonomisk råderum, er SKATs – efter mange danskeres vurdering – sløsede håndtering af 

skatteydernes penge derfor blevet et emne, som fylder meget i danskernes dagligdag67. Som følge heraf er 

danskernes tillid til SKAT svundet ind, og flere vil formentlig mene, at tilliden til SKAT helt er forsvundet. 

SKAT har således behov for at vende de dårlige tendenser for at øge tilliden blandt private samt 

erhvervslivet. Lars løkker udtaler ”En af de vigtigste værdier i Danmark er tilliden til hinanden og til de 

offentlige institutioner. Den har taget generationer at bygge op. Den skal vi være varsomme med ikke at 

sætte over styr. Det er ulykkeligvis det, der er sket i relation til SKAT. Vi skal have løst problemerne. Derfor 

har regeringen besluttet at nedlægge SKAT, som vi kender det og lave en ny opbygning”8. 

Det sidste, SKAT har behov for, er, at skatteyderne mister tilliden til regler og kontrol og dermed bevidst 

forsøger at unddrage SKAT. Det er en problemstilling, som kan have store samfundsmæssige konsekvenser, 

da skatter og afgifter er måden, hvorpå vi finansierer størstedelen af vores velfærdssamfund, som vi kender 

det i dag.  

Sideløbende med de mange fejl og skandaler i SKAT er landets revisorer igennem en årrække blevet 

underlagt strammere og skærpede krav til revisors daglige arbejde, både i form af nye kvalitetssikrings-

                                                      
1 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2225704&vid=0&lang=DA 

2 http://www.dr.dk/nyheder/penge/skandalen-om-skats-it-system-efter-11-aars-fiasko-koster-det-millioner-lukke-efi-ned 

3 http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943070/den-offentlige-ejendomsvurdering.pdf 

4 http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104540/1404-17.pdf 

5 https://www.information.dk/debat/leder/2016/12/skandalen-skandalen-skat 

6 http://politiken.dk/debat/ledere/art5613148/Tilliden-til-Skat-er-v%C3%A6k-og-Folketinget-m%C3%A5-handle 

7 http://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/ugens-meningsmaalinger-ringe-tillid-til-skat-fin-opbakning-til-la 

8 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-12-regeringen-vil-lukke-skat 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2225704&vid=0&lang=DA
http://www.dr.dk/nyheder/penge/skandalen-om-skats-it-system-efter-11-aars-fiasko-koster-det-millioner-lukke-efi-ned
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1943070/den-offentlige-ejendomsvurdering.pdf
http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104540/1404-17.pdf
https://www.information.dk/debat/leder/2016/12/skandalen-skandalen-skat
http://politiken.dk/debat/ledere/art5613148/Tilliden-til-Skat-er-v%C3%A6k-og-Folketinget-m%C3%A5-handle
http://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/ugens-meningsmaalinger-ringe-tillid-til-skat-fin-opbakning-til-la
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standarder, eksempelvis ISQC 19 , men også løbende i form af opdatering og implementering af nye 

revisionsstandarder mv. Ligeledes har der de senere år været stort fokus på revisors uafhængighed, revisors 

kontrol af hvidvask og grov økonomisk kriminalitet10 mv. Revisorerne oplever derfor strengere krav til, hvad 

revisors arbejde bør indeholde. Samtidig har der kørt en forenklingsdagsorden, som skulle lette den 

administrative byrde for virksomhederne, i relation til revisions- og regnskabsområdet, denne 

forenklingsdagsorden har dog ikke ramt skatteområdet. Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR, 

udtaler ”… og det er lidt mærkeligt, at vi nu har kørt forenklingsdagsorden på revision og regnskab de sidste 

10 år, men på skattesiden fortsætter det som altid, med mere og mere kompleks lovgivning og helt ned til de 

små virksomheder”11. Tom påpeger dermed at der er kommet mere kompleks lovgivning på skatteområdet, 

en udvikling som ikke er i tråd med den generelle lempelse af den administrative byrde, og som samtidig 

indirekte øger kravet til revisors kompetencer.  

Med, hvad nogle nok vil kategorisere som komplicerede skattemæssige regler, er SKAT naturligvis klar over 

den eksisterende risiko for, at virksomheder ikke indberetter og afregner korrekte skatter og afgifter. Det kan 

enten være som følge af manglende forståelse for gældende skattelovgivning eller manglende vilje til 

overholdelse af denne. Men hvordan er revisor stillet i denne problemstilling? Er det revisors ansvar at 

virksomheden overholder gældende skattelovgivning? Der afgives jo en erklæring på regnskabet om at dette 

er retvisende. 

De fleste virksomheder er mindst én gang om året i kontakt med en revisor for hjælp med opstilling/revision 

af årsregnskabet, hjælp til momsindberetninger, assistance med selvangivelser mv. Det kunne umiddelbart 

være oplagt at inddrage revisorerne, som alligevel har indsigt i den enkelte virksomheds forretning, aktivt 

som en forebyggende instans for at minimere risikoen for fejl. Der kan derfor tale om, at revisorerne med 

fordel kunne være den forebyggende instans til SKATs kontrol af skatte- og momsafregningerne. Netop dette 

er en tese, som ligeledes understøttes af landets nuværende skatteminister Karsten Lauritsen, som udtaler 

”Jeg er ligesom FSR optaget af intelligent skattekontrol, og der kan man sagtens bruge revisorerne”12. 

Hvis det fremadrettet skal være revisorernes job at agere SKATs forlængede arm, er det vigtigt at vurdere, 

hvilke opgaver revisor kan og må lave? Hvem og hvad skal den øgede kontrol omfatte? Hvordan og i hvilket 

omfang skal kontrollen udføres? Hvad med alle de selskaber og virksomheder, som ”har orden i penalhuset”: 

skal de underlægges flere krav i form af kontrol mv.? Sidst og ikke mindst, hvem skal betale for den øgede 

                                                      
9ahttp://www.fsr.dk/Login?returnurl=%2fFaglige_informationer%2fRevision%2520og%2520andre%2520erklaeringsopgaver%2fInternation

ale%2520Standarder%2520om%2520Kvalitetsstyring%2520og%2520Revision%2520samt%2520yderligere%2520krav%2520i%2520foelge

%2520danske%2fISQC_1_Sep_2014 

10 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-12-regeringen-vil-lukke-skat. 

11 Interview med Tom Vile Jensen, Bilag 7. 

12 Karsten Lauritsen, Skatteminister, Skatteministeriet (uddrag af interview under debatmøde på Bornholm, 15 juni 2017).  

http://www.fsr.dk/Login?returnurl=%2fFaglige_informationer%2fRevision%2520og%2520andre%2520erklaeringsopgaver%2fInternationale%2520Standarder%2520om%2520Kvalitetsstyring%2520og%2520Revision%2520samt%2520yderligere%2520krav%2520i%2520foelge%2520danske%2fISQC_1_Sep_2014
http://www.fsr.dk/Login?returnurl=%2fFaglige_informationer%2fRevision%2520og%2520andre%2520erklaeringsopgaver%2fInternationale%2520Standarder%2520om%2520Kvalitetsstyring%2520og%2520Revision%2520samt%2520yderligere%2520krav%2520i%2520foelge%2520danske%2fISQC_1_Sep_2014
http://www.fsr.dk/Login?returnurl=%2fFaglige_informationer%2fRevision%2520og%2520andre%2520erklaeringsopgaver%2fInternationale%2520Standarder%2520om%2520Kvalitetsstyring%2520og%2520Revision%2520samt%2520yderligere%2520krav%2520i%2520foelge%2520danske%2fISQC_1_Sep_2014
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kontrol? Spørgsmålene er mange og det er en debat, som fylder meget i medierne, og som indeholder diverse 

politiske udtalelser om, at revisor skal deltage aktivt i skattekontrollen. Senest ses SKATs præcisering af 

udmeldingen fra august 201613 om, at SKAT skulle omstruktureres, hvor der på et pressemøde i 

Skatteministeriet den 13. juni 201714 blev fremlagt en plan for, at SKAT fra og med 1. juli 2018 lukkedes 

ned og i stedet overtages af 7 nye styrelser. Samtidig udtaler skatteministeren, at dette gøres som en del af 

den samlede plan om at genopbygge tilliden til SKAT.  

Vi vil i denne afhandling med udgangspunkt i vores praktiske tilgang som revisorer og teoretiske tilgang fra 

cand.merc.aud, ved hjælp af en normativ tilgang undersøge, analysere og konkludere på, i hvilket omfang 

landets revisorer kan anvendes som enten en forebyggende instans eller som en del af SKATs kontrol af 

selskaber/virksomheder for dermed i fremtiden at minimere risikoen for, at der sker fejl eller svindel med 

skattekroner.  

Målgruppen for afhandlingen er de interessenter, som afhandlingen tager udgangspunkt i. Dette er illustreret 

i nedenstående figur 1.1.  

   

(Figur 1.1, egen tilvirkning) 

Da den empiriske analyse i afhandlingen tager udgangspunkt i den normative tilgang, har vi vurderet at 

relevante aktører på området er at være revisorer, FSR som brancheorganisation, SKAT og virksomheder. 

Endvidere har vi vurderet at afhandlingen kan være relevant i politisk henseende, idet afhandlingen kan 

medføre at evt. politiske beslutninger træffes på et mere oplyst grundlag. Dette er dog ikke afhandlingens 

primære fokus.    

 

                                                      
13 http://www.altinget.dk/artikel/skatteminister-praesenterer-redningsplan-for-skat. 

14 https://www.fra1til7.dk/. 
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3 Problembeskrivelse 

3.1 Problemformulering  

Emnevalget ”Aktiv brug af revisorer i skattekontrollen” er relevant i mange henseender som følge af de 

senere års mange skandaler samt offentlighedens fokus på revisors arbejde og ansvar15. Med udgangspunkt i 

offentlighedens samt vores interesse i de omtalte problemstillinger, har vi udarbejdet nedenstående 

problemformulering, som vi gennem en kombination af relevant teori, analyser og diskussion vil konkludere 

på i afhandlingens afsnit 15.  

Afhandlingens problemformulering lyder:  

Set i lyset af den nuværende skattekontrol og revisors arbejde, i hvilken grad bør/kan revisor aktivt bidrage 

til øget skattekontrol og dermed sikre virksomhedernes overholdelse af gældende skattelovgivning.  

Som hjælp til besvarelse af ovenstående problemformulering har vi udarbejdet en række undersøgelses-

spørgsmål.  

3.2 Undersøgelsesspørgsmål  

Som led i vores besvarelse af ovenstående problemformulering, vil vi gennem en struktureret redegørelse og 

analyse udarbejde en konklusion på ovenstående problemformulering, ved besvarelse af nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål. Nedenfor følger seks undersøgelsesspørgsmål samt en kort begrundelse for valget 

af undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsesspørgsmålene vil for læsevenlighedens skyld være styrende 

gennem afhandlingens struktur.  

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilke typer af fejl er der i virksomheders opgørelse og afregning af skatter og 

afgifter, og hvad er konsekvensen for SKAT og virksomhederne?   

Undersøgelsesspørgsmål 1 er relevant for at få en forståelse af arten og omfanget af de fejl, der er hos 

virksomhederne, da dette vil have indflydelse på den potentielle rolle, revisor skal have, såfremt revisor skal 

involveres. Endvidere skal undersøgelsesspørgsmålet medvirke til at klarlægge den konsekvens, disse fejl 

afleder, både for virksomhederne og for samfundet. Besvarelse af spørgsmålet skal således danne input til en 

senere analyse af og konklusion på, i hvilken grad der er behov for brug af revisorerne i skattekontrollen.    

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvad er arten og omfanget af SKATs nuværende kontrolaktiviteter? 

                                                      
15 Se omtale herom i afsnit 2. 
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Undersøgelsesspørgsmål 2 skal hjælpe med at besvare problemformuleringens første del. For at undersøge, i 

hvilken grad der er behov for brug af revisorer i skattekontrollen, er det relevant at vurdere arten og 

omfanget af SKATs nuværende kontrolaktiviteter. På baggrund af dette kan vi derefter vurdere, hvorvidt der 

er behov for en involvering af revisorerne i skattekontrollen. 

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvad er revisors rolle og ansvar i forhold til at kontrollere overholdelse af 

gældende skattelovgivning?  

Undersøgelsesspørgsmål 3 stilles for at besvare problemformuleringens første del omkring revisors 

nuværende arbejdsomfang. I den samlede vurdering af behov for yderligere arbejde fra revisors side er det 

relevant først at fastslå, hvad omfanget af revisors nuværende arbejde er, samt hvad revisors primære opgave 

er i form af hans hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant. Besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 3 

medfører et tillægsspørgsmål omkring, hvorvidt der eksisterer en forventningskløft på området, hvorfor dette 

er opgavens fjerdeundersøgelsesspørgsmål.  

Undersøgelsesspørgsmål 4: Er der en forventningskløft mellem, hvad revisor laver, og hvad SKAT og 

virksomheder forventer i forhold til virksomhedernes overholdelse af gældende skattelovgivning?   

Som led i besvarelsen af, i hvilken grad der er behov for brug af revisorerne i skattekontrollen, vil vi med 

dette undersøgelsesspørgsmål undersøge, i hvor høj grad der er en forventningskløft mellem revisor på den 

ene side og SKAT samt virksomhederne på den anden, og hvor en evt. indsats bør indsættes. 

Undersøgelsesspørgsmål 5: Hvilke produkter kan revisor levere for at bidrage til øget skattekontrol?  

I undersøgelsesspørgsmål 5 vil vi – på baggrund af de resterende afsnit i afhandlingen og input fra de 

primære datakilder – svare på, hvilket produkt revisor kan levere for at bidrage til en øget skattekontrol. 

Undersøgelsesspørgsmålet er relevant for at besvare problemformulerings sidste del, om hvorvidt revisor 

kan/bør bidrage aktivt til skattekontrollen.   
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4 Metodiske overvejelser 

Formålet med indeværende kapitel er at beskrive den anvendte metode, de overvejelser, der ligger bag, samt 

de typer af data, som anvendes. 

Der anvendes en normativ tilgang til at besvare problemstillingen, hvilket medfører at afhandlingen udover 

at beskrive og analysere også forholder sig til, hvilke konkrete opgaver revisor vil kunne varetage for at 

styrke skattekontrollen. Denne tilgang er anvendt for at få et konstruktivt og konkret resultat ud af 

afhandlingen, herunder løsningsforslag til, hvordan revisor kan inddrages i skattekontrollen 

Vi gør brug af metodetriangulering i denne afhandling, idet vi anvender mere end én metode og mere end én 

type data16. Metodetrianguleringen benyttes i høj grad i forbindelse med indsamling af data, hvor en 

kombination af kvalitative og kvantitative data indsamles. Den kvalitative data består blandt andet af 

interviews, analyser og rapporter samt artikler. Den kvantitative består blandt andet af svar på 

spørgeskemaer, analyser og rapporter samt artikler17. Vi vurderer at anvendelsen af denne 

dataindsamlingsteknik er hensigtsmæssigt for at afdække de svagheder, der er ved kun at anvende 

henholdsvis kvalitative eller kvantitative data. 

De primære data, som anvendes i afhandlingen, er:  

 Interviews med udvalgte relevante personer inden for revisions- og skatteområdet18  

 Et spørgeskemaer udsendt til danske virksomheder. 

De sekundære data, som anvendes i afhandlingen, er:  

 Allerede udarbejdede analyser, rapporter og artikler af tredjemand, samt brug af relevant lovgivning, 

revisionsstandarder mv., som regulerer området/problemfeltet.  

De nævnte typer af data vil blive gennemgået yderligere nedenfor samt i empiriafsnittet, hvor vi vil foretage 

en begrundet redegørelse for de metodiske overvejelser, som ligger bag valget af brug af datakilder samt 

teknikker. Derudover beskriver vi nedenfor, hvorledes der gennem hele afhandlingen er taget højde for de 

kildekritiske aspekter, som bør anvendes i forbindelse med en afhandling19. 

                                                      
16 “Den skinbarlige virkelighed” – Ib Andersen, 2010. 

17 Nærmere beskrivelse i afhandlingens 9. 

18 Se omtale herom i afsnit 9. 

19 “Den skinbarlige virkelighed” – Ib Andersen, 2010. 
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4.1 Primære data 

De primære data, som ligger til grund for afhandlingen, er de data, som vi selv har indhentet i form af enten 

interviews eller spørgeskemaer. 

4.1.1 Interviews 

Der anvendes delvist strukturerede interviews til at indhente data fra fagpersoner inden for revisions- og 

skatteområdet. Delvist strukturerede interviews anvendes for at opnå en vis brugbarhed med interviewet, da 

spørgsmålene vil variere en anelse, alt efter hvilket fagområde personen arbejder med. Dog er formålet, at vi 

på baggrund af interviewene vil kunne udarbejde sammenligning mellem de respektive fagpersoners 

holdning til emnet.  

Vi har udvalgt fagpersonerne på baggrund af deres kompetencer og stillinger. Vi har valgt personer som er 

højt i hierarkiet inden for de respektive organisationer/selskaber for dels at sikre validitet i svarene, dels med 

det formål at kunne udtale os om en større gruppe af personer (revisorer, rådgivere, skatteeksperter etc.)20. 

4.1.2 Spørgeskemaer 

For at vurdere virksomhedernes holdning til den nuværende skattekontrol, herunder revisors nuværende 

medvirken til overholdelse af gældende skattelovgivning og potentielt fremtidige aktive rolle i 

skattekontrollen, vælges spørgeskema som primært dataindsamlingsværktøj.  

Udvælgelse af respondenter:  

Respondenternes kontaktoplysninger er fundet igennem Bisnodes ”MarketProfile”, som er en database som 

indeholder virksomhedsinformationer om over 214.000 danske virksomheder21. I tråd med afhandlingens 

afgrænsning22 har vi valgt udelukkende at fokusere på aktieselskaber, anpartsselskaber og personligt ejede 

virksomheder. Vi har ud fra en liste over alle virksomheder og deres e-mailadresse udvalgt 172.594 

virksomheder, hvortil der er udsendt samme spørgeskema.  

Konstruktion: 

Spørgeskemaet er udarbejdet elektronisk og distribueret via e-mail. Spørgeskemaet indeholder primært 

lukkede spørgsmål og er opbygget med henblik på, at det kun skal tage få minutter at udfylde, da dette er en 

effektiv måde at sammenligne store datamængder23. Vi har valgt til sidst i spørgeskemaet at stille et åbent 

                                                      
20 “Den skinbarlige virkelighed” – Ib Andersen, 2010 – afsnit 9.2. 

21 http://www.cbs.dk/bibliotek/databaser/bisnode-marketprofile-navneaendring-greensonline. 

22 Se omtale herom i afsnit 4.4. 

23 Den skinbarlige virkelighed” – Ib Andersen, 2010 – afsnit 9.3. 
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spørgsmål omkring respondenternes holdning til SKAT, herunder lovgivningen og kontrollen, for at få et 

indtryk af   den generelle holdning hertil. Vi har dermed mulighed for at inddrage holdninger og synspunkter, 

som vi ikke får indsigt i via de lukkede spørgsmål.   

4.2 Sekundære data 

Som sekundær data anvendes analyser, rapporter samt artikler, som er udarbejdet af myndigheder såsom 

SKAT, rigsrevisorerne og FSR.  

Endvidere anvendes gældende lovgivning samt faglige standarder, herunder bl.a. ISA´erne, revisorloven og 

gældende skattelovgivning. Derudover anvendes også relevante teorier som der vil blive redegjort for i 

afhandlingens afsnit 5, 6 og 7, hvor vi ligeledes redegør for vores teorivalg.   

4.2.1 Analyser og rapporter udarbejdet af tredje mand 

En stor del af den anvendte data til at beskrive art og omfang af SKATs kontrolaktiviteter stammer fra 

analyser og rapporter udarbejdet af tredjemand, primært SKAT, FSR og Rigsrevisionen. 

4.2.2 Anvendt teori, love og standarder 

De anvendte teorier, love og standarder er inddraget fra pensum på cand.merc.aud.-studiet og revisionsfaget. 

Teorien, love og standarder danner grundlag for analyse af hvordan, og hvilken indflydelse det vil have, hvis 

revisor aktivt deltager i skattekontrollen. Der redegøres kort for teorien, lovene og standarderne i afsnit 5 til 

8, herunder hvorfor og hvordan denne er anvendt. Vi har valgt at udelade en uddybende redegørelse for de 

anvendte teorier, love og standarder, da afhandlingen jf. problemformuleringen er normativ og ikke teoretisk.   

4.3 Kildekritik 

Afhandlingen gør brug af data fra mange forskellige kilder og for at sikre en troværdig besvarelse af 

problemstillingen, har vi igennem hele afhandlingen har haft  fokus på de enkelte kilders troværdighed, 

reliabilitet, validitet samt generaliserbarhed.  

Store dele af afhandlingen består af kildemateriale fra lovgivning samt standarder. Ved at benytte dette 

kildemateriale sikrer vi aktualitet og relevans, da materialet er gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af 

afhandlingen. 

Som tidligere nævnt består en stor del af afhandlingen endvidere af data fra rapporter og analyser udarbejdet 

af tredjemand såsom SKAT, Rigsrevisionen eller FSR. I forbindelse med anvendelse af disse data har vi nøje 
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overvejet, om der foreligger evt. bias, som forfatteren af disse kunne have haft. Generelt vurderer vi, at der er 

tale om kilder med høj troværdighed og uden væsentlig bias.  

Endvidere har vi i forbindelse med udarbejdelse af analysen - på baggrund af den indhentede primære data - 

ligeledes taget højde for, hvorvidt nogle af respondenterne har et vist bias i deres svar. Denne vurdering er 

nærmere beskrevet i afhandlingens afsnit 9 omkring den anvendte empiri i afhandlingen.  

4.4 Afgrænsning  

For at sikre, at denne afhandling besvarer og behandler den egentlige problemstilling, foretager vi nedenfor 

en række afgrænsninger. 

Vi har i denne afhandling valgt at afgrænse os fra store virksomheder og fokuserer således udelukkende på 

små og mellemstore virksomheder. Denne afgrænsning er valgt, da vi har et ønsker om, at afdække så mange 

virksomheder som muligt, samt bibeholde et nationalt perspektiv på afhandlingen. Det ville i vores optik, 

være naturligt, at anlægge et internationalt perspektiv hvis ønsket var at omfatte store virksomheder. 

I afhandlingen har vi valgt at tage udgangspunkt i virksomheder, der aflægger efter årsregnskabsloven som 

begrebsramme. Vi vil derfor afgrænse os fra evt. særlovgivning i form af lov om fonde og foreninger, lov om 

finansiel virksomhed samt anden særlovgivning.  

Drøftelsen omkring aktiv brug af revisorer i skattekontrollen vil i praksis også tage udgangspunkt i politiske 

beslutninger. Derfor har vi indledningsvist i afhandlingsprocessen forsøgt, at få en politisk vinkel på 

problemstillingen, ved at tage kontakt til Skatteministeriet samt den nuværende Skatteminister. 

Skatteministeriet og Skatteminister Karsten Lauritsen ønsker ikke at deltage, og vi har som følge heraf valgt 

at afgrænse os fra den politiske vinkel og politiske tiltag24. 

Det er vores antagelse, at man som revisor har de grundlæggende kompetencer for at kunne være en aktiv del 

af skattekontrollen. Vi har derfor i afhandlingen valgt at afgrænse os fra problemstillingen omkring hvorvidt 

revisors involvering i skattekontrollen, ville kræve øgede kompetencer fra revisors side. Endvidere har vi 

valgt at afgrænse os fra de evt. udfordringer som opstår ved at revisor deltager aktivt i skattekontrollen, 

herunder hvorledes dette kan påvirke revisors uafhængighed.  

Vi har valgt at afgrænse os fra revisors pligter i relation til økonomisk kriminalitet, herunder 

indberetningskrav til SØIK, som følge af, at vi har vurderet, at dette ikke er i nær tilknytning til 

problemformuleringen.     

                                                      
24 Se nærmere korrespondance i bilag 16. 
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Vi har kun i begrænset omfang valgt at inddrage konkrete afgørelser fra Revisortilsynet, hvorfor 

afhandlingen vil være afgrænset for en dybere gennemgang af konkrete afgørelser.  

4.5 Begrebsdefinition 

Med udgangspunkt i afhandlingens problemformulering, har vi nedenfor defineret centrale begreber som vi 

har vurderet relevante for læser, således der ikke opstår misforståelse når begreberne anvendes i 

afhandlingen.  

Skattekontrol: Er defineret som værende de kontrolaktiviteter, der udføres for at kontrollere virksomheders 

overholdelse af gældende skattelovgivning. 

Revisors arbejde: Er i afhandlingen defineret som de handlinger og de produkter, som revisor kan 

udføre/levere med udgangspunkt i gældende love og standarder.  

Virksomheder: Er i afhandlingen defineret som selskaber eller personligt ejede virksomheder, som er 

registeret med CVR-nummer her i landet, med under 250 ansatte. 

Revisor: Er defineret som statsautoriserede og registrerede revisorer. 

Gældende skattelovgivning: Er defineret som værende den lovgivning, der regulerer skat og afgifter for de 

virksomheder, som er indeholdt jf. afgrænsningen ovenfor. 

Fejl i opgørelse og afregning af skatter og afgifter: Er defineret som værende et forhold, der  medfører en 

korrektion i den skattepligtige indkomst eller i de afgifter som en virksomhed må have afholdt eller i 

fremtiden skal afholde. 

Revisors produkter: Er defineret som værende de erklæringer, revisor kan afgive som led i sit arbejde. 

Regnskabsbruger: Er i afhandlingen defineret på samme måde som i Årsregnskabsloven: ”De omhandlede 

regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder mv.”25.  

 

 

 

 

                                                      
25 Lovbekendtgørelse 2015-12-10 nr. 1580 Årsregnskabsloven - §12, stk. 2. 
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4.6 Afhandlingsstruktur  

Nedenstående illustration viser opbygningen af afhandlingen fordelt på de respektive afsnit, denne består af. 

 

 

  
Indledende 

afsnit

•Indledning

•Problembeskrivelse

•Metodiske overvelser

Teori

•Besvigelsesteori

•Forventningskløft

Love og 
standarder

•Revisors arbejde

•Revisors produkter

Empiri

•Empiriske overvejelser

Analyse

•Fejl og regelefterlevelse hos små og mellemstore virksomheder

•Skattekontrollens nuværende art og omfang

•Revisors nuværende rolle relateret til overholdelse af 
skattelovgivning

•Analytisk gennemgang af respondenternes partsindlæg

Afsluttende 
afsnit

•Diskussion

•Konklusion

•Perspektivering



18 

5 Besvigelsesteori  

Som en del af den anvendte teori i afhandlingen har vi vurderet, at besvigelsesteori er relevant, fordi 

besvigelser relateret til skatte- og afgiftsområdet vil være et af omdrejningspunkterne i afhandlingens senere 

afsnit om fejl i virksomhedernes overholdelse af den skattemæssige lovgivning. Besvigelser vil oftest være 

med egen berigelse for øje, da virksomheden vil kunne spare/tjene penge, såfremt denne forsætligt omgår 

gældende skattelovgivning. 

5.1 Den grundlæggende teori 

Nedenstående afsnit er ikke en uddybende teoretisk fremstilling af teorien bag besvigelser, men giver 

derimod e et overordnet kendskab til den mest gængse besvigelsesteori og de overordnede begreber, da disse 

vil blive inddraget senere i afhandlingen. Udover denne overordnede redegørelse giver vi i afsnittet få 

konkrete eksempler på, hvordan teorien kan trækkes over i konkrete problemstillinger for at øge forståelsen 

af de gennemgåede begreber. Teorien vil blive inddraget løbende i afhandlingen, hvor denne vurderes 

relevant, især når vi senere i opgaven taler om tilsigtede og utilsigtede fejl i virksomhedernes opgørelse og 

betaling af skatter og afgifter. 

5.2 Definition af besvigelser 

Ser man på definitionen af besvigelser i de internationale revisionsstandarder, er den følgende; 

”Fejlinformation i regnskabet kan skyldes besvigelser eller fejl. Den afgrænsende faktor mellem 

besvigelser og fejl er, om den underliggende handling, der resulterer i fejlinformation i regnskabet, er 

bevidst eller ubevidst”26. 

Som det fremgår, relaterer definitionen til de fejl der kan opstå i regnskabet. I denne afhandling vil 

definitionen være en anelse mere snæver, da denne kun relaterer sig til de fejl, som virksomheden kan have i 

sin opgørelse og afregning af skatter og afgifter (overholdelse af gældende skattelovgivning). En sådan 

besvigelse vil naturligvis også afføde en fejl i regnskabet, men fejlinformationen i regnskabet er dog ikke 

vinklen for denne afhandling, jf. afhandlingens problemformulering. Endvidere er det ikke alle virksomheder 

indeholdt i afhandlingen, som er regnskabspligtige (regnskabsklasse A)27. Uagtet, at definitionen ikke er helt 

sammenfaldende med den, der er fokus på i afhandlingen, vurderer vi, at en del af den grundlæggende teori 

er den samme, herunder især besvigelsestrekanten/diamanten, som vi har valgt at inddrage i afhandlingen og 

derfor redegør for nedenfor.  

                                                      
26 ISA 240 pkt. 2 – Revisors ansvar vedr. besvigelser. 

27 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/regnskabsklasse_a.pdf 
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5.3 Besvigelsesdiamanten 

Besvigelsesdiamanten er en udvidelse af besvigelsestrekanten og har til formål, ligesom besvigelses-

trekanten, at klarlægge de forhold, som skal være til stede, før en person begår besvigelser. Den oprindelige 

besvigelsestrekant blev udarbejdet af Donald R. Cressey og beskriver forholdene, mulighederne, 

incitamenter/pres og retfærdiggørelse28 i forbindelse med besvigelser. Trekanten blev udvidet med den fjerde 

dimension kapacitet, af David T. Wolfe & Dana R. Hermansson29. Derudover har også andre forsket og 

bidraget til teorien bag besvigelser, bl.a. Richard C. Hollinger og John P. Clark30. De nævnte personers 

bidrag danner grundlag for nedenstående teori. 

 

Figur 5.3.1 (kilde Wolf & Hermanson, 2004) 

5.3.1 Pressure - incitamenter/pres 

Motivationen for, at en person begår besvigelser, udgøres af de incitamenter, en person har, eller af det pres, 

en person er under31. Dette kan eksempelvis være et finansielt pres. Et konkret eksempel på et finansielt pres 

kan være en presset likviditet i forbindelse med afregning af moms eller betaling af selskabsskatten. Der kan 

også være tale om et ikke-finansielt pres, hvoraf nogle af de væsentlige situationer er; utilfredshed, at man 

føler sig uretfærdigt behandlet32, at man vil opnå magt og kontrol og personlig fiasko33. I den konkrete 

kontekst, overholdelse af gældende skattelovgivning, vurderer vi på baggrund af de senere års skandaler hos 

SKAT, at især ”utilfredshed” og ”at man føler sig uretfærdigt behandlet”, alt andet lige giver anledning til 

                                                      
28 Principles of fraud examination – Joseph T. Wells.  

29 The Fraud Diamond, considering the four elements of fraud – David T. Wolfe & Dana R. Hermansson. 

30 Principles of fraud examination – Joseph T. Wells. 

31 Principles of fraud examination side 13-17 – Joseph T. Wells.  

32 Principles of fraud examination side 24-25 – Joseph T. Wells. 

33 Principles of fraud examination side 14 – Joseph T. Wells. 
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flere situationer, hvor virksomhederne således oplever et større incitament/pres for at begå besvigelser. Det 

er således vores antagelse at, de senere års skandaler hos SKAT, alt andet lige, medfører flere situationer, 

hvor virksomhedsejere føler sig uretfærdigt behandlet og er utilfredse som følge af, at ”alle andre snyder”, 

”ingen andre bliver opdaget” eller ”SKAT opdager det alligevel ikke”.  

De incitamenter, der opstår som følge af, at personen/virksomheden er finansielt presset, eller fordi personen 

bag vil opnå berigelse, er naturligvis også en problemstilling. Dog er denne problemstilling ikke ny, og man 

vil næppe nogensinde kunne komme den til livs. Alt andet lige vil man opdage flere af disse sager, såfremt 

kontroltrykket øges.  

Det ikke-finansielle pres er i vores optik særligt interessant for denne afhandling, som følge af at dette 

påvirkes af den generelle holdning til SKAT. Det er således vores vurdering, at det ikke-finansielle 

pres/incitament til at begå besvigelser må antages at stige, jo flere skandaler der opstår, og jo dårligere 

skattekontrollen fungerer.  

5.3.2 Opportunity - muligheder 

For at kunne eksekvere ens incitament til at begå besvigelser bliver der naturligt nødt til at være mulighed 

herfor34. Mulighederne kan være mange, alt afhængig af hvilken kontekst disse sættes i. Generelt vil der dog 

altid være flere muligheder i de situationer, hvor der ikke er nogen/noget til at kontrollere en persons givne 

handling. Et simpelt eksempel kan være virksomheders likvide beholdninger; dette er et simpelt område, som 

dog altid – både set fra revisors og fra virksomhedens side – selv er prioriteret i relation til kontroller. 

Virksomheder har, hvis de har kassebeholdninger, oftest optællinger flere gange dagligt, og i banken skal 

betalinger oftest godkendes af flere ansatte, samt foretages der oftest afstemning heraf, for løbende at 

kontrollere ind- og udbetalingerne. Dette er alle eksempler på kontrolaktiviteter, som skal minimere risikoen 

for utilsigtede fejl og vigtigst af alt besvigelser. Vi kan trække samme pendant til skattekontrollen og sige, at 

jo mindre skattekontrol, jo større mulighed for at begå besvigelser.  

5.3.3 Rationalization - retfærdiggørelse 

Retfærdiggørelsen bidrager, lig incitament/pres, til motivationen for at begå besvigelser, da dette påvirker, 

hvorvidt personen ser sig selv som en, der har gjort noget forkert35. Hvis personen eksempelvis kan 

overbevise sig selv om, at det, personen gør, er rigtigt, eller i det mindste fortjent, så vil personen alt andet 

lige også være mere tilbøjelig til at begå denne handling, uagtet om denne faktuelt er svigagtig. Der er flere 

                                                      
34 Principles of fraud examination side 17 – Joseph T. Wells. 

35 Principles of fraud examination side 17-18 – Joseph T. Wells. 
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eksempler på sådan en retfærdiggørelse, eksempelvis ”det var nødvendigt for at redde virksomheden”, ”vi 

indberetter beløbet næste gang, så er der ingen der lider skade” eller ”det skylder SKAT os”36. 

5.3.4 Capability - kapacitet 

Kapacitet er som beskrevet ovenfor tilføjet som et ”ekstra hjørne” på besvigelsestrekanten og er dermed det, 

der gør den til en diamant i stedet. Kapacitet eller evne, som denne også kaldes, er et supplement til 

”mulighed”37. Kapacitet kræver, at personen har nogle bestemte karaktertræk og evner, som gør det muligt 

for personen at begå besvigelser. Dette kan eksempelvis være den position, personen har i virksomheden, 

hvilket i det konkrete tilfælde ofte vil være virksomhedsejeren/ledelsen, da de er ansvarlige for 

virksomhedens overholdelse af gældende skattelovgivning.   

                                                      
36 Egen opdigtede eksempler 

37 The Fraud Diamond, considering the four elements of fraud – David T. Wolfe & Dana R. Hermansson. 
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6 Forventningskløft imellem revisors arbejde og regnskabsbruger 

Når der i offentligheden tales om revisor og dennes arbejde, typer af erklæringer, grader af overbevisning og 

sikkerhed, revisionsstandarder mv. kræver det oftest, at man har en revisions-/regnskabsmæssig forståelse for 

at kunne tolke og forstå meningen med de enkelte begreber og udtryk. Uafhængige personer danner naturligt 

egne meninger og forventninger, ud fra hvad personen individuelt mener/tror, er rimeligt og forventeligt. 

Titlen ”revisor” er, udover at være kendt som offentlighedens tillidsrepræsentant, en titel, som favner bredt. 

Mange tror, at en revisor er ekspert i alt fra den personlige selvangivelse til revision af et børsnoteret selskab. 

Faktum er, at dette ikke altid er sandheden38.  

Når personer egenhændigt danner sig forventninger til, hvad revisors arbejde omfatter, og man sammenligner 

disse med de faktiske forhold, dannes der som konsekvens heraf en kløft. Denne kløft kendes i studierne, 

men også i daglig tale, som forventningskløften.  

Vi har i denne afhandling valgt at inddrage teorien bag begrebet forventningskløften og kort redegøre herfor, 

idet denne teori i høj grad vil blive inddraget i den senere analyse. Vi har vurderet det relevant at inddrage 

forventningskløften, idet vi forud for skrivning af afhandlingen havde en forventning om, at der netop var en 

forventningskløft mellem SKAT og den brede offentlighed på den ene side og revisorerne og branchen på 

den anden side. Som led i vores besvarelse af afhandlingens problemformulering har vi vurderet det relevant 

at klarlægge, i hvor stor en grad der foreligger en forventningskløft for senere at kunne vurdere om og i hvor 

høj grad, der er behov for en aktiv brug af revisorer i skattekontrollen.  

6.1 Forventningskløften som begreb 

På engelsk betegnes begrebet forventningskløft som ”Expectation gap”. Begrebet blev første gang 

introduceret i 1900-tallet, hvor begrebet revision blev indført39. Efterfølgende er forventningskløften 

defineret på forskellig vis, men den mest gængse og anerkendte definition er kreeret af Brenda Porter i 

1993.40 I dette værk rejser Porter skarp kritik af de tidligere definitioner, idet hun mener, at de er for simple 

og uden sammenhæng til de forskellige faktorer, som påvirker forventningskløften. Helt konkret mener 

Porter ikke, at de tidligere definitioner tog højde for de situationer, hvor revisor ikke havde 

mulighed/ønskede at leve op til samfundets forventninger. Brenda Porter definerer forventningskløften som:  

                                                      
38 Eget postulat. 

39 Porter, Brenda: An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. I: Accounting and Business Research nr. Vol. 24, No. 93, 

1993, s. 49-56. 

40 Porter, Brenda: An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. I: Accounting and Business Research nr. Vol. 24, No. 93, 

1993, s. 49. 
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”The audit expectation – Performance Gap is the gap between society’s expectations, of auditors and 

auditors’ performance as perceived by society”41. 

Ovenstående definition kan oversættes til “Forventningskløften er forskellen i samfundets forventninger til 

revisors arbejde og revisors præstation vurderet af samfundet”.  

På baggrund af definitionen introducerer   Porter   de to begreber:  

1. Reasonable Gap – en rimelighedskløft  

2. Performance Gap – en præstationskløft  

 

Forventningskløften kan herefter illustreres som nedenstående:  

 

Figur 6.1.1 (Kilde ”An Empirical study of the audit Expectation-Performance Gap”) 

”Performance Gap” kan herefter deles op i ”Deficient Standards” og ”Deficient Performance”. Deficient 

Standards er de situationer, hvori der opstår en forventningskløft, når revisor udfører de handlinger eller det 

arbejde, som er krævet, jf. gældende lovgivning og standarder mv., men hvor samfundet har yderligere 

forventninger, som ligger ud over den fastlagte lovgivning og standarder. Deficient Performance definerer de 

situationer, hvor revisor mener, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regler og love, men 

hvor samfundet mener, at revisors arbejde ikke lever op til, hvad der er krævet jf. netop gældende love og 

standarder.  

Ovenstående betragtning bliver især relevant, når vi senere i afhandlingens analyseafsnit, afsnit 13, 

undersøger, om der er en forventningskløft mellem, hvad samfundet herunder virksomhederne og SKAT 

forventer at revisor kontrollerer i relation til overholdelse af gældende skattelovgivning42. 

                                                      
41 Porter, Brenda: An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. I: Accounting and Business Research nr. Vol. 24, No. 93, 

1993, s. 49-68. 
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Den sidste del af skalaen i figur 6.1.1 dækker over rimelighedskløften, som definerer de situationer, hvor 

samfundets forventninger til revisor og dennes arbejde kan karakteriseres som urimelige.  

Ifølge en analysen som ACCA, den engelske revisorforening, har udarbejdet, er forventningskløften mellem 

samfundet og revisionsbranchen generelt over de seneste 20 år blevet større43. Ifølge analysen skyldes den 

negative udvikling i forventningskløften, at samfundet har oplevet store økonomiske kriser, som har 

resulteret i, at private personer og virksomheder har mistet mange penge. I disse situationer stiller 

offentligheden ofte spørgsmålet ”Hvem kunne og burde have forudset dette, så det kunne have været 

undgået?”, hvorefter blikket rettes mod revisor. Revisor har jo skrevet under på regnskabet, dermed må det 

være rigtigt, for det er vel det, som er hans opgave at sikre? Det kan være i situationer som disse, at 

samfundets forventninger til revisor skabes44.  

Resultatet af, at samfundets forventninger gentagne gange ikke opfyldes, kan være, at tilliden til revisor lider 

et knæk og i værste tilfælde forsvinder.  

Samtidig har der de seneste år fra lovgivers side foregået en ”forenklingsdagsorden”45. Det understøttes af 

vores interview med FSR46, hvor Tom Vile Jensen som er erhvervspolitisk direktør i FSR udtaler ”Meget har 

jo også med kompleksitet at gøre. Det er blevet alt for komplekst for virksomheder. Og det er lidt mærkeligt, 

at vi nu har kørt forenklingsdagsorden på revision og regnskab de sidste 10 år, men på skattesiden fortsætter 

det som altid, med mere og mere kompleks lovgivning og helt ned til de små virksomheder”. 

I forbindelse med denne forenklingsdagsorden er især grænserne for revisionspligten er reduceret47. Det har 

medført, at flere og flere virksomheder har mulighed for at fravælge en egentlig revision og i stedet erstatte 

disse med en erklæring omkring udvidet gennemgang eller assistance med opstilling af regnskabet.  

Senere i afhandlingens afsnit 8, vil vi redegøre for erklæringsstandarderne og de forskelle, der er i revisors 

bagvedliggende handlinger, alt efter hvilken erklæring der afgives på regnskabet, da dette vil blive inddraget 

i den senere analyse i afhandlingen.   

Ifølge FSR skyldes den øgede forventningskløft i høj grad, at offentligheden udelukkende ser, at revisor har 

sat en erklæring på regnskabet. Der tages ikke højde for de handlinger og dybden af arbejdet som ligger bag. 

                                                                                                                                                                                
42 Porter, Brenda: An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. I: Accounting and Business Research nr. Vol. 24, No. 93, 

1993, s. 49-68. 

43 ACCA, Association of Chartered Certified Accountants.  

44 Eget postulat.  

45 Eget postulat.  

46 Interview med Tom Vile Jensen (FSR) – bilag 7.  

47 http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2013/Maj/Forenkling-af-revisionspligten-for-smaa-virksomheder. 
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Ifølge FSR ”handler det om at få fortalt, hvordan revisorerne skaber værdi for samfundet – og herunder 

revisorernes rolle i forhold til den økonomiske genopretning og revisorernes bidrag i forhold til at skabe 

økonomisk vækst”48. 

6.2 Anvendelse af teorien  

Vi har nu klarlagt den relevante teori omkring den forventningskløft, som eksisterer mellem revisor og 

samfundet, herunder virksomhederne og SKAT, og redegjort for, hvorledes denne opstår, samt hvordan den 

kan karakteriseres. Vi vil anvende teorien til at vurdere graden og typen af en evt. forventningskløft i denne 

afhandlings analyseafsnit. Dette er ligeledes relevant for at vurdere, i hvilken grad der er behov for aktiv 

brug af revisor i skattekontrollen.  

  

                                                      
48 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/Ugens-kommentar-2012/Ugens-kommentar-7-

september. 
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7 Revisors arbejde 

Formålet med indeværende afsnit er at præsentere de love og standarder, som regulerer revisors arbejde i 

relation til væsentlighed og rapporteringspligter. Præsentationen af netop denne lovgivning og standarder 

vurderer vi som særdeles relevant i afhandlingen, da disse senere vil blive brugt til at analysere på revisors 

nuværende rolle og ansvar i relation til overholdelse af gældende skattelovgivning. Endvidere er det relevant 

at klarlægge, hvad den nuværende rolle er for at kunne klarlægge, hvad en evt. fremtidig rolle skal være.  

 

7.1 Væsentlighedsbegrebet i regnskaber   

Uafhængige eksterne revisorer, som reviderer og påtegner regnskaber, er alle underlagt og skal foretage 

deres revision i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, også kaldet ISA´er49. Nærmere 

bestemt fastsætter ISA 32050 revisors ansvar for i forbindelse med planlægning og udførsel af revisionen at 

anvende et væsentlighedsbegreb. Det er revisors professionelle vurdering, hvorledes niveauet for 

væsentlighed fastsættes. ISA 320 nævner, at revisor skal anvende relevante regnskabsmæssige 

begrebsrammer i fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet. Årsregnskabsloven51, som er den mest gængse 

begrebsramme for regnskaber, der aflægges i Danmark, indeholder ikke en direkte tolkning af 

væsentlighedsbegrebet, men i stedet henviser loven til Fondsrådets notat fra 2008 om væsentlighed52. 

Idet der er tale om en subjektiv om end professionel vurdering af væsentlighedsbegrebet, er der en reel risiko 

for, at to revisorer kan komme frem til to forskellige væsentlighedsniveauer på samme opgave. Man kan 

derfor ikke sætte to streger under et fastlagt væsentlighedsniveau, men det er krævet, at revisor argumenterer 

for og dokumenterer, hvorfor det fastlagte væsentlighedsniveau er passende.  

Der opereres med flere typer af væsentlighedsniveau. Nedenstående afsnit indeholder en overordnet 

forklaring af de begreber, som er vigtige for forståelsen af revisors nuværende arbejde i relation til skat og 

moms i regnskabet.  

7.1.1 Væsentlighedsniveau på regnskabet som helhed  

Væsentlighedsbegrebet på regnskabet som helhed fastlægges i forbindelse med fastlæggelsen af den 

overordnede revisionsstrategi som følge af en professionel vurdering. Fastlæggelsen af 

væsentlighedsniveauet som helhed skal understøtte det beløb, som revisor vurderer kan påvirke det 

retvisende billede. Såfremt fejlinformationer, herunder udeladelser, i regnskabet enkeltvis eller samlet 

                                                      
49 IFAC, IAASB – International standard on auditing.  

50 International standard on auditing, 320, væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision. 

51 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven, LBK nr. 1580 af 10 december 2015.  

52 ”Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol”. Dateret den 17. 

december 2008 og offentliggjort på Fondsrådets hjemmeside, www.fondsraadet.dk   

http://www.fondsraadet.dk/
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påvirker de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på vegne af regnskabet, anses de for 

væsentlige. Til fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet anvendes typisk et benchmark, som tager 

udgangspunkt i størrelsen af relevante regnskabsposter eller klasser i regnskabet. ISA 320 stiller krav om, at 

revisor skal fastsætte et væsentlighedsbegreb på regnskabet som helhed53. 

Af nedenstående oversigt fremgår nogle eksempler på benchmarks, som revisor kan anvende i forbindelse 

med fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet på regnskabsniveau.  

Kvantitative kriterier for fastlæggelse af væsentlighedsniveauet på regnskabsniveau54 

 

5-10% af resultat før skat  

2-4% af resultat af ordinær drift  

0,5-1% af omsætning  

1-2% af egenkapitalen  

0,5-1% af aktivmassen  

 

Revisor skal altid foretage en konkret vurdering af fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet, og der skal altid 

foretages en konkret begrundelse for det valgte væsentlighedsniveau. Revisors begrundelse for fastlæggelsen 

af væsentlighedsniveauet skal endvidere tage udgangspunkt i ”det retvisende billede”; et begreb, som vi 

beskriver nærmere i denne afhandlings afsnit om revisors produkter, afsnit 8.  

Revisor skal altid vurdere, hvorvidt en fejl, som overstiger væsentlighedsniveauet, påvirker regnskabsbrugers 

opfattelse af det retvisende billede. Fastlæggelsen skal dermed ligeledes ske på baggrund af revisors 

kendskab til virksomhedens art og kompleksitet, og revisors vurdering skal endvidere baseres på, hvad en 

regnskabsbruger ville vurdere som væsentligt for det samlede regnskab. Med andre ord er der tale om et 

væsentligt forhold/fejl, hvis regnskabsbruger ville have ageret anderledes, hvis forholdet/ fejlen ikke gjorde 

sig gældende55. 

Af ISA 320.2 fremgår det: 

 At fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugere træffer 

på grundlag af regnskabet 

 At vurderinger vedrørende væsentlighed foretages under de givne omstændigheder og påvirkes af 

størrelsen eller arten af en fejlinformation eller en kombination af begge, og 

                                                      
53 ISA 320.10. 

54 Side 108, Revision i praksis – planlægning – udførsel – Konklusion, 1. udgave, Karnov Group Denmark A/S, København 2012.  

55 ISA 320.2. 
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 Vurderinger vedrørende forhold, der er væsentlige for regnskabsbrugere, er baseret på overvejelser 

om de almindelige behov for finansielle oplysninger hos brugere som en samlet gruppe. Der tages 

ikke hensyn til fejlinformationens mulige indvirkning på bestemte individuelle brugere, hvis behov 

kan variere meget. 

7.1.2 Væsentlighedsniveau for specifikke regnskabsposter, grupper af transaktioner, 

balanceposter og øvrige oplysninger i regnskabet 

Revisor skal ud over at fastlægge og anvende et væsentlighedsbegreb for regnskabet som helhed vurdere og 

fastlægge et særskilt niveau/niveauer for væsentlighedsbestemte resultatopgørelsesposter, balanceposter eller 

øvrige oplysninger i regnskabet56, hvis dette er vurderet nødvendigt. Et lavere niveau fastsættes i de tilfælde, 

hvor revisor vurderer, at det samlede væsentlighedsniveau på regnskabet er for højt i forhold til enkelte 

bestanddele i regnskabet. Revisor skal derfor vurdere, om enkelte oplysninger eller regnskabsposter mv. er 

mere væsentlige for de specifikke regnskabsbrugere, og der dermed er behov for at fastlægge et lavere 

væsentlighedsniveau. Med andre ord skal revisor vurdere, om der for bestemte grupper af transaktioner, 

balanceposter eller oplysninger, hvor fejlinformation samlet set ligger under væsentlighedsniveauet på 

regnskabet, med en overvejede sandsynlighed forventes at påvirke de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbruger måtte træffe på grundlag af regnskabet.  

I Fondsrådets notat57 fremgår det af afsnit 4.4.13, at regnskabets såkaldte risikonoter og kontrolnoter oftest 

vil være bestanddele af et regnskab, som revisor bør fastlægge et lavere væsentlighedsniveau for. 

Eksempelvis kan kontrolnoter såsom noten for aflønning af ledelsesmedlemmer være oplagt til fastlæggelse 

af et lavere væsentlighedsniveau.  

7.1.3 Væsentlighedsniveau ved udførsel  

Væsentlighedsniveau ved udførsel, PM eller Performance Materiality, er et væsentlighedsniveau, som er 

lavere end det samlede væsentlighedsniveau for regnskabet. Ved fastlæggelsen af et lavere 

væsentlighedsniveau ved udførsel kan revisor teoretisk opnå overbevisning om, at uopdagede og ikke-

korrigerede fejl i regnskabet ikke overstiger væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed58. 

Fastlæggelsen af PM opgøres typisk som en procentsats af det samlede væsentlighedsniveau. Der er intet 

facit for, hvor meget væsentlighedsniveauet ved udførsel skal udgøre i forhold til væsentlighedsniveauet på 

regnskabet som helhed, dog kan det ikke overstige det fastlagte væsentlighedsniveau. I praksis anvendes 

typisk et niveau svarende til 50-90 % af det samlede væsentlighedsniveau på regnskabet. Hvis revisor har 

                                                      
56 ISA 320.10. 

57 ”Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol”. 

58 ISA 320A12 – samt side 113 i ”revision i praksis”.   
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fastlagt et specifikt væsentlighedsniveau på en bestemt regnskabspost, skal der fastlægges et tilsvarende PM 

på denne regnskabspost.  

7.1.4 Væsentlighedsniveau for fejlinformationer, som er vurderet klart ubetydelige  

Revisor skal ligeledes fastlægge en nedre grænse for fejl, som vurderes klart ubetydelige for regnskabet, og 

som revisor derfor ikke behøver at opsummere. Grænsen for ”klart ubetydelige fejl” må ikke forveksles med 

”ikke væsentlige fejl”. Fejl, der er klassificeret som ”klart ubetydelige”, vil oftest beløbsmæssigt være meget 

mindre end ”ikke væsentlige fejl”. I praksis fastlægges niveauet for klart ubetydelig fejlinformation til 3-5 % 

af væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed59.  

7.2 Revisors rapporteringsforpligtelser 

I Danmark er revisor, udover at være underlagt Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger mv. til 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet60, også omfattet af §22 i Bekendtgørelse 

af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (herefter revisorloven) 61, hvilket er et af de få 

steder, hvor revisors arbejde er reguleret, når der tales om økonomisk kriminalitet og dermed også bevidst 

snyd med skattelovgivningen. Revisorlovens § 22 finder anvendelse på regnskaber, herunder revisors 

udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug62. 

Af revisorlovens § 22 fremgår følgende:  

§ 22. Indser revisor under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3, at et eller flere medlemmer af 

virksomhedens ledelse begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres 

hverv, og har revisor en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt 

er af grov karakter, skal revisor straks underrette hvert enkelt medlem af ledelsen herom. Underretningen 

skal indføres i revisionsprotokollen, hvor revisor fører en sådan. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter 

over for revisor dokumenteret at have taget de fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet, og til 

at rette op på de skader den begåede kriminalitet har forårsaget, skal revisor straks underrette 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om de formodede økonomiske 

forbrydelser. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse på forhold, der er omfattet af reglerne i lov om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. 

Stk. 2. Finder revisor, at underretning til ledelsesmedlemmerne vil være uegnet til at forhindre fortsat 

kriminalitet, skal revisor straks underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet om de formodede økonomiske forbrydelser. Tilsvarende gælder, hvis flertallet af virksomhedens 

ledelsesmedlemmer er involveret i eller har kendskab til de økonomiske forbrydelser. 

                                                      
59 ”Revision i praksis” – side 116.  

60 BEK nr. 155 af 10/02/2014 Gældende, Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger mv. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet. 

61 LBK nr. 1167 af 09/09/2016. 

62 Revisorloven § 1. stk. 2 - ”(Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)”. 
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Stk. 3. Fratræder revisor, jf. § 18, stk. 2, og sker dette, i forbindelse med at revisor har en begrundet 

formodning om, at der foreligger en situation som omhandlet i stk. 1, pkt. 1, skal revisor straks underrette 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet herom og om grundene til sin fratræden. 

Stk. 4. I selskaber, som har et tostrenget ledelsessystem, omfatter medlemmer af virksomhedens ledelse 

både medlemmer af det centrale ledelsesorgan og af tilsynsrådet. 

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke ved revision af årsregnskabet mv. for en virksomhed af interesse for 

offentligheden, hvor revisor er omfattet af pligterne i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for 

offentligheden. 

Som det fremgår af ovenstående, er revisors direkte rapporteringsforpligtelser begrænset til de situationer, 

hvor revisor konstaterer, at ledelsen har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres 

hverv, og hvor revisor har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i 

øvrigt er af grov karakter. Revisor har derfor ikke direkte rapporteringsforpligtelse, hvis der konstateres 

systematisk snyd eller andre fejl, medmindre disse beløb kan karakteriseres som væsentlige.  

Endvidere fremgår det af erklæringsbekendtgørelsens § 7, at revisor skal modificere sin påtegning i de 

tilfælde, han bliver opmærksom på forhold, hvorpå ledelsen kan ifalde ansvar.  

§ 7. Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor 

påpeger uden at modificere konklusionen 

Stk. 2. Revisor skal altid oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om 

bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er 

uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt oplyses om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt 

med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde 

erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede 

virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal oplyses om overtrædelse 

af: 

1) Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 

2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 

3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. 

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 og 2 må ikke erstatte en modifikation til konklusionen. 

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Fremhævelse af forhold i 

regnskabet«. Enhver oplysning efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset 

indholdet. 

I den konkrete kontekst, betyder dette, at revisor i sin erklæring, skal oplyse om situationer hvor ledelsen kan 

ifalde ansvar grundet fejl i opgørelsen og afregning af skatter og afgifter. Et eksempel herpå kunne være 

manglende afregning af moms. Det vil dermed sige, at revisor har et stort ansvar, når det kommer til 

eksempelvis bevidst omgåelse, da der i sådanne situationer alt andet lige må formodes ledelsen kan ifalde 

ansvar. Det fremgår dog af erklæringsbekendtgørelsen, at dette ansvar kun relatere sig til det arbejde som 

revisor, udfører i forbindelse med det arbejde som udføres i forbindelse med afgivelse af den respektive 
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erklæring63 64. Dette reducerer således igen revisor ansvar betydeligt, da det betyder at der ikke er krav om 

særskilt arbejde, målrettet mod eksempelvis overholdelse af gældende skattelovgivning, såfremt det ikke er 

en del af ”hvad der normalt kan forventes65”. 

Af ovenstående afsnit 7,1 og 7,2 har vi således redegjort for standarder inden for revisors arbejde, som vi 

vurderer relevante for afhandlingens videre analyse - væsentlighedsbetragtning samt revisors 

rapporteringsforpligtelser. Vi kan dermed konstatere, at revisors rapporteringsforpligtelser er begrænset ud 

fra et væsentlighedsbegreb som fastsættes af den enkelte revisor på baggrund af en professionel vurdering. 

Den nedre grænse for hvornår revisors væsentlighed overskrides og rapporteringsforpligtelsen indtræder, kan 

derfor variere. Vi vil senere i afhandlingens analyse inddrage denne viden til at analyse afhandlingens 

undersøgelsesspørgsmål for senere at svare på afhandlingens problemformulering.   

                                                      
63 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisors erklæringer. 

64 Se omtale om erklæringer i afsnit 8. 

65 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisors erklæringer. 
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8 Revisors produkter 

Dette afsnit omhandler den erklæringsstandard, som er en af grundstenene i revisors daglige arbejde. 

Revisors rapporteringsmuligheder er i et vist omfang begrænset, og erklæringen/påtegningen er et af de 

redskaber, revisor har i kommunikationen til omverden. I mange situationer er revisors erklæring det eneste 

produkt, som kommer til offentlighedens kendskab.  

Dette afsnit er vurderet relevant for, at læser af afhandlingen opnår en grundlæggende forståelse for 

forskelligheden i revisors erklæringer, de grader af sikkerhed, som erklæringen bygger på, det arbejde, der 

ligger bag mv., idet denne senere i afhandlingens analyseafsnit, afsnit 12 og 13, vil blive inddraget. Helt 

konkret vil erklæringsteorien blive inddraget i den senere analyse af de afholdte interviews samt til brug for 

at vurdere, om der er en forventningskløft mellem, hvad revisor erklærer sig om ved de forskellige 

erklæringer, og hvad offentligheden herunder virksomhederne og SKAT har en forventning om, at revisor 

erklærer sig om.  

Som følge af afhandlingens begrænsninger i omfang, vil afsnittet indeholde en overordnet introduktion til 

revisors valg af korrekt erklæringstype, grader af sikkerhed, som erklæringer kan afgives med, forskel i de 

faktiske arbejdshandlinger, som ligger til grund for afgivelsen af erklæringen, samt revisors modifikation af 

erklæringen. Øvrige aspekter i revisors erklæringsteori vil ikke blive behandlet i indeværende afhandling.  

8.1  Valg af erklæringstype  

Når revisor afgiver en erklæring, skal revisor altid foretage en konkret vurdering af valget af erklæring. 

Valget bygger i høj grad på en vurdering af graden af sikkerhed, som erklæringen skal udtrykke. Graden af 

sikkerhed på revisors erklæring afgør det arbejde, som ligger bag erklæringsafgivelsen. Omfanget af arbejde 

bygger på en logisk sammenhæng, hvormed en højere grad af sikkerhed øger dybden og omfanget af revisors 

arbejde.  

I praksis kan der sammenlignes med statistiske undersøgelser og andre analyser, hvor antallet af stikprøver 

ligeledes varierer, alt efter med hvor stor sikkerhed man ønsker at udtale sig om et givent emne. Nedenfor er 

vist et såkaldt beslutningstræ, som kan anvendes i beslutningen om, hvilken erklæring der skal anvendes. Der 

tages udgangspunkt i øverste spørgsmål om, hvorvidt en given erklæring ”udtrykker en grad af sikkerhed i 

konklusionen”. 
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Figur 8.1.1 (Kilde: Deloittes faglige afdeling – Technical Library) 

REVU66 har til formål at bidrage til og sikre høj kvalitet samt ensartethed inden for revisions- og andre 

erklæringstyper samt at drive den faglige udvikling på området67. REVU udsender løbende standarder, der 

bl.a. indeholder detaljerede krav til indhold og udformning af revisors erklæringer. Disse standarder 

udsendes som en direkte oversættelse af de tilsvarende internationale standarder.  

I forbindelse med denne oversættelse udarbejder REVU et notat med en beskrivelse af de tilpasninger, som 

er nødvendige for, at standarderne overholder danske love og bekendtgørelser, herunder især revisorloven68 

og erklæringsbekendtgørelsen69.  

Essensen af ovenstående beslutningstræ er, at revisors afgivelse af erklæringer kan opdeles i følgende 

hovedgrupper, som også er illustreret i figur 8.1.1: 

 ISA 100-999 International Standards on Auditing 

 ISRE 2000-2699 International Standards on Review Engagements 

 ISAE 3000-3699 International Standards on Assurance Engagements 

 ISRS 4000-4699 International Standards on Related Services 

                                                      
66 REVU – Revisionsteknisk udvalg under Danske Revisorer FSR.  

67 http://www.fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Revisionsteknisk%20Udvalg 

68 Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.  

69 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer.  
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Figur 8.1.2 ”Sikkerhed i revisors erklæringer” (Kilde: Egen tilvirkning) 

De internationale standarder, som omfatter revisors erklæringer, kan dermed specificeres således:   

Standarder vedrørende finansielle forhold:  

 ISA 700 Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab 

 ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 

 ISA 706 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger 

vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring 

 ISA 800 Særlige overvejelser – revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med 

begrebsrammer med særligt formål 

 ISA 805 Særlige overvejelser – revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, 

konti eller poster, der indgår i et regnskab 

 ISA 810 Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag 

 ISRE 2400 DK Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 

 ISRE 2410 DK Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning 

 ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger  (budgetter og 

fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 

 ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning 
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 ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning. 

Standarder vedrørende ikke-finansielle forhold: 

 ISAE 3000 DK Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske 

finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 

 ISAE 3402 DK Erklæringsopgaver med sikkerhed om kontroller hos en serviceorganisation og 

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Vi vil nedenfor kort redegøre for de forskellige erklæringstyper.  

8.1.1 Fastlæggelse af graden af sikkerhed  

Fastlæggelse af graden af sikkerhed kan som nævnt i høj grad sammenlignes med statistiske undersøgelser, 

som de fleste kender fra dagligdagen. Logikken i statistiske undersøgelser kan ligeledes anvendes i 

forståelsen af revisors erklæringers grader af sikkerhed.  

Som brugt som eksempel tidligere kræves det, at en given stikprøvestørrelse skal forhøjes, når kravet til 

sandsynligheden for, at en konklusion er rigtig, øges. Samme tankegang kan anvendes i forbindelse med 

fastlæggelsen af graden af sikkerhed i revisors erklæringer. Uvidende kan derfor have tendens til at forvente, 

at revisor kan afgive en erklæring med 100% sikkerhed om erklæringsemnet. I teorien er dette muligt, men i 

praksis er det stort set umuligt, idet det vil kræve, at revisor overvåger og gennemgår alle transaktioner. Det 

vil i praksis være stort set umuligt og meget ressourcekrævende, hvorfor dette ikke er en mulighed.    

Som følge heraf vil det sige, at revisor skal afgive en erklæring med en grad af sikkerhed i forhold til 

sandsynligheden for, at det udsagn, som revisor erklærer sig om, er korrekt. For at revisor kan udtrykke en 

grad af sikkerhed, skal revisor indsamle og vurdere de beviser, som denne har opnået gennem konkrete 

arbejdshandlinger. I daglig tale vurderer revisorer ofte dette ud fra en skala fra 1 til 10.   

Graden af sikkerhed kan teoretisk set være alt mellem 0 og 100 procent. Da det i praksis vil være vanskeligt 

at skelne og sammenligne grader af sikkerhed i et spænd fra 0 til 100 samt afgive 100 % sikkerhed, kan 

revisor i henhold til standarderne70 afgive 3 grader af sikkerhed71: 

 Høj grad af sikkerhed72 

 Begrænset sikkerhed73, eller 

                                                      
70 ISA, ISRE, ISAE, ISRS.  

71 Revisor, regulering og rapportering, side 174. 

72 ISAE 3000-3699 International Standards on Assurance Engagements. 
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 Ingen sikkerhed74. 

8.1.1.1 Erklæringer med høj grad af sikkerhed  

Når revisor har indhentet og undersøgt revisionsdokumentation/tilstrækkelige beviser til at konkludere, at 

emnet, hvorom der erklæres, i alle væsentlige henseender er kommet korrekt til udtryk i overensstemmelse 

med fastsatte egnede kriterier, kan revisor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed.  

Ved revision udtrykker revisor høj, men ikke absolut grad af sikkerhed for, at de oplysninger, som er 

revideret, ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det kan antages, at afgivelse af en erklæring med høj 

grad af sikkerhed i praksis svarer til, at erklæringen med ca. 95 % sikkerhed er korrekt. Det betyder samtidig, 

at kun ca. 5 % af revisors erklæring med høj grad af sikkerhed er fejlbehæftet75.  

Der findes mange indikatorer på, hvornår revisor for erklæringen kan udtrykke høj grad af sikkerhed. Der 

findes ikke en fuldstændig tjekliste for, hvornår og i hvilke situationer revisor skal afgive erklæring med hhv. 

høj, begrænset eller ingen sikkerhed. Det er en konkret vurdering afhængigt af de faktuelle forhold. Ofte kan 

lovgivning eller en bekendtgørelses krav om høj grad af sikkerhed/revision være afgørende for valget af 

erklæringstypen, men også ”ingen begrænsninger” i arbejdshandlinger og kriterier for det undersøgte emne 

er alment anerkendt og offentligt tilgængeligt, såsom årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, 

fondsloven mv. Et eksempel på en konklusion, på en sådan erklæring kunne være: 

”Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for XX for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017, der omfatter 

resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 – 

31.12.2017 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”76 

Ved afgivelse af en erklæring med høj grad af sikkerhed udtrykkes konklusionen positivt. I ovenstående 

tilfælde fremgår det, at ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede”.  

8.1.1.2 Erklæringer med begrænset grad af sikkerhed  

I modsætning til høj grad af sikkerhed, hvor erklæringen afgives positivt, afgives konklusionen negativt, når 

der afgives en erklæring med begrænset grad af sikkerhed. Det betyder samtidig, at revisors 

                                                                                                                                                                                
73 ISRE 2000-2699 International Standards on Review Engagements. 

74 ISRS 4000-4699 International Standards on Related Services. 

75 Revisors rapportering og rapportering, side 175, ”høj grad af sikkerhed”.  

76 Deloittes faglige afdeling – Technical Library 
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arbejde/handlinger kan være begrænsede, og revisor har alene tilvejebragt tilstrækkelige beviser til at 

erklære, at denne på baggrund af det udførte arbejde ikke er blevet bekendt med forhold, som giver 

anledning til at konkludere, at det undersøgte emne ikke i alle væsentlige henseender er kommet korrekt til 

udtryk i overensstemmelse med fastsatte egnede kriterier. Med andre ord er omfanget og dybden af de 

handlinger, revisor udfører, mindre, sammenlignet med erklæringsafgivelse med høj grad af sikkerhed.  

Det kan antages, at revisors konklusion ved afgivelse af en erklæring med begrænset sikkerhed med ca. 60-

65 % sikkerhed er korrekt77. Et eksempel på en konklusion, på en sådan erklæring kunne være: 

”Konklusion 

Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 

bestyrelsens beretning ikke oplyser om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle 

stilling, som er indtruffet efter aflæggelsen af årsrapporten for 01.01.2016 og frem til 31.12.2017, jf. 

selskabslovens §156, stk. 2. nr. 2.”78  

 

Som nævnt ovenfor udtrykkes konklusionen negativt ved afgivelse af en erklæring med begrænset sikkerhed. 

I dette eksempel: ” er vi ikke blevet bekendt med forhold”. Det skal derfor tydes ud af formuleringen af 

konklusionen, om revisors erklæring er afgivet med høj eller begrænset grad af sikkerhed. Det kan medføre 

udfordringer for personer uden kendskab til erklæringstyper/standarder mv. at læse revisors konklusion og 

forstå indholdet, hvorfor ovenstående forståelse er grundlæggende for at kunne læse en erklæring.  

Ligesom det gjorde sig gældende under erklæringer med høj grad af sikkerhed, er der tilsvarende indikatorer, 

som peger på, at erklæringen skal gives med begrænset grad af sikkerhed. Det kan eksempelvis være, at der 

fra erklæringsbrugers side kræves begrænset grad af sikkerhed, eller at de udførte arbejdshandlinger primært 

består af forespørgsler eller analyser, som er kendetegnet ved begrænset sikkerhed/review.  

De arbejdshandlinger, som revisor typisk udfører, når denne afgiver en erklæring med begrænset grad af 

sikkerhed/review, vil ikke typisk indeholde en stikprøvevis efterprøvning af registreringerne mv. i form af 

eftersyn, observation, bekræftelse og efterregninger. Idet graden af sikkerhed er begrænset, er handlingerne 

tilsvarende dette, og handlingerne skal derfor understøtte, hvorvidt revisor er blevet bekendt med forhold, 

som giver anledning til at konkludere, at erklæringsemnet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 

overensstemmelse med kriterierne79. 

                                                      
77 Revisors rapportering og rapportering, side 176, ”begrænset grad af sikkerhed”.  

78 Deloittes faglige afdeling – Technical Library. 

79 Relevante ISA standarder – 2400 – 4000  
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8.1.1.3 Erklæringer med ingen grad af sikkerhed  

Den sidste grad af sikkerhed er ”ingen sikkerhed”. Når revisor afgiver erklæring uden sikkerhed, afgives en 

erklæring uden konklusion, i modsætning til høj/begrænset grad af sikkerhed.  

Opgaver, hvor revisor ikke kan udtrykke sikkerhed, omfatter aftalte arbejdshandlinger og assistance med 

regnskabsopstilling efter de gældende standarder.  

Især erklæringen om aftalte arbejdshandlinger kan være grobund for undren for uvidende. Når revisor afgiver 

en erklæring om aftalte arbejdshandlinger, udfører revisor de konkrete arbejdshandlinger, som en tredjepart 

og revisor er blevet enige om, og revisor erklærer sig dermed om de faktiske resultater. Som oftest er det 

parterne bag beslutningen om afgivelsen af erklæring om aftalte arbejdshandlinger, som har fuldt kendskab 

til baggrunden og omfanget af de udførte handlinger, hvorfor det kan være forbundet med stor risiko for 

mistolkning, hvis en udefrakommende anvender erklæringen til at drage konklusioner. Som følge af denne 

risiko for misfortolkning af resultaterne er erklæringen ofte begrænset i distributionen til de parter, der har 

været med til at aftale de pågældende arbejdshandlinger.80 

Når revisor anvender sin regnskabsmæssige ekspertise til at indsamle, klassificere og opsummere 

regnskabsmæssige oplysninger, kan der afgives en erklæring om assistance med opstilling af finansielle 

oplysninger. Det udførte arbejde er dermed ikke foretaget med det formål, at revisor skal være i stand til at 

udtrykke en grad af sikkerhed for de regnskabsmæssige oplysninger, hvorfor revisor udelukkende 

identificerer og opstiller oplysninger og erklærer sig herom.81   

For erklæringer afgivet uden grad af sikkerhed er det forkert at sige, at erklæringen ikke har værdi. Selv om 

erklæringer på assistanceopgaver samt opgaver, hvor revisor erklærer sig om aftalte arbejdshandlinger, ikke 

er omfattet af begrebet ”assurance engagements”, jf. figur 6.2, er revisor fortsat qua etiske retningslinjer og 

andre professionelle standarder underlagt handlinger samt bestemmelser om kvalitetskontrol, som direkte 

øger troværdigheden af erklæringsemnet.  

8.1.1.4 Erklæring om udvidet gennemgang  

Erklæring om udvidet gennemgang er udelukkende et dansk fænomen og er derfor ikke direkte reguleret af 

de internationale standarder. Afgivelse af erklæring om udvidet gennemgang trådte i kraft fra og med 1. 

                                                      
80 Revisor. Regulering & Rapportering – Kapital 7 – erklæringer uden sikkerhed.  

81 Revisor. Regulering & Rapportering – Kapital 5-7 – erklæringer uden sikkerhed. 
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januar 2013. Udvidet gennemgang kan vælges for virksomheder, hvor der er revisionspligt og som skal 

aflægge regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B82.  

Da erklæringen om udvidet gennemgang ikke direkte er reguleret af de internationale erklæringsstandarder, 

blev der som tillæg til erklæringsbekendtgørelsen83 tilføjet et bilag, som fungerer som begrebsramme for 

afgivelse af erklæring om udgivet gennemgang. Trods det at erklæringen om udvidet gennemgang ikke er 

direkte afledt af de internationale standarder, ligger den meget tæt op af review-standarden med begrænset 

grad af sikkerhed84, idet erklæringen er en review-erklæring med udvidede handlinger.  

De supplerende handlinger, der skal udføres i tillæg til et review afgivet efter ISRE 2400, er følgende85:  

2. Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen 

3. Indhentelse af engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter 

4. Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve) 

5. Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag, 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt foretaget på grundlag af bogføringen. 

Ovenstående handlinger skal kun udføres, hvor det er relevant. Dvs. at hvis virksomheden for eksempel ikke 

anvender advokater eller ikke har været involveret i retssager og lignende, skal der ikke ske indhentelse af 

oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelse.  

Idet der i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1 udføres ”revision”, skal erklæringen afgives og 

formuleres, som var den afgivet med høj grad af sikkerhed. Et eksempel på en sådan konklusion er:  

”Konklusion 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”86 

Revisor skal i øvrigt i erklæringen anføre, at ”omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet 

gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om 

årsregnskabet”87. 

                                                      
82 https://www.pwc.dk/da/services/revision/udvidet-gennemgang.html. 

83 Erklæringsbekendtgørelsens bilag 1. 

84 ISRE 2400/ISRE 2410. 

85 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Udvidet%20Gennemgang/100%20-

%20Standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20-%2022_04_2013 

86 Deloittes faglige afdeling – Technical Library 

87 Deloittes faglige afdeling – Technical Library 
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8.2 Omfanget af revisors arbejde sammenholdt med erklæringstypen 

Som udgangspunkt er det omfanget af revisors arbejde, som afgør, hvilken erklæringstype revisor kan afgive. 

Typen, graden og omfanget af revisors handlinger er afgørende for den grad af sikkerhed, revisor kan afgive 

i en erklæring, og dermed valget af erklæringstype. Men i praksis kan det til tider blive en vurdering af, hvad 

der kom først, idet det er mindst lige så vigtigt for erklæringsbruger at kunne læse erklæringens indhold for 

derefter at omsætte det til typer af arbejdshandlinger.  

Nedenfor har vi lavet teoretiske eksempler på, hvorledes revisors arbejde og 

erklæringstypen/erklæringssikkerheden hænger sammen.  

Alle eksempler tager udgangspunkt i Hans Hansen ApS, som driver et projekt, hvortil der er bevilliget et 

tilskud fra Kulturstyrelsen. I forbindelse med udlodningen af det bevilligede beløb skal der udarbejdes et 

regnskab for projektet. Projektregnskabet skal udelukkende udarbejdes til brug for Kulturstyrelsen og skal 

udvise honorar (timeforbrug) og udgifter (udlæg) vedrørende det godkendte projekt.  

Det aflagte projektregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med de af Kulturstyrelsen udstedte 

bestemmelser om projekter under tilskudsordninger. I forbindelse hermed skal revisor tage stilling til, 

hvilken erklæring projektregnskabet skal forsynes med.  

Situation 1 – revision – høj grad af sikkerhed (ISA 800)  

Det fremgår af tilskudsbevillingen, at der skal indsendes en revisorerklæring til Kulturstyrelsen senest tre 

måneder efter projektets afslutning. Ifølge bevillingen skal revisor kontrollere projektregnskabet og 

efterprøve grundlaget og dokumentationen for de i projektregnskabet anførte tal, ligesom det skal påses, at 

projektregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne herom i tilskudsbevillingen. 

Kulturstyrelsen stiller krav om, at revisor undersøger projektregnskabet efter samme principper, som når 

selskabets årsregnskab revideres. Det vil sige, at revisor skal forsyne projektregnskabet med en erklæring, 

hvor der udtrykkes høj grad af sikkerhed. Erklæringen afgives efter ISA 800. 

Som grundlag for erklæringen gennemgår revisor selskabets forretningsgange for styring af projekter samt 

selskabets registrering af projektomkostninger. Revisor efterprøver det i projektregnskabet anførte 

timeforbrug og de afholdte udgifter ved stikprøvevis kontrol af, om tidsforbruget er i overensstemmelse med 

attesterede timesedler, samt ved stikprøvevis kontrol af registrerede udgifter til underliggende bilag. Antallet 

af stikprøver fastsættes under hensyntagen til virksomhedens kontrolmiljø og forretningsgangene på 

området. 

Situation 2 – review – begrænset sikkerhed (ISRE 2410 DK)  
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Det fremgår af tilskudsbevillingen, at der skal indsendes en erklæring til Kulturstyrelsen senest tre måneder 

efter projektets afslutning. Ifølge bevillingen skal revisor udføre review af projektregnskabet. Det fremgår 

ikke af bevillingen, at revisor skal gennemgå selskabets forretningsgange eller efterprøve grundlaget for det i 

projektregnskabet anførte timeforbrug og de afholdte udgifter. 

Revisor udfører et review af projektregnskabet og forsyner projektregnskabet med en erklæring, hvori der 

udtrykkes en begrænset sikkerhed. Erklæringen afgives efter ISRE 2410 DK. 

Revisor baserer sin konklusion på et review af projektregnskabet, primært bestående af analyser og 

forespørgsler, der sikrer, at revisor kan udtrykke en negativ konklusion om projektregnskabet. Revisor 

vurderer i forbindelse hermed den anvendte regnskabspraksis og påser, at der foreligger et dokumenteret 

grundlag for beløbene i projektregnskabet i form af opgørelser og beregninger. Revisor kontrollerer normalt 

ikke, hvorvidt tidsforbruget er i overensstemmelse med attesterede timesedler, ligesom de afholdte udgifter 

ikke som udgangspunkt bliver kontrolleret til underliggende bilag. 

Situation 3 – aftalte arbejdshandlinger – ingen grad af sikkerhed (ISRS 4400 DK)  

Det opstillede projektregnskab skal indsendes til Kulturstyrelsen. I henhold til tilskudsbevillingen skal 

revisor påse,  

 At selskabet har ført regnskab over forbrug af timer anvendt på projektet 

 At forbrug af timer er opgjort i overensstemmelse med timeregnskab 

 At anvendte honorarsatser er i overensstemmelse med satserne i henhold til tilskudsbevillingen 

 At honorar til afregning i alt er korrekt beregnet som timer x sats 

 At udlæg til afregning er opgjort på baggrund af underliggende bilag 

 At udlæg til afregning i alt er korrekt sammentalt. 

Da revisor alene udfører de arbejdshandlinger, der er aftalt mellem Kulturstyrelsen og Hans Hansen ApS, 

kan revisor alene udtale sig om de faktiske resultater af de foretagne arbejdshandlinger. Revisor udtrykker 

derfor ikke nogen samlet konklusion om projektregnskabet. Erklæringen afgives efter ISRS 4400 DK. 

Situation 4 – assistance med regnskabsopstilling – ingen grad af sikkerhed (ISRS 4410 DK)  

Revisor er af selskabets ledelse blevet bedt om at varetage bogføringen af projektet. Selskabet har bedt om at 

modtage en kvartalsvis udskrift af bogføringsbalancen til brug for opfølgning på projektet. 

Bogføringsbalancen sendes tillige til selskabets pengeinstitut. 



42 

Revisor forsyner de kvartalsvise bogføringsbalancer med en revisorerklæring. Da revisor hverken har udført 

revision eller review, udtrykker revisor ingen grad af sikkerhed i sin erklæring. Erklæringen afgives efter 

ISRS 4410. 

Situation 5 – udvidet gennemgang – review-erklæring med udvidede handlinger  

Revisor er blevet bedt om at påtegne regnskabet med en erklæring om udvidet gennemgang. Revisor skal 

derfor foretage samme handlinger som beskrevet ovenfor under ”review – begrænset sikkerhed” plus 

følgende handlinger:  

6. Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog pr. balancedagen 

7. Indhentelse af engagementsbekræftelser pr. balancedagen fra virksomhedens pengeinstitutter 

8. Indhentelse af oplysninger fra virksomhedens advokatforbindelser (advokatbreve) 

9. Indhentelse af dokumentation for, at virksomhedens indberetninger af A-skat, AM-bidrag 

merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt foretaget på grundlag af bogføringen. 

Ud over ovenstående konkrete handlinger skal revisor derfor udføre analytiske handlinger og forespørgsler 

samt påse, at der er foretaget relevante afstemninger mv.  

8.3 Forhold som modificerer revisors erklæringer  

Som følge af de senere års ændringer til både ISA-standarderne88, en ny revisorlov89 samt ny 

erklæringsbekendtgørelse90 er nogle af revisors erklæringer ændret, og flere er blevet en del mere 

omfangsrige91 Disse ændringer har ligeledes medført ændringer til den måde, hvorpå revisor skal 

kommunikere evt. fejl eller øvrige forhold, som er relevante for erklæringsbruger. Revisor skal for 

erklæringer, som er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen, bruge bestemte formuleringer til at kommunikere 

evt. fejl og mangler, eller hvor revisor er uenig med ledelsen.  

Revisor har dermed kun inden for erklæringsbekendtgørelsens rammer mulighed for at modificere 

erklæringen, hvilket kan gøres gennem et ”forbehold” eller ”fremhævelse af forhold”. 

Samtidig betyder implementeringen af den nye erklæringsbekendtgørelse92&93, at revisor ikke længere i 

konklusionen skal skrive ”revisionen har ikke givet anledning til forbehold”, fordi der som følge af 

                                                      
88 ISA 705 og 706.  

89 Lovbekendtgørelse 2016-09-09 nr. 1167 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 

90 BEK nr. 736 af 17/06/2016, Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer.  

91ahttp://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Revision%20og%20andre%20erklaeringsopgaver/Love%20og%20bekendtgoerelser/Aendringer

%20til%20revisors%20erklaeringer_201216. 

92 https://www.pwc.dk/da/nyt/2016/ny-erklaer-bek290616.pdf 

https://www.pwc.dk/da/nyt/2016/ny-erklaer-bek290616.pdf
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implementeringen af ISA’ernes klare overskrifter ikke længere er tvivl om, hvorvidt konklusionen er 

modificeret.  

8.3.1 Forbehold i revisors erklæring  

Revisor skal ifølge erklæringsbekendtgørelsens § 694 modificere konklusionen, hvis:  

1) Revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige 

fejl eller mangler (revisor er uenig med ledelsen) 

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

regnskabet er uden væsentlige fejl.  

Omfanget af revisors forbehold afgør herefter, hvilken erklæring revisor på baggrund af 

forbeholdet/forbeholdene skal afgive. Revisor kan jf. erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 afgive en 

konklusion med forbehold, afgive en afkræftende konklusion eller undlade at udtrykke en konklusion.  

8.3.2 Fremhævelse af forhold (tidligere supplerende oplysning)  

Fremhævelse af forhold må ikke forveksles med en modifikation af selve konklusionen. Fremhævelse af 

forhold er reguleret i erklæringsbekendtgørelsen. Af erklæringsbekendtgørelsens § 7 fremgår det, hvornår 

revisor skal afgive en fremhævelse af forhold. 

”§ 7. Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor 

påpeger uden at modificere konklusionen 

Stk. 2. Revisor skal altid oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om 

bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er 

uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt oplyses om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt 

med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde 

erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede 

virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal oplyses om overtrædelse 

af: 

1) Straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen, 

2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 

3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. 

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 og 2 må ikke erstatte en modifikation til konklusionen. 

                                                                                                                                                                                
93 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181961 

94 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer.  
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Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: ”Fremhævelse af forhold 

i regnskabet”. Enhver oplysning efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset 

indholdet.”95 

Som det fremgår af ovenstående stk. 2, og som er særligt relevant for afhandlingen, skal revisor afgive 

fremhævelse af forhold, hvis han identificerer overtrædelse af straffelovens kapital 8 samt skatte-, afgifts- og 

tilskudslovgivningen. 

Ovennævnte viser således de tilfælde hvor revisor er påkrævet at modificere sin påtegning, for at gøre 

regnskabsbruger bekendt med nævnte forhold. Som det fremgår er nogle af disse, forhold som relatere sig til 

overholdelse af gældende skattelovgivning. Dog er dette også i et vidst omfang begrænset, da dette i hvert 

fald skal være væsentlige forhold, eller hvor revisor som led i sit normale arbejde, bliver bekendt med 

forhold, hvor ledelsen kan ifalde ansvar.   

 

  

                                                      
95 Erklæringsbekendtgørelsens § 7.  
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9 Empiriske overvejelser  

9.1 Anvendt empiri i afhandlingen  

Dette afsnit har til formål at redegøre for de metoder og teknikker, vi har benyttet for at indsamle empiri til 

brug i denne afhandling. I afhandlingens indledende metodeafsnit har vi redegjort for, hvilke typer af empiri 

der vil blive benyttet i opgaven. Dette afsnit vil derfor primært have til formål at beskrive, hvordan 

empiriindsamlingen har fundet sted. Senere i opgaven vil vi anvende resultaterne fra vores empiriindsamling 

til at analysere vores dataindsamling og konkludere på baggrund af denne analyse.  

Som illustreret i figur 9.1.1 samt beskrevet 

nærmere i afhandlingens metodeafsnit har vi 

til brug for vores analyse indsamlet forskellige 

typer af empiri. Analysen og diskussionen vil 

tage afsæt i både kvalitative og kvantitative 

data.    

Vi har anvendt følgende typer af empiri i 

afhandlingen:  

- Interviews 

- Spørgeskema  

- SKATs compliance-undersøgelser 

- Øvrige analyser/rapporter og lærebøger 

Figur 9.1.1 (Kilde: Egen tilvirkning)  

De anvendte metoder til indsamlingen bliver nærmere beskrevet i nedenstående afsnit. Endvidere vil vi i den 

efterfølgende analyse, ligeledes inddrage egne holdninger, viden og erfaringer fra vores dagligdag som 

revisorer og studiet, til at udfordre og forbinde den øvrige empiri.  

Som illustreret i figur 1.1 er det vurderet, at væsentlige aktører i afhandlingens problemstilling er SKAT, 

revisorer/rådgivere, FSR samt virksomheder. For SKAT, revisorer/rådgivere samt FSR har vi besluttet at 

anvende personlige interviews med relevante personer, da vi ønsker kvalitative data herunder holdninger og 

personlige meninger. Vi har ligeledes taget kontakt til en række virksomheder, og vi har her anvendt 

spørgeskemaer med primært lukkede spørgsmål, får at få kvantitativ data, som i det konkrete tilfælde er 

vurderet mere hensigtsmæssigt at analysere på. Vi har således indhentet data, som muliggør det at anvende 

metodetriangulering, for at analysere problemstillingen, hvilket er illustreret i figur 8.2 nedenfor. 

Aktiv brug af 
reviso i 

skattekontrollen 

Interviews  

Spørgeskema

Egne holdninger 
og erfaringer fra 

studiet 

Complianceundersø
gelser 

Øvrige 
analyser/rapporter/l

ærerbøger 
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Som beskrevet ovenfor tages der 

udgangspunkt i en hovedvægt af 

primært indsamlet data i form af 

interviews og 

spørgeskemaundersøgelser til brug for 

vores analyse.  

Vi har valgt at strukturerer analysen, 

således at de forskellige typer af 

empiri løbende vil blive inddraget. 

Dette gøres med det formål at skabe et 

overblik for læser, da den 

præsenterede empiri, vil blive 

analyseret i forlængelse heraf.    Figur 9.1.2 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Vi vil løbende i forbindelse med præsentationen af den indhentede empiri tydeliggøre for læser, hvordan vi 

mener, at netop denne empiri kan anvendes i den konkrete kontekst. 

Vi har valgt at strukturere nedenstående empiriindsamling, således at spørgsmål stillet til respondenter og 

interviewede er oplistet nedenfor, hvorefter vi har medtaget svar, holdninger, refleksioner, synspunkter mv., 

som vi vurderer relevante, for at besvare problemstillingen. Det vil være disse svar, der sammen med den 

redegjorte teori danner grundlag for den egentlige analyse.  

Vi har ikke vurderet det relevant for læser af afhandlingen at medtage et samlet resume af alle de afholdte 

interview, ligesom det samlede datasæt af svar fra udsendelsen af spørgeskemaer ej heller er medtaget til 

fulde. Disse er i stedet placeret i afhandlingens bilagsmateriale. Vi er bevidste om, at dette medfører at 

datasættet, til dels bliver subjektivt, dette har dog hele tiden været afhandlingens problemformulering for øje. 

Nedenstående oplister de respektive respondenter, samt de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med 

udvælgelsen, og endvidere gennemgås de respektive spørgerammer. 

9.2 Primære datakilder  

Som nævnt tidligere tager denne afhandling udgangspunkt i to typer af primære data, henholdsvis interviews 

og spørgeskemaer. Anvendelsen af disse er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit.  

Analysen 

Interviews 

Spørgeskemaer 

Sekundære 
data
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9.2.1 Anvendelse af interviews  

Til brug for den empiriske dataindsamling er der afholdt seks forskellige interviews med syv forskellige 

personer, hvis baggrund og forudsætninger for at udtale sig om det givende emne alle er vurderet forud for 

interviewet.  

I den indledende fase af vores empiriindsamling havde vi derudover besluttet at tage kontakt til 

Skatteministeriet herunder nuværende skatteminister Karsten Lauritsen for at kunne inddrage en politisk 

vinkel i denne afhandling. Denne politiske vinkel ville vi inddrage, da en evt. beslutning omkring et 

lovpligtigt ”revisortjek” af virksomheders skat i høj grad vil være en politisk beslutning.  

Men som det fremgår af bilag 16, ønsker hverken Skatteministeriet eller nuværende skatteminister Karsten 

Lauritsen at udtale sig eller stille op til interview. Karsten Lauritsen ønsker ej heller at udtale sig som 

politiker omkring emnet. Som følge heraf har vi i afhandlingen afgrænset os fra den politiske vinkling på 

problemstillingen.    

Forud for alle de afholdte interviews har vi lavet en forventningsafstemning med de udvalgte respondenter, 

hvor vi har forklaret vores baggrund som studerende, vores emnevalg samt hvilke problemstillinger vi ønsker 

belyst.  

Som led i den akademiske skrivning har vi valgt at afholde alle interviews som delvist 

strukturerede/semistrukturerede. Vi har anvendt semistrukturerede96 interviews, idet vi ønsker at fastlægge 

den overordnede spørgeramme, men ønsker, at den interviewede har mulighed for at afvige fra 

spørgerammen og komme med nye synsvinkler og informationer.  

Alle interviews er optaget på lydfil og efterfølgende transskriberet og vedlagt som bilag til afhandlingen. Der 

er derudover lavet et resume for hvert interview, som sammen med transskriberingen er sendt til den 

interviewede til dennes godkendelse.  

Der er afholdt interview med følgende respondenter:  

 Anders B. Christensen (SKAT), ledende medarbejder i skattekontrollen og medlem af den 

operationelle gruppe for Skattekontrol. Mere end 15 års erfaring med skattekontrol.  

Interview afholdt hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 KBH Ø.  

Anders B. Christensen arbejder til dagligt i SKATs kontrolgruppe og er en af de operationelt ledende 

medarbejdere med ansvar for at styre og tilrettelægge SKATs kontrolaktiviteter. Han har indblik i de 

                                                      
96 “Den skinbarlige virkelighed, side 169” – Ib Andersen, 2010.  



48 

overordnede retningslinjer, der er sat fra politisk hold, ligesom han har et stort indblik i SKATs metoder og 

værktøjer. Derudover er han med i en fælles arbejdsgruppe, hvor blandt andre FSR og SKAT arbejder med 

diverse problemstillinger. Det er derfor relevant at tale med Anders B. Christensen, da han har et godt 

indblik i SKATs kontrolaktiviteter og gennem vores interview kan bidrage med empiri til analysen.  

 Tom Vile Jensen (FSR), direktør for erhvervspolitisk center.  

Kasper Bring Truelsen (FSR), skattekonsulent og medarbejder i erhvervspolitisk center. Derudover 

er han sekretær for FSR’s skatte- og momsudvalg.  

Interview afholdt hos FSR, Kronprinsessegade 8, 1306 København. 

Tom Vile Jensen sidder i den daglige ledelse og har ansvaret for erhvervspolitisk center, der blandt andet 

beskæftiger sig med politiske mærkesager. Han står blandt andet i spidsen for politiske forhandlinger mellem 

FSR, SKAT og regeringen omkring lovpligtige ændringer.  

Kasper Bring Truelsen er skattekonsulent med speciale i skattetekniske problemstillinger i revisors arbejde. 

Han er derudover sekretær i FSR’s skatte- og momsudvalg, hvorfor han har et indgående kendskab til 

skattepolitiske drøftelser.  

Vi har vurderet det relevant at tale med Tom Vile Jensen og Kasper Bring Truelsen, idet de som 

repræsentanter for FSR har et indgående kendskab til de generelle drøftelser, som foretages i 

revisionsbranchen, ligesom FSR ofte har en mæglende rolle mellem revisionsbranchen og den øvrige 

offentlighed. 

 Asger Lehmann Høj (Beierholm), statsautoriseret revisor med fokus på små og mellemstore 

virksomheder samt fokus på SKAT for SMV-virksomheder.  

Interview afholdt hos Beierholm, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. 

Asger Lehmann Høj er – udover at være statsautoriseret revisor med mere end 15 års erfaring – en af de 

ledende medarbejdere i Beierholm. Vi har vurderet det relevant at afholde interview med ham, idet han er 

autoriseret revisor med fokus på små og mellemstore virksomheder, som er den type af virksomheder, vi i 

afhandlingen tager udgangspunkt i. Endvidere er Asger medlem af FSR’s skattetekniske udvalg (Beierholms 

repræsentant) og kan derfor komme med relevante synspunkter og holdninger i relation til det 

revisionstekniske arbejde, revisor udfører. Det er samtidig relevant at tale med Asger Lehman Høj, fordi han 

i et vist omfang repræsenterer landets femte største revisionsvirksomhed målt på omsætning, Beierholm97. 

                                                      
97 http://pub.ugebrev.dk/nl/profiles/c5724fdaa7cf/editions/6f2338fdcad34d47ac73/pages/5251417/widgets/62481324. 



49 

 Kasper Elkjær Nielsen (PWC), statsautoriseret revisor, cand. merc. jur. med fokus på SMV-

virksomheder. En del af PWC’s faglige afdeling med fokus på erklæringer.  

Interview afholdt telefonisk. 

Vi har fundet det relevant at afholde interview med Kasper Elkjær Nielsen, fordi han – udover at være 

statsautoriseret revisor med over ti års erfaring og fokus på revision af små og mellemstore virksomheder – 

arbejder i PWC´s faglige afdeling og dermed har kendskab til problemstillinger, som revisor står over for i 

skattemæssig henseende. Kasper Elkjær Nielsen har endvidere i en årrække været tilknyttet et 

undervisningsmodul for SKATs kontrolmedarbejdere, hvor formålet var at undervise medarbejderne i, hvad 

revisors handlinger består af, når han reviderer regnskabet, og hvilke handlinger revisor laver i relation til 

skatter og moms præsenteret i årsregnskabet.  

Kasper har ligeledes qua sit fokus på erklæringer, et indgående kendskab til de handlinger, som ligger bag 

revisors forskellige erklæringer.  

 Heidi Brink Olsen (Deloitte), statsautoriseret revisor i Deloittes faglige afdeling samt revisor med 

fokus på små, mellemstore og store kunder.  

Interview afholdt hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. 

Vi har afholdt interview med Heidi Brinck Olsen, fordi hun – som led i sit job i Deloitte, der er landets 

største revisionsvirksomhed målt på omsætning98 – også arbejder i Deloittes faglige afdeling. Heidi har 

gennem flere år beskæftiget sig med SMV-kunder og har derfor et indgående kendskab til de typiske 

problemstillinger, revisor støder på i forhold til SKAT.  

 Morten Speitzer (Deloitte), Equity Partner og statsautoriseret revisor, derudover Vice President hos 

FÉDÉRATION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPÉENS, Member of Counsil IFAC og tidligere 

formand for FSR.   

Interview afholdt hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. 

Vi har fundet det relevant at tale med Morten Speitzer, der – udover at være partner i Deloitte med fokus på 

SMV-virksomheder – også er tidligere formand for FSR. Han har derfor et godt indblik i de 

erhvervspolitiske drøftelser, som har været i branchen tidligere. Morten er udover sit daglige arbejde som 

revisor næstformand for den europæiske revisorkomité og har god indsigt i drøftelser, som foretages i 

branchen i EU.  

Vi har udover ovennævnte personer taget kontakt til en række revisorer/rådgivere i form af:  

                                                      
98 http://pub.ugebrev.dk/nl/profiles/c5724fdaa7cf/editions/6f2338fdcad34d47ac73/pages/5251417/widgets/62481324. 
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 BDO, statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 Grant Thornton, statsautoriseret revisionspartnerselskab 

 Redmark, statsautoriseret revisionspartnerselskab 

 KPMG, statsautoriseret revisionspartnerselskab 

Vi fandt det relevant at tale med ovenstående selskaber og relevante personer, da alle fire selskaber har en 

betydelig andel af det samlede SMV-segment i Danmark99. Vi har desværre ikke fået svar på vores 

henvendelser trods gentagne forespørgsler. 

9.2.2 Anvendelse af spørgeskemaer  

Til indsamling af data fra virksomhederne har vi valgt et såkaldt postspørgeskema udsendt pr. e-mail. Vi har 

vurderet spørgeskemaet som en relevant metode, idet det nemt kan nå ud til mange virksomheder og 

samtidig er mindre tidskrævende end det traditionelle interview, hvorved kvantiteten kan øges væsentligt. 

Samtidig er svar på spørgeskema nemmere at kvantificere og dermed nemmere at behandle og bearbejde i 

den efterfølgende analyse.  

For at få så mange svar som muligt har vi holdt vores spørgsmål korte og uden dobbelt negationer. Vi har i 

videst muligt omfang undladt at bruge fagsprog for at gøre spørgsmålene enkle at læse100.  

Som nærmere beskrevet i vores afgrænsning101, har vi valgt at fokusere på aktieselskaber, anpartsselskaber 

og personligt ejede virksomheder. Vi har – som beskrevet i afhandlingens metodeafsnit102 – anvendt Bisnode 

”MarketProfile” der udbydes igennem CBS, og som indeholder virksomhedsinformationer om over 214.000 

danske virksomheder103. I tråd med afgrænsningen har vi valgt udelukkende at fokusere på aktieselskaber, 

anpartsselskaber og personligt ejede virksomheder, hvorfor vi har sorteret respondenter fra databasen fra, 

som ikke opfylder disse kriterier. Idet segmenteringen i Bisnode sætter visse begrænsninger har vi for at 

målrette vores spørgsmål til relevante respondenter udarbejdet spørgsmål 1104, således det er muligt at 

segmentere de virksomheder fra, som ikke er relevante, regnskabsklasse C(stor), D samt anden 

begrebsramme.  

                                                      
99 http://pub.ugebrev.dk/nl/profiles/c5724fdaa7cf/editions/6f2338fdcad34d47ac73/pages/5251417/widgets/62481324. 

100 ”Den skinbarlige virkelighed” – Ib Andersen 2010. 

101 Se afsnit 4.4 for omtale herom. 

102 Se afsnit 4 for omtale herom. 

103 http://www.cbs.dk/bibliotek/databaser/bisnode-marketprofile-navneaendring-greensonline. 

104 Se bilag 18 for samlet spørgeskema. 
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9.2.2.1 Udsendelsesteknik  

Ud af en samlet database på 214.000 e-mailadresser har vi som beskrevet segmenteret på aktieselskaber, 

anpartsselskaber samt personligt ejede virksomheder. Denne segmentering har medført en samlet population 

på 172.594 e-mailadresser.  

Vi udvalgte heraf 1.000 tilfældige e-mailadresser, som en test for at undersøge effekten af spørgeskemaet. 

Svarprocenten var efter 14 dage 0,7 %.  

På baggrund af den lave svarprocent besluttende vi at revurdere nogle af spørgsmålene og sende ud til den 

resterende population på 171.594. Idet SurveyMonkey maksimalt kan håndtere udsendelse til 1.000 

respondenter, valgte vi i anden omgang af sende spørgeskemaerne ud ved brug af SurveyXact. Efter otte 

dage havde vi modtaget ca. 1300 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 0,75 %. 

Vi besluttede derfor at sende en venlig reminder til de virksomheder/selskaber, som fortsat ikke havde svaret. 

Det medførte en del forvirring, idet nogle virksomheder var nervøse for, at vores spørgeskema var en ”virus-

mail”. CBS besluttende derfor at sende en opfølgende mail til de mange virksomheder, som var nervøse, med 

en forklaring om, at e-mailen var ægte. Det medførte en del spørgsmål fra de enkelte respondenter, primært 

omkring hvad data skulle anvendes til. Det havde også den positive effekt, at den samlede svarprocent efter 3 

uger var ca. 3 %, svarende til 4.998 besvarelser.  

9.3 Bearbejdning af data 

Vi har, efter at undersøgelsen er afsluttet, trukket den indhentede data ud i Excel, for at bearbejde denne. 

Indledningsvis har vi slettet de respondenter, som hørte til regnskabsklasse C (stor), regnskabsklasse D og 

anden begrebsramme. Derudover har vi lavet en række logiske test for at slette de besvarelser, som vi 

vurderede ikke gav værdi. Disse har bestået af at fjerne de besvarelser, hvor respondenten har: 

 Svaret ”ved ikke” til alle spørgsmål 

 Skrevet, de ikke forstår spørgsmålene 

 Skrevet, at han/hun har noget imod spørgeskemaet 

 Svaret ”ved ikke” til spørgsmål, 4, 5, 9 og 10105, da disse af os er vurderet som ”kernespørgsmål” og 

vi således vurdere, at hvis ikke disse er svaret andet end ”ved ikke” så giver den pågældende 

respondents svar ikke værdi for afhandlingen.    

Efter ovenstående bearbejdning er antallet af svar, som vi vurderer brugbare, reduceret til 4.544.  

                                                      
105 Se bilag 18 for samlet spørgeskema. 
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Bearbejdelse af holdning til SKAT herunder kontrollen og lovgivningen 

Udover ovenstående bearbejdning har vi efterfølgende bearbejdet spørgsmål 11 særskilt. Spørgsmål 11 blev 

stillet for at indhente kommentarer relateret til SKAT, herunder lovgivningen og kontrollen. Vi har 

bearbejdet de modtagne besvarelser og har opdelt disse i følgende fire kategorier: 

Ingen (ej medtaget i figuren): Det var ikke obligatorisk at ytre sin holdning, hvorfor en lang række 

respondenter har undladt dette. Derudover har mange udelukkende skrevet et ord, kommet med forslag til, 

hvordan revisors rolle i fremtiden skal være eller skrevet noget, som ikke umiddelbart giver mening. 

Negativ: Den negative indeholder besvarelser som direkte eller indirekte tydeligt giver indtryk af, at 

virksomheden ikke er tilfreds med SKAT, skattekontrollen eller skattelovgivningen.  

Positiv: Den positive indeholder besvarelser, som tydeligt giver indtryk af, at virksomheden er tilfreds, 

mener skattekontrollen er fin, passende, tilstrækkelig eller god. 

Neutral: Den neutrale indeholder besvarelser hvor, virksomheden har ytret at kontrollen er OK, eller at 

de har en neutral holdning hertil. 

På baggrund af ovenstående bearbejdningen, vil vi som nævnt, udarbejde figurer og inddrage citater, som vi 

senere i afhandlingen vil analyserer på. Til de respektive figurer vil vi angive, hvor mange virksomheder der 

er repræsenteret i den respektive model, da det naturligt vil afvige på baggrund af de valgte kriterier. 

Kriterierne for udvælgelsen vil blive omtalt i forbindelsen med præsentationen af figurerne senere i 

afhandlingen. 

9.4 Anvendelse af sekundære data  

Som tidligere nævnt tager denne afhandling ligeledes afsæt i en række sekundære data, som alle primært kan 

kategoriseres som procesdata, idet de er data, der løbende produceres i tilknytning til aktiviteter i samfundet. 

Den sekundære data består således primært som nævnt af følgende:    

9.4.1 SKATs compliance-undersøgelser 2008, 2010 og 2012  

I afhandlingen inddrages SKATs egen compliance-undersøgelser for årene 2008, 2010 og 2012. Rapporterne 

udgives hvert andet år, og den kommende rapport for 2014 er endnu ikke offentliggjort. Compliance-

undersøgelser bruges i afhandlingen til at klarlægge det nuværende skattegab og til at beskrive/klarlægge, 

hvor der typisk sker fejl med skatter og moms, og hvor SKAT selv, på baggrund af kontrolindsatsen, 

vurderer, at der er behov for størst indsats.  
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9.4.2 Rigsrevisionens rapport omkring SKATs kontrolindsats  

Rigsrevisionen udarbejdede i december 2015 rapporten ”Beretning til Statsrevisorerne om SKATs 

kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder”, hvor Rigsrevisionen redegjorde for omfanget af 

de nuværende kontrolindsatser udført af SKAT. Det er vurderet relevant at medtage Rigsrevisionens rapport, 

fordi den indeholder diverse analyser og undersøgelser, som klarlægger SKATs kontrolindsats, og som står i 

stor kontrast til SKATs egne rapporter.  

9.4.3 SKATs kontrolrapport for 2013, 2014 og 2015 

SKATs kontrolrapport udgives hvert år og er senest offentliggjort i 2015. SKAT laver hvert år en 

planlægning af kontrolaktiviteter og konklusion på kontrolaktiviteter. Kontrolrapporterne for 2013, 2014 og 

2015 inddrages i opgaven for at beskrive/klarlægge, hvorledes og i hvilket omfang den nuværnede 

kontrolaktivitet udføres. Vi har vurderet, at Det er vigtigt at få overblik over, ”hvad der laves på området” i 

dag, før vi kan vurdere, om det giver mening, at revisor assisterer i skattekontrollen.   

9.4.4 Diverse øvrige analyser, artikler, rapporter mv.   

Artikler, analyser, rapporter mv. anvendes i det omfang, det er vurderet passende. Øvrige datakilder anvendt 

gennem afhandlingen består af procesdata og registerdata, og der vil løbende være refereret hertil. 
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10 Fejl og regelefterlevelse hos små og mellemstore virksomheder 

Indeværende afsnit indeholder en analyse af arten og omfanget af de fejl, som virksomhederne laver i 

forbindelse med deres opgørelse og afregning af skatter og afgifter. Analysen vil primært tage udgangspunkt 

i de, af SKAT, udarbejdede complianceundersøgelser. For at udføre denne analyse bruger vi endvidere den 

gennemgåede besvigelsesteori106 da denne er vurderet særdeles relevant at sætte i kontekst med fejl og 

regelefterlevelsen på nuværende tidspunkt. Endvidere har afsnittet til formål at besvare 

undersøgelsesspørgsmål 1: ”Hvilke typer af fejl er der i virksomheders opgørelse og afregning af skatter og 

afgifter, og hvad er konsekvensen for SKAT og virksomhederne?”. 

SKAT udarbejder hvert andet år compliance-undersøgelser, som har til formål at klarlægge små og 

mellemstore virksomheders regelefterlevelse, samt belyse omfanget og arten af fejlene i virksomhedernes 

opgørelse og afregning af skatter og afgifter. Regelefterlevelsen belyses ved hjælp af tre forskellige 

nøgletal107: 

 Skatte- og momsgabet: viser forskellen mellem det, der angives, og det, der rent faktisk burde 

angives, såfremt gældende skattelovgivning overholdes 

 Fejlprocent: viser den procentvise andel af, hvor mange virksomheder der har fejl i deres 

selvangivelser 

 Compliance-grad: viser virksomhedernes samlede regelefterlevelse i et tal på en skala fra 0 til 6, 

hvor 0 svarer til ingen regelefterlevelse og 6 til fuld regelefterlevelse. 

Undersøgelserne giver endvidere et indtryk af, hvordan disse fejl fordeler sig, herunder bl.a. utilsigtede og 

tilsigtede fejl. SKAT bruger det således til at styre deres kontrolindsats. Nedenfor vil de tendenser og 

konklusioner fra SKATs undersøgelser, som vi vurderer relevante for afhandlingen, blive gennemgået med 

det formål at give læser et indtryk af arten og omfanget af de fejl, der er konstateret hos virksomhederne. 

Forståelsen for dette er relevant for besvarelse af underspørgsmål 1  og dermed for at understøtte vores 

besvarelse af den overordnede problemformulering om, hvorvidt der er brug for revisors involvering, samt 

på hvilken måde revisor vil kunne bidrage til en øget skattekontrol. 

10.1 Skattegabet 

Skattegabet er som beskrevet ovenfor beløbsforskellen mellem, hvad der bør angives til SKAT, og hvad der 

rent faktisk bliver angivet. Skattegabet kan beregnes på flere forskellige måder, overordnet set skelnes der 

                                                      
106 Se afsnit 5 for omtale herom. 

107 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012. 
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imellem en top down- eller bottom up-metode108. Top down-metoden er baseret på makrodata for økonomien 

som helhed på baggrund af bl.a. data fra skattemyndigheder, statistikbanker mv. Bottom up-metoden er 

derimod er baseret på stikprøvevise test af en repræsentativ population, som efterfølgende ekstrapoleres op 

på den samlede population. Vi har i afhandlingen taget udgangspunkt i beregningen, som SKAT laver i 

forbindelse med compliance-undersøgelserne, hvori dette er beregnet efter bottom up-metoden. Vi tager 

udgangspunkt heri, for at sikre at skattegabet er opgjort konsistent over perioden medtaget i afhandlingen. 

Perioden, der er medtaget, er 2008 til 2012, hvor 2012 er året for den seneste compliance-undersøgelse. 

Formålet med at tage flere år med er at se på tendensen og udviklingen i skattegabet.  

Beregningen for det samlede skattegab, efter bottom up-metoden, laves efter de udvalgte respondenter er 

gennemgået. Dette beregnes som det gennemsnitligt konstaterede skattegab hos de testede virksomheder, 

ekstrapoleret op på den samlede population af virksomheder i Danmark. SKAT bruger en stratificeret 

tilfældig udvælgelse, med det formål at opnå en repræsentativ population for at kunne ekstrapolere sin 

undersøgelse. I 2008, 2010 og 2012 blev henholdsvis 2.992, 2.998 og 2.998 virksomheder kontrolleret for 

alle skattemæssige forhold i virksomheden109. SKAT har endvidere i 2008 og 2010 fjernet hhv. to og en 

outlayer, hvor der blev konstateret meget store reguleringer forud for den endelige ekstrapolering110. Udover 

metoden at beregne skattegabet på, skal der skelnes imellem nettogabet (provenugabet) og bruttogabet 

(bruttoprovenugabet), hvilket vil sige, om henholdsvis de reguleringer, som undersøgelsen har givet 

anledning til, vises brutto eller netto. Nedenfor ses tabel 10.1.1, som viser provenugabet (netto) på små og 

mellemstore virksomheder i årene 2008 til 2012 i årets priser.  

 

Figur 10.1.1 (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012) 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er provenugabet i perioden steget fra 8,4 til 9,2 i årets priser, mens det 

ligger nogenlunde på niveau hhv. 9,1 og 9,2, hvis man ser på 2012-priserne. Ser man på provenugabet i 

forhold til den beregnede slutskat (samlede skat for et indkomstår), ligger niveauet på 13 % i 2008 samt 2010 

og 12,1 % i 2012.  

                                                      
108 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2008, SKAT 2010, SKAT 2012. 

109 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2008, SKAT 2010, SKAT 2012. 

110 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2008, SKAT 2010. 
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10.2 Fejlprocenten - skatteområdet  

Som nævnt ovenfor er fejlprocenten den andel af de testede virksomheder, hvor der er fejl i selvangivelsen. 

Fejlprocenten bliver således anvendt til at udtale sig om fejlprocenten hos den samlede population. Som det 

ses af figur 10.2.1 nedenfor, er andelen af virksomheder, som har fejl i deres selvangivelse, der resulterer i en 

skattemæssig regulering, i perioden steget fra 52 % til 56 % og fordeler sig således på henholdsvis selskaber 

og selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

(Figur 10.2.1 Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012). 

Det fremgår endvidere af ovenstående figur 10.2.1, at stigningen kan henføres til udviklingen hos de selv-

stændigt erhvervsdrivende, som er steget fra 54 % til 61 %. Samlet set er der dermed fejl i over halvdelen af 

de selvangivelser, SKAT har gennemgået. Fejlprocenten giver således et godt indtryk af omfanget af fejl, 

men dog ikke størrelsen af disse, da alle fejl, som resulterer i en regulering, medtages, uagtet størrelsen af 

denne regulering. Endvidere fremgår det af ovenstående figur, hvor mange virksomheder der bevidst 

forsøger at omgå skattereglerne, og at denne ligger stabilt på omkring 10 % af de små og mellemstore 

virksomheder igennem alle årene. Man får således et indtryk af, hvordan de tilsigtede og utilsigtede fejl 

fordeler sig. Ifølge SKATs undersøgelser udgøres halvdelen af skattegabet hos små og mellemstore 

virksomheder af tilsigtede fejl, og den anden halvdel af utilsigtede fejl111. 

10.3 Compliance-grad - skatteområdet 

Compliance-graden viser som nævnt ovenfor virksomhedens regelefterlevelse på en skala fra 0 til 6. Når der 

konstateres fejl hos virksomhederne, klassificeres disse alt efter om de er tilsigtede eller utilsigtede, og de 

gives i den forbindelse en rating. De virksomheder, der bevidst har forsøgt at omgå skattereglerne rates 0-2, 

mens rating 3-6 gives i de tilfælde, hvor der er konstateret utilsigtede fejl, afspejlet efter graden af 

uagtsomhed. Compliance-graden giver således et indtryk af fordelingen af fejl imellem tilsigtede og 

utilsigtede, derudover samlet set en udvikling i den regelefterlevelse, der er hos virksomhederne. Neden-

stående figur 10.3.1 viser compliance-graden, samt det gennemsnitlige provenugab på skatteområdet.  

                                                      
111 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012. 
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Figur 10.3.1 (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012) 

Som det fremgår af ovenstående ses det, at compliance-graden overordnet set er faldet fra 4,13% til 3,98%, 

hvilket kan henføres til udviklingen i compliance-graden hos de selvstændigt erhvervsdrivende. Ser vi på det 

gennemsnitlige provenu er det dog faldende hos de selvstændigt erhvervsdrivende modsat hos selskaberne, 

hvor det er svagt stigende.  

For fordelingen mellem tilsigtede og utilsigtede fejl ser vi på figur 10.3.2, som viser fordelingen af 

skattegabet i 2012 på de respektive compliance-grader. 

 

Figur 10.3.2 (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012) 

Som det fremgår af ovenstående oversigt, stammer ca. halvdelen af skattegabet i 2012 således fra tilsigtede 

fejl. Sammenlignes denne med undersøgelserne fra 2008 og 2010 er det samme tendens112. Ser man på 

fordelingen af compliance-graden samt fejlprocenten efter virksomhedens størrelse, er der en klar tendens til, 

at fejlprocenten stiger, og compliance-graden falder, målt både på omsætning og antal ansatte113. 

Nedenstående figur 10.3.3 viser fejlprocent, gennemsnitlig provenu og compliance-graden efter antal ansatte 

i virksomheden. 

 

                                                      
112 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2008 og SKAT 2010. 

113 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012. 
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Figur 10.3.3 (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012) 

Som det fremgår, er fejlprocenten over 70 %, når man når op i virksomheder med mere end 12 ansatte, der-

udover er compliance-graden dalende, jo højere man kommer op. Endvidere er det gennemsnitlige provenu 

klart størst, når manser på de store virksomheder, med mellem 50 og 250 ansatte. 

 

 

Figur 10.3.4 (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012) 

Ser vi på, hvordan det samlede skatteprovenu fordeler sig efter virksomhedernes størrelse, fremgår det dog af 

ovenstående, at det er virksomhederne med 0-12 ansatte, der noterer sig for klart størstedelen af provenuet. 

Det skal dog noteres, at grunden til, at provenuet hos virksomheder med mellem 25 og 49 ansatte kun er fire 

millioner, er, at der i 2012 var store positive fejl, som udlignede en stor del af de negative fejl. Ser man 

tilbage i undersøgelserne fra 2008 og 2010, er det samme tendens, der gør sig gældende114. 

 

                                                      
114 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2008 og SKAT 2010. 
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10.4 Momsgab, fejlprocent og compliance-grad på momsområdet 

Momsgabet, fejlprocenten og compliance-graden på momsområdet beregnes på samme måde som på 

skatteområdet beskrevet ovenfor og er ligeledes en del af compliance-undersøgelserne. Af de udvalgte 

virksomheder tester SKAT momsmæssige forhold hos de, som er momsregistreret. Dette har i 2008, 2010 og 

2012 medført, at hos henholdsvis 1.968, 1.962 og 1.877 af virksomhederne er momsforholdene blevet 

gennemgået, for at man kunne udtale sig om den samlede mængde virksomheder med under 250 ansatte, der 

er momsregistrerede115. Nedenstående figur 10.4.1 viser fejlprocenten, compliance-graden på momsområdet 

samt det gennemsnitlige momsgab. 

 

Figur 10.4.1 (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2012). 

Som det fremgår af ovenstående figur, er fejlprocenten samlet set steget fra 40 % til 46 %, samtidig er 

compliance-graden faldet fra 3,82 til 3,59. Udviklingen i begge nøgletal kan henføres til udviklingen hos de 

selvstændigt erhvervsdrivende, hvor disse er faldet stødt i perioden, hvorimod de hos selskaberne i al 

væsentlighed er på niveau. Udviklingen i det gennemsnitlige momsgab er derimod positivt og er således 

samlet set faldet fra 22.800 til 17.000, hvoraf størstedelen kan henføres til det gennemsnitlige momsgab hos 

selskaber. På det samlede momsgab, som fremgår af figur 10.4.2 nedenfor i henholdsvis årets priser og faste 

priser, ser man, at momsgabet generelt er faldende hos de små og mellemstore virksomheder, og udgør 

således i 2012 2,80 milliarder kroner og er dermed væsentligt mindre end det samlede skattegab, som i 2012 

er 9,2 milliarder kroner. 

 

Figur 10.4.2 momsgab i mio.kr. (Kilde: Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler - SKAT 2012)  

                                                      
115 Virksomhedernes efterlevelse af skatteregler – SKAT 2008, SKAT 2010, SKAT 2012. 
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10.5 Skattemoral 

Udover de ovennævnte indikatorer, som består af faktuelle data på baggrund af SKATs kontrol-

undersøgelser, tales der blandt politikere, journalister, FSR og mange andre ofte om skattemoral. Vi har 

vurderet, at skattemoralen er særdeles relevant for afhandlingen, som følge af denne i vores optik, er 

særdeles relevant at sætte i kontekst med besvigelsesteorien. Skattemoralen er svært målbar, men er et udtryk 

for den holdning, danskerne og de danske virksomheder har til skattesystemet. Når skandaler hos SKAT 

fremhæves i medierne, nævnes ofte, at ”det går udover skattemoralen”, bl.a. i forbindelse med sager som 

gældseftergivelse116, oprydning efter EFI-systemet117, og der kunne nævnes mange flere. Charlotte Jepsen, 

formand i FSR har bl.a. udtalt:  

”Vi risikerer, at virksomhederne mister respekten for skattesystemet, når de kan se, hvor nemt det er at 

snyde, og hvor sjældent det bliver opdaget”. ”Vi risikerer, at virksomhederne tænker: Hvorfor skal vi være 

lovlydige, når andre ikke er det. Hvorfor skal vi betale skatten, når de andre slipper? Det punkterer 

skattemoralen, når virksomhederne oplever, at der stort set aldrig kommer nogen kontrollanter på besøg” 

118. 

Vi vurderer, at en faldende skattemoral alt andet lige vil medføre et stigende antal fejl hos virksomhederne, 

herunder især de tilsigtede fejl og derfor mener vi, at det er relevant at sammenholde dette med 

besvigelsesteorien119. Det er ikke muligt for os direkte at sammenligne udviklingen i skattemoralen og de 

konstaterede fejl hos virksomhederne, qua denne data er fra 2012. Dog vurderer vi, at løbende artikler 

omkring skandalerne i SKAT, der ofte nævner skattemoralen som konsekvens, kan anvendes til at danne 

vores eget indtryk og som indikator for, hvordan udviklingen i skattemoralen har udviklet sig siden 2012. 

10.6 Konsekvenserne af fejl i virksomhedernes opgørelse og afregning af skatter og afgifter 

Som beskrevet ovenfor, giver fejl i virksomhedernes opgørelse af skatter og afgifter anledning til et skatte- 

og momsgab. Dette medfører, at SKAT ikke får de penge i statskassen, som de ville få, hvis gældende 

skattelovgivning var overholdt. Ser man på konsekvensen for virksomheden, er der naturligt den modsatte 

effekt, de penge som SKAT går glip af, kommer virksomhederne til gode i form af en indtægt/ besparelse. 

Derudover er der selvfølgelig også en anden konsekvens af fejlen, såfremt den bliver opdaget, nemlig at 

virksomheden risikerer at blive idømt en bøde for brud på gældende skattelovgivning. Risikoen for bøde 

ifalder virksomheder, såfremt de ved grov uagtsomhed eller forsætligt unddrager skatter og afgifter 120. 

Såfremt der er tale om en utilsigtet fejl, der skyldes grov uagtsomhed, fastsættes bøden som én gang det 

                                                      
116 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2017-Ugens-kommentar/Ugens-kommentar-27-april. 

117 https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-styrkelse-af-den-offentlige-gaeldsinddrivelse/. 

118 http://www.business.dk/oekonomi/revisorer-manglende-skattekontrol-af-virksomheder-aabner-for-snyd. 

119 Se omtale herom i afsnit 5. 

120 “Den juridiske vejledning 2017-1” pkt. A.C.3.5.2.1 ”Beregning af normalbøde i skatte- og afgiftssager”. 
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unddragende beløb, dog kun halvdelen for de første 60.000 kr. Såfremt der er tale om en tilsigtet fejl, 

fastsættes bøden som to gange det unddragende beløb, dog kun én gang for de første 60.000121 kr. Det vil 

sige, at en virksomhed skal agere groft uagtsomt og afvige fra normalen, før denne er eksponeret for en 

risiko for bøde. 

10.7 Utilsigtede, tilsigtede fejl og incitamenter til at overholde gældende skattelovgivning 

Overordnet set mener vi, der er tale om to typer af fejl, som er relevante for denne afhandling, nemlig util-

sigtede og tilsigtede fejl. Det er imidlertid ikke relevant, om fejlen opstår som følge af den ene eller den 

anden paragraf. De to typer af fejl er vigtige at beskæftige sig med, for på et senere tidspunkt at kunne 

besvare den overordnede problemstilling, da der vil være forskel på de metoder og det omfang der kræves, 

alt efter om det er tilsigtede eller utilsigtede fejl der skal afdækkes.  

Utilsigtede fejl er de fejl, der skyldes at virksomhederne ikke har tilstrækkeligt kendskab til gældende 

skattelovgivning, og som følge heraf har opgjort deres skatter og afgifter forkert. Tilsigtede fejl er derimod 

de fejl, som virksomhederne bevidst har med i deres opgørelser af skatter og afgifter for at spare/tjene penge. 

De utilsigtede fejl skyldes ikke nødvendigvis, at virksomhederne ikke ønsker at overholde gældende 

skattelovgivning modsat de tilsigtede fejl, som skyldes besvigelser. Indeværende afsnit har til formål at gøre 

læser bekendt med forskellen imellem disse typer af fejl, herunder at koble det sammen med den 

underliggende teori bag besvigelser.  

10.7.1 Utilsigtede fejl 

Som nævnt ovenfor skyldes de utilsigtede fejl, at virksomhederne ikke har tilstrækkeligt kendskab til 

gældende skattelovgivning. Disse kan medføre, at virksomheden betaler for lidt eller for meget i skat og 

afgifter. Utilsigtede fejl er naturligvis problematiske, da disse kan være med til at øge skatte- og momsgabet. 

Dog må man i et vist omfang antage, at virksomheder med en høj skattemoral, som er usikre eller uvidende 

omkring gældende skattelovgivning, søger rådgivning hos professionelle rådgivere, herunder bl.a. revisorer, 

da de ønsker at overholde gældende skattelovgivning. Denne antagelse bygger i et vist omfang på, at der er 

større benefit end cost ved at opsøge og betale en rådgiver for assistancen. Benefit kan i dette tilfælde være 

den meromkostning, som virksomheden risikerer at afholde til skatter og afgifter, såfremt denne er forkert. 

Derudover kan benefit, hvis der afholdes for få omkostninger, beskrives som den risiko for bøde, som 

virksomheden risikerer at få, såfremt den ikke overholder gældende skattelovgivning. Sidstnævnte vurderes 

at være den væsentligste for afhandlingen og uddybes derfor. Denne benefit er en kombination af den risiko, 

der er, for at fejlen opdages, og den bøde en sådan fejl udløser. Ovenfor er beskrevet, hvad der skal til, før en 

virksomhed risikerer en bøde samt beregningen af bødestørrelsen. Det er således vores argument, at virksom-

                                                      
121 “Den juridiske vejledning 2017-1” pkt. A.C.3.5.2.1 ”Beregning af normalbøde i skatte- og afgiftssager”. 
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heden kun har et incitament for at søge rådgivning, såfremt dette er normalen. Normalen er naturligvis svær 

at definere, men qua at utilsigtede fejl udgjorde halvdelen af skattegabet i 2012122, er det vores argument, at 

standarden for ”normal adfærd” er for lav. Dette resulterer således i, at det faktiske incitament til at opsøge 

en rådgiver, set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, ikke er tilstrækkeligt. 

10.7.2 Tilsigtede fejl 

Som nævnt ovenfor er det de tilsigtede fejl, der bevidst er indeholdt i virksomhedernes opgørelse af skatter 

og afgifter, som gør, at virksomhederne ikke overholder gældende skattelovgivning. Der er således tale om 

forsætlige handlinger og dermed besvigelser. Fejl i opgørelsen af skatter og afgifter kan generelt både 

medføre flere og færre omkostninger, dog vurderes det – alt andet lige – at hvis disse fejl er forsætlige, så vil 

disse medføre færre omkostninger, da virksomhedernes incitament vil være at spare/tjene penge herpå. 

Omfanget af tilsigtede fejl udgør halvdelen af skattegabet i 2012, dog er det kun 10 % af virksomhederne, 

der bevidst laver tilsigtede fejl123.  

Som ovenfor, hvor vi belyste de forskellige incitamenter for at søge rådgivning og undgå utilsigtede fejl, vil 

vi nu gennemgå incitamenterne for at begå besvigelser i forbindelse med opgørelse af virksomhedens skatter 

og afgifter. For at belyse denne inddrages teorien bag besvigelser, som er gennemgået i teoriafsnittet, afsnit 

5. Denne teori sætter vi således i perspektiv til den konkrete problemstilling omkring overholdelse af 

gældende skattelovgivning, og besvigelsesdiamantens fire hjørner vil derfor blive gennemgået særskilt 

nedenfor. 

Incitament/pres 

Som nævnt i teoriafsnittet udgør incitament/pres en del af motivet for, at en person begår besvigelser. Vi har 

allerede nævnt et par konkrete eksempler, som kan medføre, at en person har et incitament eller føler sig 

presset til at begå besvigelser. Vi vil nedenfor uddybe dette og sætte det i kontekst med den bevidste 

omgåelse af gældende skattelovgivning som beskrevet ovenfor.  

Som nævnt i teoriafsnittet, afsnit 5, vil vi kun kort berøre det incitament, som stammer fra det finansielle 

pres. Dette begrundes med, at det finansielle pres, som virksomheder kan komme under, altid vil være til 

stede, uagtet arten og omfanget af både skattekontrollen og revisors arbejde. Det er derimod i højere grad 

samfundsøkonomiske forhold såsom eksempelvis finanskrisen, der kan påvirke omfanget af virksomheder, 

som er finansielt presset. Det finansielle pres er relateret til virksomheder, der i et eller andet omfang er 

presset på likviditet eller resultat. Dette kan alt andet lige medføre, at virksomheden vælger at bryde 

                                                      
122 ”Virksomhedernes regelefterlevelse af skattereglerne, indkomståret 2012” – SKAT. 

123 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder – Rigsrevisorerne dec. 2015.  
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gældende skattelovgivning for at opnå en gevinst eller at udskyde betalingen af skatter eller afgifter for at 

opnå en positiv likviditet i perioden. Det er vores vurdering, at uagtet hvorvidt revisors arbejde, eller 

skattekontrollen for den sags skyld, har meget fokus herpå, så vil ledelsen alt andet lige kunne blive presset 

hertil. Det er vores vurdering, at uanset hvor meget skattekontrol, og hvor meget revisor har fokus herpå, så 

vil ledelsen stadig tage en sådan beslutning, såfremt det finansielle pres er højt nok. 

Det ikke-finansielle pres derimod vurderer vi i højere grad relevant for indeværende afhandling. Som 

redegjort for i afsnit 5 stammer det ikke-finansielle pres fra forhold, der kan påvirkes af flere forhold. Nogle 

af disse forhold kan sættes i kontekst med overholdelse af gældende skattelovgivning, især set i lyset af de 

seneste års skandaler. Som nævnt i teoriafsnittet er en af de væsentlige årsager til, at besvigelser begås, at 

den ansatte er utilfreds eller føler sig uretfærdigt behandlet. I den konkrete kontekst kan vi, trække en 

pendant til virksomhederne og SKAT, hvor SKAT er arbejdsgiver, og virksomhederne er de ansatte. På 

baggrund heraf, er det vores argument, at flere og flere virksomheder føler sig uretfærdigt behandlet og 

utilfredse, set i lyset af den seneste tids skandaler hos SKAT. Ser vi på udviklingen og teorien, så peger det 

unægteligt i retning af, at jo dårligere holdning der er til skattekontrollen og skattelovgivningen, jo flere vil 

kunne have et incitament til at omgå SKAT. 

Muligheder 

Mulighed er en af de andre forhold, som skal være til stede, før en person/virksomhed kan begå besvigelser. 

Ser vi kort på den tekniske del, er det virksomheden, der står for indberetning, udregning, registrering og 

indbetaling af skat og afgifter, ergo er den tekniske mulighed til stede. Set ud fra en teoretisk vinkel, vil der 

være en større mulighed, jo mindre kontrol der er. Da omfanget af kontroller er stærkt begrænsede, og 

opdagelsesrisikoen faldende, kan man konkludere, at muligheden er til stede.  

Retfærdiggørelse 

Hvorvidt man kan retfærdiggøre noget over for sig selv, er naturligvis en subjektiv vurdering. Men tager man 

højde for teorien om besvigelser124 og om tilsigtede og utilsigtede fejl, er der dog flere bekymrende 

indikatorer, som bliver relevante.  

Begrebet retfærdiggørelse i relation til besvigelser dækker som nævnt over, om personen/virksomheden kan 

overbevise sig selv om, at det, denne gør, ikke er forkert, selvom det er i brud med lovgivningen, eller hvad 

der forventes. Der er således tale om svært målbare værdier, og uagtet at vi generelt set har en høj 

skattemoral i Danmark125, vil der altid være nogle, der kan retfærdiggøre handlinger over for sig selv, som 

                                                      
124 Se afsnit 5 for omtale herom. 

125 https://fagbladet3f.dk/artikel/skat-erkender-mindre-kontrol-med-smaasvindlere. 
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andre ikke vil kunne. Derfor kan man antage, at, lig når vi taler om et finansielt pres, der altid vil være en 

mængde, der kan retfærdiggøre at bryde skattelovgivningen over for sig selv.  

I vores optik, er det spændende, at se dette i et større perspektiv, især hvis man drager skattemoralen ind i 

dette. Som nævnt ovenfor er skattemoralen den generelle holdning til skattesystemet. Sammenholder man 

denne med teorien om besvigelser, især retfærdiggørelsesfaktoren, så er vi af den opfattelse, at der er en stor 

problematik. Såfremt skattemoralen falder, som vi ovenfor har argumenteret for, at den er de senere år qua 

de mange skandaler, er det vores vurdering, at det medfører, at flere virksomheder vil kunne retfærdiggøre 

over for sig selv at omgå skattelovgivningen. Argumentet beror på den vurdering, at virksomhederne i højere 

grad oplever, at de penge, som de betaler i SKAT forsvinder, i den ene skandale efter den anden. Det vil altid 

være de lovlydige, der finansierer, at andre enten bevidst eller ubevidst undlader at overholde lovgivningen. 

Når flere af disse skandaler, ser dagens lys, og virksomhederne samtidig oplever en lavere og lavere 

opdagelsesrisiko, er det vores vurdering, at flere og flere vil kunne retfærdiggøre over for sig selv at omgå 

skattelovgivningen   

Kapacitet 

Som nævnt er kapacitet, også kaldt evne, et supplement til mulighed. For at en virksomhed kan omgå 

gældende skattelovgivning, kræver det, at personen, der er ansvarlig for overholdelse af skattelovgivningen, 

har evnen til at bryde denne. Graden af kapacitet/evne kan selvfølgelig diskuteres, alt efter hvordan 

skattelovgivningen brydes, og der er naturligvis meget stor forskel på kompleksiteten af overtrædelse, og jo 

mere kompleks virksomheden gør denne, jo bedre evner kræver det. Dog må det også nævnes, at evnen til at 

påvirke ens udgift til skatter og afgifter, ikke nødvendigvis kræver nogle særlige kompetencer, eftersom det 

er virksomheden selv, der skal indberette disse tal. Som nævnt beskæftiger denne afhandling sig med små og 

mellemstore virksomheder, hvori ejerne ofte er tættere på administrationen end i store virksomheder. At 

ejerne er tæt på administrationen er yderligere et argument for, at kapaciteten til at omgå skattelovgivningen 

er tilstede. 

10.8 Udviklingen siden 2012 

Som nævnt tidligere findes der ikke nyere valide data end det, der blev offentliggjort med undersøgelsen fra 

2012, som belyser skatte- og momsgabet. Det har ikke været muligt for os at undersøge skatte- og 

momsgabet i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, qua det naturligt kun er SKAT, der kan lave en 

så nøjagtig opgørelse som opgørelsen lavet på baggrund af compliance-undersøgelserne. Den kvantitative 

data for redegørelsen af skatte- og momsgabet stopper således i 2012. Dog har vi i forbindelse med 

indhentelse af den kvalitative data, konkret i forbindelse med vores interview med SKAT og FSR, spurgt ind 

til, hvordan man vurderer udviklingen siden 2012. Som Anders Christensen fra SKAT udtaler ”De resultater 
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er jo ikke klar endnu, det er dem fra 2014 vi venter på. Men der er jo selvfølgelig også sket noget siden 2014, 

men det går nok ikke den rigtige vej. Det udvikler sig nok lidt negativt”. Ydermere udtaler Kasper Truelsen 

fra FSR: ”Altså helt personligt og ikke i foreningsregi vil jeg også tro på, at opdagelsesrisikoen også har 

noget at gøre med holdningen. Det kan vi jo se ved, at nogle af de skandaler, der har været i SKAT, det hører 

vi jo fra vores medlemmer, vi hører at deres kunder siger, at hvorfor skal vi lave de her rettelser,der gør, at 

vi betaler mere i skat, når ingen andre gør det. Det er et kæmpe problem for SKAT og for samfundet”. 

Derudover har afhandlingens sekundære data også fremhævet skandaler hos SKAT, vist udviklingen i 

opdagelsesrisikoen og skattemoralen siden 2012. På baggrund af dataet og vores sammenholdelse af dette og 

den underliggende teori, er det således en meget konservativt, at sige at udviklingen i fejl siden 2012, i hvert 

fald ikke er positiv, og at denne formentlig også er negativ, på trods af at der ikke er valid statistisk data, der 

understøtter dette. 

10.9 Delkonklusion 

I dette afsnit har vi inddraget den relevante data og teori for at besvare underspørgsmål 1 ”Hvilke typer af fejl 

er der typisk i virksomhedernes opgørelse af afregning af skatter og afgifter, og hvad er konsekvensen for 

SKAT og virksomhederne?” . Indledningsvist har vi gennemgået SKATs compliance-undersøgelser, som 

frem til 2012 på statistisk vis beskriver og redegør for virksomhedernes fejl, herunder de konsekvenser, som 

dette medfører. Vi har således fået opdelt fejlene i to kategorier, som er relevante for denne afhandling, 

nemlig tilsigtede og utilsigtede fejl. Endvidere har vi kunnet konstatere, at disse fejl i 2012 medførte et 

skatte- og momsgab på ca. 12 milliarder kroner, og at ca. 50 % af dette beløb skyldtes tilsigtede fejl. Vi har 

gennemgået, hvilke incitamenter og den teori vi mener, der ligger til grund for fejlene. Dette vurderer vi, er 

fundamentalt for at forstå, hvad der driver fejlene, for senere at kunne konkludere konstruktivt på den 

overordnede problemstilling. Vi har endvidere inddraget et udsnit af afhandlingens primære data for at kunne 

udtale os om de tendenser, der er i virksomhedernes overholdelse af gældende skattelovgivning. Derudover 

mener vi, at der er en meget bekymrende udvikling i skattemoralen, som, kombineret med vores konklusion 

at alle faktorer i besvigelsesdiamanten er til stede, formentlig vil medføre en stigning i andelen af 

virksomheder som bevidst omgår skattelovgivningen.  
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11 Skattekontrollens nuværende art og omfang 

Formålet med indeværende afsnit er at besvare underspørgsmål 2: ”Hvad er arten og omfanget af SKATs 

nuværende kontrolaktiviteter?”. For at gøre dette vil vi analysere arten og omfanget af de kontrolaktiviteter, 

som SKAT udfører for at sikre overholdelse af gældende skattelovgivning hos små og mellemstore 

virksomheder. Vi tager udgangspunkt i afhandlingens sekundære data, der til dels er indhentet fra SKAT, i 

form af beskrivelse af kontrolaktiviteter, samt til dels de undersøgelser, som Rigsrevisionen har lavet 

vedrørende SKATs kontrolaktiviteter på små og mellemstore virksomheder. Endvidere vil vi 

inddragebesvigelsesteorien126, da denne vurderes særdeles relevant for at besvare underspørgsmål 2.  

SKAT udfører hvert år kontrolaktiviteter for at sikre, at såvel virksomheder som personer opfylder gældende 

skattelovgivning. På baggrund af disse udarbejder SKAT årligten rapport, der redegør for omfanget af de 

udførte kontrolaktiviteter. For at opnå et kendskab til arten og omfanget af disse kontrolaktiviteter har vi 

gennemgået rapporterne for perioden 2013 til 2015, da disse er offentligt tilgængelige på tidspunktet, hvor 

afhandlingen er udarbejdet.  

Disse rapporter indeholder en beskrivelse af kontroller udført på virksomheder i alle størrelser og altså ikke 

kun små og mellemstore virksomheder, som denne afhandling beskæftiger sig med. Vi har, hvor det er 

muligt, frasorteret kontroller, som kun er udført på store virksomheder, men det har ikke været en mulighed 

at gøre dette konsekvent. Men idet formålet med afsnit primært er at opnå en forståelse af, hvilke kontroller 

der udføres, og hvorvidt disse udføres i tilstrækkeligt omfang, vurderer vi ikke, at det har afgørende 

betydning, at også store virksomheder er indeholdt i rapporterne. Endvidere kan det nævnes, at 

Rigsrevisionens rapport, vedrørende vurdering af skattekontrollen alene er baseret på små og mellemstore 

virksomheder, hvorfor denne i et vist omfang giver et indtryk af omfanget af kontrolaktiviteter.  

11.1 Omfanget af kontrolaktiviteter 

Arten af kontrolaktiviteter vil blive beskrevet nedenfor, hvor hjemlen til disse endvidere vil blive 

gennemgået. Indeværende afsnit vil således primært fokusere på omfanget af kontrolaktiviteter. For at forstå 

omfanget er det nødvendigt at forstå, hvordan antallet af kontroller opgøres. En kontrol opgøres som 

værende en enkelt udført kontrol på en skatte- eller afgiftsart, på et CVR-nummer, for et givent år127. Dvs. 

såfremt en virksomhed bliver kontrolleret på et konkret skatteområde i tre år, medfører det tre kontroller. 

Endvidere tælles en kontrol først med, når denne er afsluttet, dvs. at de af SKAT udarbejdede rapporter giver 

et øjebliksbillede af, hvad der er afsluttet i et givent år og således ikke nødvendigvis et billede af, hvor 

mange kontroller der er igangsat det konkrete år.  

                                                      
126 Se omtale heraf i afsnit 5. 

127 Gennemsigtighedsrapport – SKAT 2013, SKAT 2014, SKAT 2015. 
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Nedenstående figur 11.1.1 viser, hvor mange kontroller der er afsluttet på virksomheder i de respektive år. 

 

Figur 11.1.1 (Egen tilvirkning, kilder: Gennemsigtighedsrapport – SKAT 2013, SKAT 2014, SKAT 2015) 

Ovenstående viser således en tabel over antallet af afsluttede kontroller i hhv. 2013, 2014 og 2015. Som det 

fremgår, er kontrolaktiviteten dermed stigende i perioden, men på trods af dette var det kun ca. 3 % af de ca. 

670.000 små og mellemstore virksomheder, der i 2015 blev kontrolleret128.  

Ser man på de ovennævnte tal, er det i vores optik svært at vurdere, hvorvidt dette er tilstrækkeligt eller 

mangelfuldt. Tallene giver et indtryk af, at kontrolaktiviteterne er steget i perioden, men samtidig er antallet 

af virksomheder, som bliver kontrolleret, meget begrænset. Vi har nedenfor inddraget Rigsrevisionens 

rapport og vurdering af SKATs kontrolaktiviteter, som også anvendes i forbindelse med vores vurdering af 

kontrolaktiviteter. 

11.2 Arten af kontrolaktiviteter 

For at forstå arten af SKATs kontrolaktiviteter er det, udover at gennemgå ovennævnte rapporter som 

beskriver eksempler på kontrolaktiviteter, nødvendigt at forstå SKATs hjemmel til at udføre 

kontrolaktiviteter. Hjemlet skal primært findes i skattekontrolloven, momsloven og kildeskatteloven, 

herunder i følgende paragraffer; 

11.3 Skattekontrollovens § 6, stk. 1-4129 

”Stk. 1. Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er 

regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af told- og skatteforvaltningen til denne at indsende sit 

                                                      
128 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder, side 5 – December 2015, side 9. 

129 Lovbekendtgørelse 2013-10-31 nr. 1264 om skattekontrol. 
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regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der 

kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. 

Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale mv. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i 

udlandet, på Færøerne eller i Grønland. 

Stk. 2. Samme pligt som nævnt i stk. 1 påhviler enhver juridisk person, hvad enten den er erhvervsdrivende 

eller ej. 

Stk. 3. Beror regnskabsmaterialet mv. hos tredjemand, skal denne, selv om den pågældende har 

tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til told- og skatteforvaltningen, som i så fald 

drager omsorg for, at materialet afleveres til den pågældende tredjemand efter benyttelsen. 

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation 

uden retskendelse adgang til hos de i stk. 1 og 2 nævnte på stedet samt på arbejdssteder uden for den 

erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt at gennemgå deres 

regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage 

opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har told- og skatteforvaltningen adgang til hos 

erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og 

andet driftsmateriel. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden 

vejledning og hjælp ved kontrollen. Kontrol som nævnt i 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, 

der tjener til privatbolig eller fritidsbolig.” 

Ovennævnte stk. 1 til 3 tillader SKAT at efterspørge regnskabsmateriale hos virksomheden, enten på 

baggrund af det skatteregnskab, virksomheden har indberettet med selvangivelsen, som er et krav for store 

virksomheder130, eller i forbindelse med at skatteregnskabet efterspørges, de steder hvor det ikke er et krav, 

at disse indberettes med selvangivelsen131. SKAT kan endvidere efterspørge yderligere regnskabsmateriale 

for det konkrete år og 5 år tilbage, og også længere tid tilbage, hvis virksomheden har dette. Endvidere kan 

SKAT indhente yderligere dokumentation, som vurderes nødvendigt for afgørelse af en kontrol. Stk. 4 

tillader SKAT at møde op fysisk hos virksomheden uden retskendelse og gennemgå regnskabsmateriale samt 

f.eks. opgøre lagerbeholdning, kassebeholdning, inventar osv. 

                                                      
130 BEK nr. 593 af 12/06/2006 “ Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv.  

for større virksomheder”. 

131 BEK nr. 594 af 12/06/2006 ”Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder.”. 
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11.4 Momslovens § 74132  

”Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden 

retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse 

virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv., 

uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier. Told- og skatteforvaltningens adgang til 

kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra 

virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 2. pkt. kan 

dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig.” 

Ovennævnte tillader SKAT at kontrollere virksomhedens momsregnskab og kræve, at relevant 

regnskabsmateriale stilles til rådighed, for at SKAT kan udføre kontrollen. SKATs kontrol af 

momsregnskabet bliver ofte udført i forbindelse med gennemgang af skatteregnskabet133, men kan også ske 

særskilt ud fra en risikovurdering. I denne risikovurdering har SKAT historisk haft fokus på virksomheder 

med negativ momsangivelse134. 

11.5 Kildeskattelovens § 86135 

”Told- og skatteforvaltningen forestår kontrollen med, at de indeholdelsespligtige overholder de pligter, de 

som indeholdelsespligtige er pålagt efter denne eller andre skattelove (arbejdsgiverkontrollen), og fastsætter 

de nærmere retningslinjer for kontrollens udførelse. 

Stk. 2. Hvis det skønnes nødvendigt, har told- og skatteforvaltningen til enhver tid mod behørig legitimation 

uden retskendelse adgang til hos de indeholdelsespligtige på stedet at gennemgå alt regnskabsmateriale og 

herunder at få forevist dokumenter(290) af betydning for kontrollen. Adgangen til kontrol efter 1. pkt. 

omfatter alle indeholdelsespligtige, uanset om disse fører et egentligt regnskab eller ej. Adgangen til kontrol 

efter 1. pkt. omfatter også arbejdssteder uden for den indeholdelsespligtiges lokaler, herunder 

transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, 

omfatter told- og skatteforvaltningens adgang også en elektronisk adgang hertil. Ejeren og de hos denne 

ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Enhver 

indeholdelsespligtig, der fører regnskab, skal, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er 

regnskabspligtig eller ej, på begæring af told- og skatteforvaltningen indsende sit regnskabsmateriale med 

bilag. Kontrol efter 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller 

fritidsbolig”. 

                                                      
132 Lovbekendtgørelse 2016-06-21 nr. 760 om merværdiafgift. 

133 Gennemsigtighedsrapport – SKAT 2015. 

134 Gennemsigtighedsrapport – SKAT 2013, SKAT 2014, SKAT 2015. 

135 Lovbekendtgørelse 2016-01-29 nr. 117 ”Kildeskatteloven”. 
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Der er krav om, at virksomheder, som er registreret som arbejdsgiver, skal indeholde A-skat, 

arbejdsmarkedsbidrag mv. i forbindelse med udbetaling af ansattes løn. Ovennævnte paragraf i 

kildeskatteloven tillader SKAT at kontrollere, hvorvidt virksomheden overholder disse pligter. 

Det er vores vurdering, at det er nødvendigt at være bekendt med SKATs juridiske rettigheder til at udføre 

skattekontrollen. Da det kan blive aktuelt, såfremt vi senere i opgaven kommer frem til, at revisor skal 

varetage nogle af de opgaver, som SKAT på nuværende tidspunkt varetager. Som nævnt i afgrænsningen vil 

afhandlingen ikke behandle de juridiske og økonomiske problemstillinger, som en involvering af revisor i 

skattekontrollen vil medføre. Ovennævnte lovgivning er dog fundamental for senere i afhandlingen at kunne 

diskutere og udforme, hvilke opgaver, herunder hensigtsmæssigheden af disse opgaver, revisor vil kunne 

løfte på vegne af SKAT.  

11.6 Rigsrevisionens vurdering af skattekontrollen 

I december 2015 udarbejdede Rigsrevisionen et notat til Statsrevisionen om SKATs kontrolindsats over for 

små og mellemstore virksomheder i Danmark. Formålet med notatet var at besvare følgende spørgsmål136: 

 Er SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder tilrettelagt tilfredsstillende? 

 Har SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder haft en tilfredsstillende 

virkning? 

Rigsrevisionen har undersøgt skattekontrollen ved at gennemgå skriftligt materiale fra SKAT, såsom 

ledelsesinformation, projektbeskrivelser, holdningsundersøgelser, målinger, interview af relevant personel 

mv.137 På baggrund heraf er ovennævnte notat udarbejdet, hvilket vi i forbindelse med udarbejdelsen af 

afhandlingen har indhentet og gennemlæst. Vi har som beskrevet i metodeafsnittet forholdt os til metoden, 

samt hvem der udarbejder rapporten. Som nævnt vurderer vi denne pålidelig og relevant for afhandlingen. Vi 

vil nedenfor opsummere de væsentlige konklusioner fra Rigsrevisionens undersøgelse. Vi vurderer ikke, at 

det er relevant at genfortælle hele undersøgelsen, da dette ikke vil være værdiskabende for læser. 

Rigsrevisionen vurderer på baggrund af sin undersøgelse følgende forhold samt konkluderer herpå: 

 ”Tilrettelæggelsen af SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder”. Med 

konklusionen: ”SKAT har ikke sikret en tilfredsstillende tilrettelæggelse af kontrolindsatsen over for 

små og mellemstore virksomheder”. Dette begrundes bl.a. med, at SKATs kontrolaktiviteter kun 

dækker 3% af virksomhederne, ikke alle virksomheder har risiko for at blive udvalgt, og at 

                                                      
136 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder – December 2015. 

137 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder – December 2015, side 8. 
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opdagelsesrisikoen som følge heraf er faldende. Forholdet vedrørende opdagelsesrisikoen, og at ikke 

alle virksomheder har risiko for at blive udvalgt, vil blive gennemgået nedenfor. 

 ”Virkningen af SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder”. Med 

konklusionen: ”SKATs kontrolindsats har ikke haft en tilfredsstillende virkning”. Dette begrundes 

bl.a. med, at SKAT kun har opgjort provenuet samt omkostningseffektiviteten for 3 ud af 6 

afsluttede projekter, at der ikke er lavet opfølgende målinger på effekten af afsluttede projekter, og at 

SKAT kun har igangsat 5 ud af 35 godkendte forslag til strukturel respons (forslag til at imødegå de 

fejl, som konstateres). 

 

Som det fremgår af ovenstående, er det dermed er Rigsrevisionens vurdering, at kontrolindsatsen hverken er 

tilrettelagt tilfredsstillende eller har haft en tilfredsstillende virkning. Udover at dette naturligvis understreger 

den overordnede problemstilling, mener vi endvidere at især den faldende opdagelsesrisiko, som 

Rigsrevisionen fremhæver, er relevant for afhandlingen. Argumentet herfor er, at netop dette har indflydelse 

på de incitamenter, som ligger hos virksomhederne for hhv. at overholde eller omgå skattelovgivningen. 

Ser vi på figur 11.6.1, som viser, hvor mange virksomheder der i perioden 2005 til 2014 oplevede 

opdagelsesrisikoen for skattesnyd som værende høj eller meget høj, ser vi et betydeligt fald i denne i 

perioden 2012 til 2014. 

 

Figur 11.6.1 (Kilde – egen tilvirkning på baggrund af ”Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over 

for små og mellemstore virksomheder” – December 2015) 

Virksomhederne oplever således i mindre og mindre grad, at deres fejl opdages af SKAT. Sættes den 

faldende opdagelsesrisiko i kontekst med den benefit som virksomheder, der gerne vil overholde 
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lovgivningen opnår ved at anvende revisor138, betyder dette, at den benefit, som virksomhederne får ved at 

overholde lovgivningen, er faldende. Derfor må incitamentet til at anvende revisor alt andet lige også være 

faldende. En lavere opdagelsesrisiko giver, alt andet lige, større mulighed for bevidst omgåelse, samt at 

denne holdning/opfattelse i vores optik medfører større incitament til bevidst at omgå lovgivningen. 

11.7 Delkonklusion 

For at besvare undersøgelsesspørgsmål 2 har vi gennemgået SKATs gennemsigtighedsrapporter og 

Rigsrevisionens rapport på området. Vi har på baggrund af dette kunnet vurdere, at det nuværende omfang af 

kontrolaktiviteter ikke er tilstrækkeligt. Når vi samtidig inddrager teori om besvigelser, kan vi ydermere 

vurdere, at de tendenser og den udvikling, som er beskrevet ovenfor, er problematiske, og at vi næppe har set 

den fulde konsekvens heraf. Ser vi på arten af SKATs kontrol-aktiviteter, herunder den hjemmel som de har 

til at udføre disse, er det er vores opfattelse at SKAT har de redskaber, som er krævet for, at arten af 

kontrolaktiviteter kan imødegå fejl hos virksomhederne. Det er således et spørgsmål om kapacitet og 

prioritering fremfor mulighed.   

 

                                                      
138 Se afsnit 10 for omtale herom. 
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12 Revisors nuværende arbejde relateret til overholdelse af gældende skattelovgivning 

Dette afsnit har til formål at besvare undersøgelsesspørgsmål 3, ”Hvad er revisors rolle og ansvar i forhold 

til at kontrollere overholdelse af gældende skattelovgivning?”. Vi vil ved at sætte de standarder som 

regulerer revisors nuværende arbejde139, og ansvar for at afdække fejl og evt. rapportere på disse, i kontekst 

med skat og afgifter. Formålet hermed er, at klarlægge hvad revisors rolle og ansvar er, i relation til 

overholdelse af gældende skattelovgivning.  

Vi vil klarlægge, hvad revisors rolle og ansvar er i relation til overholdelse af gældende skattelovgivning ved 

at give eksempler på, hvori revisors nuværende arbejde ligger vedrørende skat og afgifter i regnskaber. Der 

er ikke tale om en udtømmende liste, da dette er praktisk umuligt. Endvidere vil yderligere relevant 

lovgivning og standarder blive inddraget såfremt nødvendigt. Dette vil gøre os i stand til at svare på 

ovenstående undersøgelsesspørgsmål. 

 

12.1 Revisor nuværende rolle til skat og afgifter i reviderede regnskaber samt regnskaber med 

assistance  

Som behandlet i afhandlingens afsnit omkring erklæringsstandarder140, væsentlighed141 og 

rapporteringspligter142 er den generalforsamlingsvalgte revisors opgave at påtegne regnskabet og dermed 

erklære, hvorvidt regnskabet efter en væsentlighedsbetragtning indeholder væsentlige fejlinformationer, som 

vil påvirke regnskabsbrugers beslutninger. 

Hvis en virksomhed laver en bevidst eller ubevidst fejlberegning af skatten eller eksempelvis uberettiget 

afløfter moms på omkostninger, er revisors påtegning på regnskabet ikke en garanti for, at disse fejl er 

opdaget eller rettet. Hvorvidt fejlen kommer til udtryk i revisors påtegning eller øvrige 

rapporteringsmuligheder, afhænger af fejlens størrelse, kontra det af revisor beregnede væsentlighedsniveau. 

Revisor har på nuværende tidspunkt, når en revision udføres, et stort ansvar i forhold til besvigelser. ”ISA'er 

kræver som grundlag for revisors konklusion, at revisor opnår høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som 

helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller 

fejl”143. Dette ansvar er dog reduceret til, som udgangspunkt, at omhandle regnskabet. Det er dog et krav, at 

                                                      
139 Se afsnit 7 og 8 for omtale herom. 

140 Se afsnit 8 for omtale herom. 

141 Se afsnit 7.1 for omtale herom. 

142 Se afsnit 7.2 for omtale herom. 

143 ISA 200 pkt. 5. 
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revisor i sin påtegning oplyser om evt. forhold, som kan medføre et ledelsesansvar. Disse forhold kan 

eksempelvis være overtrædelse af gældende skattelovgivning. Det fremgår endvidere, at disse skal 

konstateres som led i revisors arbejde og skal give en begrundet formodning om, at ledelsen vil ifalde 

ansvar144. Såfremt der er tale om besvigelser, relateret til overholdelse af gældende skattelovgivning, må det 

antages, at ledelsen vil ifalde ansvar. Dog er der ikke noget særskilt krav om, hvad revisor skal gøre for at 

afdække denne risiko, modsat eksempelvis den undersøgelsespligt, selskabsloven pålægger revisor for at 

undersøge overholdelse af denne145. Det må således bero på den konkrete situation, om revisor har udført, 

hvad der må forventes af en revisor, såfremt revisor har påført en blank påtegning på et regnskab hos en 

virksomhed, som bevidst ikke overholder gældende skattelovgivning. I en sådan vurdering må der tages 

højde for, hvorvidt revisor har levet op til de krav, som ISA’erne pålægger revisor, i forhold til såvel 

tilsigtede som utilsigtede fejl. Det er generelt væsentligt sværere for revisor at opdage fejl, som er tilsigtede, 

frem for fejl, som er utilsigtede146. Som konsekvens heraf er ISA 240 udstedt, og den beskriver udelukkende 

revisors ansvar vedrørende besvigelser. 

I modsætning til den generalforsamlingsvalgte revisors arbejde med at revidere regnskabet, hvor der jf. 

afhandlingens afsnit omkring erklæringsstandarder147 gives en erklæring med høj grad af sikkerhed, kan 

revisor ligeledes afgive en erklæring omkring assistance med opstilling af regnskabet. Som nævnt tidligere i 

afhandlingen er disse handlinger begrænset til at sikre, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med 

virksomhedens registreringer, og revisors handlinger er derfor ikke rettet mod at sikre overholdelse af den 

gældende skattelovgivning. Revisor er dog stadig underlagt etiske retningslinjer som gældende regler i 

revisorloven, som kræver, at revisor skal rapportere, hvis han bliver bekendt med væsentlige 

lovovertrædelser. 

12.2 Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant 

Der findes ikke en klar definition af, hvad der ligger i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Men 

det kan siges, at rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant betyder, at revisor som uafhængig tredjepart 

skal gennemgå og kontrollere, om oplysninger givet af virksomhedens regnskab er retvisende og i 

overensstemmelse med den valgte begrebsramme. Formålet er at styrke den information, som virksomheden 

offentliggør.  

Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant har også de seneste år været under skarp beskydning 

fra offentligheden, når spektakulære besvigelsessager er dukket op i medierne. Revisor har dog qua dennes 

                                                      
144 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 7. 

145 Lovbekendtgørelse 2015-09-14 nr. 1089 om aktie- og anpartsselskaber § 147, stk. 2. 

146 ISA 240 pkt. 6. 

147 Se afsnit 8 for omtale herom. 



75 

Overholdelse af 
gældende 

skattelovgivning 

Revisors direkte 
rapporteringsfor-

pligtelser  

Revisors 
arbejde/afgivelse 

af erklæringer 

tavshedspligt udelukkende mulighed for at modificere påtegningen i henhold til ovenstående, eller såfremt 

evt. fejl påvirker det retvisende billede.   

12.3 Delkonklusion 

For at besvare undersøgelsesspørgsmål 3, har vi sammenholdt de relevante standarder, og regler præsenteret 

i afhandlingens afsnit 7 og 8, med skatten og afgiftsområdet i regnskabet. Vi har endvidere opsummeret 

hvornår og hvordan revisor evt.t skal rapportere, såfremt fejl på området skal rapporteres. Som det fremgår af 

ovenstående, er det således vores konklusion at revisors rolle og ansvar for at kontrollere overholdelse af 

gældende skattelovgivning, variere fra virksomhed til virksomhed, og endvidere at denne, i et vidst omfang 

beror på en subjektiv professionel vurdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.2.1. ”Revisors nuværende arbejde relateret til overholdelse af gældende skattelovgivning” (Kilde: Egen tilvirkning) 

I figur 12.2.1 har vi illustreret revisors nuværende arbejde relateret til overholdelse af gældende 

skattelovgivning. Den grønne cirkel illustrerer revisors nuværende arbejde, herunder hvilke handlinger som 

specifikt udføres. Den gule cirkel illustrerer revisors konkrete rapporteringsforpligtelser, som revisor er 

forpligtet til at give over for offentligheden, når han bliver opmærksom på bevidst omgåelse af gældende 

skattelovgivning. Den røde illustrerer situationen, hvor gældende skattelovgivning er overholdt. Formålet 

med figur 12.2.1 er at give læser af afhandlingen en illustration af grænserne mellem revisors erklæringer, 

revisors direkte rapporteringsforpligtelser og et scenarie hvor der sker 100% overholdelse af gældende 

skattelovgivning.  
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13 Holdninger og partsindlæg relateret til skattekontrollen og revisors involvering heri 

Indeværende kapitel indeholder en analytisk gennemgang af svar på de spørgsmål, vi har stillet til 

respondenterne, hhv. Anders fra SKAT, revisorerne, Tom og Kasper fra FSR, og de virksomheder, som vi 

mener, er relevante i forhold til besvarelse af de resterende undersøgelsesspørgsmål samt den overordnede 

problemstilling.  

Vi vil på baggrund af den indhentede primære data, fra interviews og udsendte spørgeskemaer, sammenholde 

de respektive partsindlæg og analysere på baggrund heraf. Formålet er at se, hvorvidt respondenterne har 

samme holdning og interesser på området. På baggrund af analysen vil vi opsummere, hvor der er enighed, 

og hvor der er uenighed, samt klarlægge hvilken betydning denne enighed eller uenighed har af betydning 

for besvarelse af problemstillingen.  

Vi vil i forbindelse med inddragelsen af det primære data sammenholde dette med de tidligere afsnit i 

opgaven, hvor det er relevant, herunder især teorien samt love og standarder, for at se hvorvidt der er 

sammenhæng eller uoverensstemmelse hermed. Derudover vil vi løbende inddrage de resterende afsnit i 

afhandlingen, som er baseret på sekundære data. 

Analysen er som nævnt ovenfor struktureret således, at vi opsummerer de spørgsmål, vi har stillet 

respondenterne i hhv. interviews eller spørgeskema. Spørgsmålene vil i høj grad læne sig op af de faktisk 

stillede spørgsmål eller være lettere omskrevet, for at vi kan inddrage flere af parternes indlæg hertil. Der vil 

for hvert spørgsmål være angivet, hvilken part der har svaret på spørgsmålet, da ikke alle har fået alle 

spørgsmål. Spørgsmålene er nøje udvalgt og opstillet i en rækkefølge, som har til formål at skabe en rød tråd 

ift. den overordnede problemstilling. For hvert spørgsmål vil de respektive partsindlæg blive præsenteret, i 

form af citater eller tabeller og figurer, og de respektive partsindlæg vil således blive analyseret på. 

13.1 Spørgsmål 1 

”Hvad er efter din/jeres opfattelse årsagen til at flere virksomheder laver fejl i deres 

skatteberegning/selvangivelse, samt at der generelt er en faldende regelefterlevelse?” 

Det første spørgsmål er stillet til Tom og Kasper fra FSR, revisorerne samt Anders fra SKAT, i forbindelse 

med vores interview.  

Generelt er der enighed blandt parterne om, at der er flere forhold som gør, at virksomhederne laver fejl i 

deres opgørelse og afregning af skatter og afgifter. 

Tom og Kasper siger bl.a.: 
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”…det er en blanding af flere faktorer, og man kan jo sige at det kan også være svært at få den 

nødvendige rådgivning hos skat.”148 

”Men det som vi i hvert fald også har slået et slag for, det er jo selvfølgelig også et spørgsmål omkring 

kontrol. Fordi kontrollen er jo delvist en fejlrettelse og uden kontrollen kan man jo ikke finde ud af om 

der er fejl eller ej, så det kan man sige, det er jo i hvert fald grundlæggende for holdningen.”149 

”Meget har jo også med kompleksitet at gøre. Det er blevet alt for komplekst for virksomheder. Og det er 

lidt mærkeligt at vi nu har kørt forenklingsdagsorden på revision og regnskab de sidste 10 år, men på 

skattesiden fortsætter det som altid, med mere og mere kompleks lovgivning og helt ned til de små 

virksomheder.”150 

Kombinationen af kompleksiteten og især den manglende kontrol og rådgivning medfører ifølge Tom og 

Kasper en uhensigtsmæssig udvikling i forholdet mellem tilsigtede og utilsigtede fejl. 

” Så jeg tror at grunden til at de 40% som ligger i kategori 3 og 4151, altså, der er det jo nok bare fordi 

at det er meget kompleks og man ikke har ressourcerne til at sidde og afregne helt præcist på ører. 

Omvendt set, så er det også indtrykket at de der 10% det bliver altså frækkere og frækkere. Og det er der 

nede hvor det for alvor, altså de sidste 10%, kategori 1 og 2152, hvor det for alvor rykker noget på 

provenuet. For det er der hvor det bevidst kører med store beløb, og moms der ikke bliver afregnet.”153 

Kasper fra FSR er endvidere af den personlige holdning, at opdagelsesrisikoen spiller en meget stor rolle i 

årsagen og udtaler:  

” Altså helt personligt og ikke i foreningsregi, tror jeg også på at opdagelsesrisikoen har noget at gøre 

med holdningen. Og det kan vi jo se ved at nogle af de skandaler der har været i SKAT, det hører vi jo 

fra vores medlemmer, vi hører at deres kunder siger, at hvorfor skal vi lave de her rettelser der gør at vi 

betaler mere i skat, når ingen andre gør det. Det er et kæmpe problem for SKAT og for samfundet.”154 

Når Tom og Kasper siger, som de gør, skal dette ses i lyset af, at man fra FSR’s side naturligvis har interesse 

i, at revisorerne får en større rolle og flere opgaver, da dette understøtter revisorernes forretningsgrundlag. I 

vores optik er der dog ingen af de ovenstående citaters nævnte argumenter, manglende kontrol, manglende 

rådgivning og komplekse regler, som indikerer, at de har taget højde for særlige interesser i deres svar. 

Argumentet omkring kompleksitet er i vores optik en naturlig forklaring som følge af, at fejl alt andet lige 

ville blive reduceret, såfremt reglerne var mere simple. Dog har afhandlingen ikke til formål at reformere 

skattelovgivningen, og vi vil således ikke bruge yderligere tid på dette.  

                                                      
148 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7.  

149 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

150 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

151 Se definition i afsnit 10. 

152 Se definition i afsnit 10. 

153 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7 

154 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 
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Dernæst ses argumentet, at der ikke er tilstrækkelig rådgivning til rådighed fra SKAT. Dette argument vil 

blive omtalt igen i spørgsmål to, hvor vi har spurgt virksomhederne om, hvorvidt de mener, der er 

tilstrækkelig gratis rådgivning og vejledning.  

Slutteligt er der argumentet omkring den manglende kontrol; dette understøtter, hvad vi tidligere har omtalt i 

afhandlingens afsnit 10 og 11. Dette er i vores optik et vigtigt argument, som følge af at det viser forståelsen 

for, hvorfor problemet er, som det er. Vi mener, det er vigtigt, at der er en fælles forståelse for, hvorfor der er 

et problem, da det ellers næppe vil være muligt at komme med en fælles løsning. 

Hos revisorerne er der generelt enighed om, at den begrænsede mængde af kontrol reducerer 

opdagelsesrisikoen155 og derfor medfører en øget omgåelse af gældende skattelovgivning. Derudover har 

flere af revisorerne i forbindelse med vores interview nævnt, at den reducerede revisionspligt alt andet lige 

medfører, at flere laver fejl eller bevidst snyder. 

Asger fra Beierholm siger bl.a.:  

”Det fordi man kan. Du kan sige det kort, det fordi opdagelsesrisikoen den er for lille. Der er jo en 

årsag til at vi fra FSRs side, har anmodet og appelleret SKAT, igen og igen og igen, at vi skal øge den 

faktiske kontrol. Man kan ikke lave stikprøver på ganske få stikprøver af udbetalinger eller moms, det 

bliver simpelthen næsten nødt til at være en totalkontrol. Det er penge der går ud af statskassen. Altså 

udbyttesagen som I kender, jamen den har jo baggrund i noget der er gået helt af sporet, i forhold til 

SKATs tilgang.”156 

Morten fra Deloitte siger bl.a.: 

”Jamen jeg synes det er ærgerligt at man har skåret ned på SKATs kontrolindsats, for det er en vigtig 

opgave for SKAT at varetage, og også kontrollere de oplysninger der kommer ind fra 

virksomhederne.”157 

”…dengang jeg selv var formand for FSR, der var man faktisk en debat omkring alt det her med at 

revisionspligten skulle ophæves og der råbte vi jo vagt i gevær fordi, at så bliver der mindre kontrol. 

Særligt ved de små virksomheder, jeg tror at vi vil komme til at opleve snyd med moms, større snyd med 

indkomstskatter…”158 

”Altså og der bliver også snydt, det gør der, men det sagde vi, at når revisor ikke er inde over 

regnskabet og de relaterede poster herunder skatter, moms og afgifter, jamen så er der risiko for, at der 

finder snyd sted, og det tror jeg også at der gør.”159 

                                                      
155 Se definition heraf i afsnit 11 

156 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 

157 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

158 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

159 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 
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Revisorerne er altså enige om, at den manglende kontrol er problematisk, hvilket i vores optik er et relevant 

argument, da dette er i tråd med Tom og Kaspers holdning. I vores optik viser dette, at der i et vidst omfang 

er en fælles holdning til, hvad problemet er. Det er dog værd at bemærke, at revisorerne kan have samme 

incitament som Tom og Kasper, til at kritisere SKATs indsats, da det alt andet lige medfører, at en 

involvering af revisor virker mere oplagt, og der således skabes et forretningsområde herfor. Derudover 

fremhæver flere af revisorerne, at muligheden for fravalg af revision medfører en øget risiko for fejl, både 

utilsigtede og især også de tilsigtede. Vi tolker dette, som at revisorerne er af den opfattelse, at de på 

nuværende tidspunkt allerede er med til at øge regelefterlevelsen – dette vil blive omtalt igen senere i 

afhandlingen.  

Anders fra SKAT har svært ved at nævne yderligere årsager, end dem som er kommet via compliance-

undersøgelserne, som er gennemgået tidligere. Det fremgår af disse, hvilken fordeling der er imellem de 

utilsigtede og tilsigtede fejl, hhv. at 50 % af skattegabet udgøres af de 10 % af virksomheder, som bevidst 

snyder. Anders vil ikke konkret nævne, hvorvidt han mener skattekontrollen er manglende, men siger dog 

følgende:  

”Men jeg kan da godt forstå dem i omverdenen der undrer sig over, og siger ”er det virkelig 

tilstrækkeligt den kontrol der bliver lavet”.160  

Endvidere nævner Anders, at ikke alle virksomheder har de nødvendige kompetencer og dermed opfatter 

skattelovgivningen som værende meget kompleks. Han fremviste derudover ved interviewet materiale, der 

viser fordeling af fejl hos hhv. reviderede og ikke reviderede selskaber. Heraf fremgik det, at der findes 

signifikant flere fejl hos de virksomheder, som ikke bliver revideret. Anders siger bl.a. også: 

”…det er de færreste der kan bogføre rigtigt, der kræver det hjælp fra nogle med bogførings indsigt, og 

når først fejlene er sket, så er de svære at redde ud”161 

”De kontrollerede mængder for årene 2008, 2010 og 2012 er stillet op i hhv. reviderede, ikke 

reviderede, bistand og uden bistand. Ser man på de reviderede vs. ikke reviderede ser man en signifikant 

større mængde virksomheder som bevidst snyder, når disse har fravalgt revisionen.”162  

Anders pointerer endvidere, at de komplicerede skatteregler kan være medvirkende årsag til, at så mange 

virksomheder laver fejl eller snyder. Han udtaler blandt andet:  

”og man skal jo ikke være Einstein for at finde ud af at det der med skatteregler det er ikke så nemt, for 

mange.”163 

                                                      
160 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

161 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

162 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 
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Når Anders udtaler sig, som han gør, skal dette ses i lyset af, at han ikke har mulighed for at stille sig alt for 

kritisk i forhold til det arbejde, SKAT udfører qua sin stilling hos dem. I vores optik fremgår der dog en hvis 

holdning, eller i hvert fald forståelse, for at offentligheden kan mene, at den nuværende kontrol er 

mangelfuld. Derudover fremhæver Anders kompleksiteten som en årsag; en holdning som også er ytret af de 

andre respondenter. Vi tillægger dog ikke denne årsag yderligere opmærksomhed, som følge af at 

lovgivningen er, som den er, og da det ikke er formålet med afhandlingen at reformere denne, men derimod 

belyse det problem, der er i, at denne ikke overholdes.  

Af ovenstående fremgår det, at der hos respondenterne findes en fælles forståelse for og holdning til, hvad 

det er årsag til virksomhedernes fejl. Vi vurderer især, at forholdet omkring manglende kontrol, samt at færre 

og færre virksomheder har revisorer involveret, er problematisk og relevant for vores problemstilling.  

Ser vi på de utilsigtede fejl, har virksomhederne muligheden for at fravælge revisor, på trods af at 

virksomheden ikke har de nødvendige kompetencer for at overholde gældende skattelovgivning. At der 

samtidig ikke udføres en tilstrækkelig skattekontrol fra SKATs side, samt det faktum, at der sjældent gives 

en bøde, men at fejlen blot rettes, såfremt denne opdages i en evt. kontrol, har medført, at virksomhederne 

generelt har fået et lavere incitament til at tilvælge revisor frivilligt.  

Ser vi på de tilsigtede fejl, har vi tidligere beskrevet, at der altid vil være personer, som forsøger at omgå 

skattelovgivningen, hvorfor disse fejl altid vil være der. Sammenholder vi den beskrevne besvigelsesteori164 i 

denne kontekst og inddrager besvigelsesdiamanten, ser vi dog udviklingen som værende meget bekymrende. 

Som nævnt tidligere i afhandlingen har vi vurderet, at alle faktorer for, at en virksomhed vil begå 

besvigelser, er til stede. Det er vores vurdering at, fravalg af revisor samt den reducerede kontrol og dermed 

reducerede opdagelsesrisiko er medvirkende til, at flere vil kunne være tilbøjelige til at begå besvigelser. 

Dette er i vores optik en meget uhensigtsmæssig udvikling, som vi næppe på nuværende tidspunkt har set 

den fulde effekt af. Mange skandaler, som har været med til at reducere skattemoralen og den generelle 

holdning til SKAT, er først kommet efter 2012, hvor den seneste compliance-undersøgelse er fra. Det er 

derfor vores vurdering, at omfanget reelt set er større, og at der er stor risiko for, at denne forøges, såfremt 

man ikke skrider ind på netop disse forhold. 

13.2 Spørgsmål 2  

”Er der efter din/jeres opfattelse tilstrækkelig gratis information og vejledning til at sikre, at virksomheden 

overholder gældende skattelovgivning?” 

                                                                                                                                                                                
163 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

164 Se afsnit 5 for omtale herom. 
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Spørgsmål nummer 2 er stillet til virksomhederne for at undersøge virksomhedernes holdning til arten og 

omfanget af gratis information og vejledning til at overholde gældende skattelovgivning.  

Nedenfor vises respondenternes svar på spørgerammens andet spørgsmål.  

 

Figur 13.2.1 (Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 4.544 modtagne svar fra virksomheder) 

Som det fremgår af ovenstående figur 13.2.1, mener over 60 % af de adspurgte virksomheder, at der enten i 

nogen eller høj grad er stillet tilstrækkelig med gratis information eller vejledning til rådighed for at 

overholde gældende skattelovgivning. Derudover bemærkes det, at kun ca. 14 % mener, der ikke er 

tilstrækkelig information og vejledning. Dette står i kontrast til Tom og Kaspers argument ovenfor, hvor de 

omtaler den manglende rådgivning som et argument for manglende overholdelse. Det undrer os, at 

virksomhederne svarer, som de gør, i og med at over halvdelen af virksomhederne, som tidligere omtalt, ikke 

overholder skattelovgivningen. Og i vores optik er det en interessant problemstilling, at så stor en del af 

virksomhederne mener, der er tilstrækkelig information til at overholde skattelovgivningen, men alligevel 

ikke gør det. I vores optik forstærker dette især to forhold: et, at skattelovgivningen er for kompleks, to, at 

der ikke er tilstrækkeligt incitament til at overholde skattelovgivning, selvom virksomheden og personen har 

et ønske om at gøre dette. 

At skattelovgivningen er kompleks, er blevet fremhævet af både revisorerne, Anders, Tom og Kasper i vores 

interviews. Dette er dog ikke noget, vi vil gå yderligere i dybden med i indeværende afhandling, da det i høj 

grad vil være politisk og lovgivningsmæssigt, der skal ske ændringer, såfremt lovgivningen skal 

simplificeres. Derudover er forholdet også subjektivt, da det kommer an på, hvilke forhold der er relevante 

for den konkrete virksomhed. I bund og grund kan man slå op i Statsskattelovens §§4, 5 og 6, og overordnet 

se, hvilke indtægter der skal beskattes, og hvilke udgifter der må fradrages. Dette er naturligt meget 
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simplificeret, og det vil i de fleste virksomheder ikke være tilstrækkeligt kun at have kendskab hertil. Det er 

som nævnt en generel opfattelse, at skattelovgivningen er kompleks, hvilket også er grunden til, at revisorer 

og skatterådgivere bruger tid herpå. Endvidere er dette forhold naturligt noget, der påvirker 

regelefterlevelsen. Hvis man eksempelvis blot vedtog, at alle virksomheder skulle betale x i skat, ville det 

naturligt være lettere, både for virksomheden at overholde skattelovgivningen og for SKAT at opdage, 

såfremt denne ikke blev overholdt. Når det er sagt, er selve kompleksiteten af lovgivningen ikke noget, vi vil 

inddrage i afhandlingen, som følge af, at dette ikke direkte er en del af problemstillingen.  

Vi vurderer derimod, at der er et manglende incitament til at overholde skattelovgivningen, og at denne 

problemstilling er problematisk og relevant for afhandlingen. Vi har tidligere i afhandlingen omtalt de 

incitamenter, der er i virksomhederne for at overholde skattelovgivningen og for bevidst at omgå 

skattelovgivningen, jf. afhandlingens afsnit 10. Vi har derudover tidligere omtalt, at der altid vil være 

virksomheder, som bevidst vil omgå skattelovgivningen, og at de påvirkes af den manglende 

opdagelsesrisiko samt den generelle holdning til SKAT. Holdningen til SKAT vil blive gennemgået i 

spørgsmål tre. I vores optik er det således ikke videre relevant at tale om besvigelser i forbindelse med dette 

spørgsmål, men derimod relevant at se på den problematik, at der er mange virksomheder, som ønsker at 

overholde skattelovgivningen, men ikke gør det.  

Vi mener således, at ovenstående besvarelse fra virksomhederne er med til at understøtte den tidligere 

omtalte problemstilling jf. afhandlingens afsnit 10, hvor vi argumenterede for, at der set ud fra en cost-

benefit-betragtning ikke er tilstrækkeligt incitament for virksomhederne til at overholde skattelovgivningen, 

jf. afhandlingens afsnit 10. Billedet ville i vores optik være et andet, hvis virksomhederne havde et større 

incitament til at overholde skattelovgivningen. Vi mener ikke, der er overensstemmelse mellem, at over 60 

% mener, der er tilstrækkelig råd og vejledning, men at over 50 % har fejl i sine selvangivelser. Derudover er 

der kun ca. 14 %, som mener, der ikke er tilstrækkelig råd og vejledning, hvilket ligeledes understøtter dette. 

En virksomhed, som ønsker at overholde skattelovgivning, må enten forsøge selv at gøre dette og derfor 

finde tilstrækkelig råd og vejledning, alternativt betale for denne hos rådgivere eller revisorer. Når over 50 % 

har fejl i sin selvangivelse, men kun 15 % mener, der ikke er tilstrækkelig råd og vejledning, må det alt andet 

lige betyde, at der er nogle virksomheder, som enten tror, de overholder skattelovgivningen eller er ligeglade 

med, om de overholder denne. Begge forhold er i vores optik problematiske, og vi mener, at begge tilfælde i 

et vidst omfang kan spores tilbage til et manglende incitament. Argumentet herfor er, at hvis virksomheden 

fik et større incitament, så ville denne, alt andet lige, enten selv undersøge lovgivningen dybere eller søge 

rådgivning, som sikrer overholdelsen.  

13.3 Spørgsmål 3  

”Hvad er din/jeres holdning til SKAT, herunder skattelovgivningen?” 
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Vi har som tidligere nævnt givet virksomheder mulighed for at udtrykke deres holdning til skattekontrollen, 

revisors rolle og SKAT generelt via det udsendte spørgeskema. Som kort beskrevet i afhandlingens 

empiriafsnit165, har vi bearbejdet data herfra, således at vi kan opstille nedenstående figur 13.3.1 over 

respondenternes holdning.  

 

Figur 13.3.1 (Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 633 virksomheders svar) 

Som det fremgår af ovenstående figur, er der generelt en meget negativ holdning til SKAT og til 

skattekontrollen; hele 66 % har en negativ holdning hertil, mens kun 22 % har en positiv holdning hertil. Når 

man gennemgår de respektive kommentarer, bliver det tydeligt, at denne fordeling kan henføres til de senere 

års skandaler. Det er naturligvis ikke muligt for os at udtale os om, hvordan holdningen har udviklet sig over 

de senere år; dog vil vi på baggrund af udtalelserne i spørgeskemaerne vurdere, at holdningen de senere år 

generelt er blevet dårligere grundet de mange skandaler. Nogle af disse udtalelser har vi gengivet nedenfor, 

mens den fulde liste findes i bilag 18. 

”Efter min mening er det ikke de mindre virksomheder, der er problemet men de større, som har bedre 

mulighed for skatteunddragelse. Mange gange hører man at en revisor er indblandet i skattesvindel. Så 

derfor har jeg svært ved at se, det hjælper at revisor skal lave skattekontrol.”166 

” Den (skattekontrollen, red.) er til at grine af”167  

” for dårlig mange slipper af sted med at snyde”168 

                                                      
165 Se afsnit 9 for omtale herom. 

166 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

167 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

168 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 
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”Mindre komplicerede regler ville gøre alt lettere og mindske skattefejl og –snyd”169 

”at der bruges for mange resurse på de små virksomheder fordi det er nemmere at gennemskue og de 

store komplicerede selskaber går fri pga. for indviklede skatteregler. Der burde måske laves en 

grundskat af hver tjent krone således at multi nationale selskaber ikke kan undgå at betale en lille del af 

omsætningen / fortjensten i DK”170 

” Den er uacceptabel dårlig og skaber en oplevelse af uretfærdighed for dem der pligtskyldig overholder 

reglerne mens andre går fri”171 

” Den nuværende skattekontrol er efter min overbevisning ikke eksisterende og SKAT er helt ude af 

kontrol og ude af stand til at varetage sine opgaver. Det er efter min mening ikke en vej frem at 

uddelegere opgaven til en række private revisorer (hvilket de sikkert gerne vil (=mere arbejde). Det vil 

være at slippe den samlede revisorstand løs i en slikbutik - og vigtigst: Hvem skal så være min rådgiver 

når revisoren (også) arbejder for SKAT? Jeg vil ikke ha tillid til en revisor der arbejder for skat, for hvis 

interesser er det revisoren varetager?”172  

” Den nuværende skattekontrol er mangelfuld, idet SKAT ikke har resoourcer og kompetencer til at 

kontrollere virksomheder. Dette medfører et tabt skatteprovenu, idet virksomheder kan spekulere i 

ubevidst og bevidst snyd. Flere ressourcer til skattekontrol bør prioriteres istedet for at gå den anden vej 

og spare på området. Det sender et forkert signal til de virksomheder som både bruger ressourcer og 

rådgivere mv. for at betale den korrekte skat og være compliant.”173 

”Den nuværende skattekontrol er TOTAL ikke eksisterende. Vi har ikke fået forespørgsler i de seneste 12 

år. Og kunne NEMT snyde i skat, hvis vi ville.” 174 

”Den nuværende skattekontrol er utilstrækkelig, og det er almindelig kendt at man kan snyde temmelig 

meget uden at blive opdaget. Det må være en offentlig opgave at udføre denne kontrol. Det er ikke 

rimeligt at jeg, der hidtil har overholdt skattelovgivningen, skal betale flere penge til min revisor, fordi 

andre ikke gør det.”175 

”Den nuværende skattekontrol er yderst mangelfuld. Kontrollen før øges og kan evt. udføres af revisor 

(med erklæring herom) og/eller skærpet kontrol fra myndighederne hos virksomheder uden en 

revisorpåtegnet skatteopgørelse”176 

”Der bør være mere skattekontrol, jeg er træt af som lille firma der betaler rettidig skat at store 

internationale firmaer kan snyde for 12 milliarder”177 

                                                      
169 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

170 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

171 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

172 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

173 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

174 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

175 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

176 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

177 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 
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”Det er altid en meget svær balance gang om alle skal betale for, at nogle personer ikke overholder 

gældende lov. Umiddelbart mener jeg, at det ikke er i orden at alle skal betale ekstra til revisor for 

øgede skattekontrol. Denne kontrol bør ligge hos SKAT, og udføres af deres medarbejdere. 

Udfordringen i vores samfund er, at det er blevet for komplekst for en almindelig mand, at holde sig 

opdateret med bla. skattelovgivningen. Og det er her der skal sættes ind. En forenkling af reglerne vil 

være at foretrække.”178 

”Det er dybt problematisk at skats ugidelige og uduelige instans gør at kravene  til vores revisorer stiger  

og stiger da de skal lege politimænd for skat. Revisoren er betalt af os og bør være primært vores 

rådgiver man kan og skal ikke udlicitere kontrolfunktioner til vores rådgivere mere end den allerede er. 

Hvidvaskningreglerne er også fuldstændig kammet over for både revision og banker det smadrer vores 

råsgivningssystem. Det er iøvrigt en hån mod alle os selvstændige med mængden af kontrol når skat så 

pisser 12 milliarder væk imens de myrer knepper små danske selskaber. Jeg ejer 28 selskaber med 

revision på alle og er påbegyndt udflytning af dk for alle it selskaber i første omgang dette land styrer 

mod afgrunden”179 

”Det er helt hen i vejret, at der ikke er krav om kontrol fra revisor. Jeg taler med flere sevstændinge 

erhvervsdrivende som slet ikke er bekendt med gældende regler. Min mening er, at det sejler totalt og 

der ikke er styr på gældende lovgivning, når der ikke er en revisor med ind over. Loven skulle ALDRIG 

have været lavet om. Fordi du er dygtig selvstændig, kan du ikke samtidig have styr på loven. Os der 

overholder loven føler os snyt så vandet driver.”180 

”Det er min fornemmelse at større virksomheder selv bestemmer hvor meget skat de vil betale. Deres 

revisorer er dygtigere end dem der er ansat ved skat. I det sidste spørgsmål spørger I om jeg vil betale 

for øget kontrol, hvad med at skat kontrolere noget og på den måde får flere penge i kassen. Det må 

være slut med at de små skal betale for de store.”181 

”Det er mit indtryk, at mere komplekse regnskaber ikke kontrolleres tilbundsgående i tilstrækkeligt 

omfang.”182 

”Det må efterhånden være tydeligt, for enhverv, at vores system ikke virker. I mange år, har der været 

kontroller på ganske små virksomheder - kontrol af kørsel mv. - efter min opfattelse, de "lette" opgaver, 

mens store og tit uoverskuelige opgaver er "syltet" på grund af manglende resurcer. En anden ting, jeg 

har siddet overfor en skatte-kontrollant (eller hvilken titel, de nu har) som i den givende virksomhed 

fandt masser af uoverensstemmelser. Det var ikke virksomheden, der gjorde noget forkert, men branchen 

gjorde, at det lod sig gøre, at "fange" mange sociale snydere ved hjælp af virksomhedens 

papirer/registreringer mv. - Hun havde varslet at hun ville gennemgå min. 3 år (og jeg gentager, hun 

fandt masser) men, da hun var færdig med år 2 sagde hun, at nu var vi nød til at stoppe, da hun ikke 

havde flere resurser ??? Wtf (på godt dansk)  - Det giver da ingen mening... så længe, hun kan "tjene" 

sin egen løn (og det kunne hun sagtens) så burde der da ikke være mangel på resurser... Vi har brug for 

at der bliver ryddet op i Danmark.”183 

                                                      
178 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

179 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

180 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

181 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

182 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

183 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 



86 

”En selvangivelse der er udarbejdet uden assistance af autoriseret/registreret revisor bør give anledning 

til særlig kontrol hos skattemyndighederne for at fange ikke korrekte angivelser. Og jeg er ikke revisor, 

og har derfor ingen økonomisk interesse i mit svar.”184 

Når virksomhederne udtaler som de gør, skal dette i høj grad ses i lyset af, at der de senere år har været 

meget stor mediebevågenhed og fokus på SKAT. Der har været stor omtale omkring diverse skandaler i 

medierne185, og medierne har gennem en længere periode talt om, at tilliden til SKAT svækkes dag for dag, i 

takt med at diverse skandaler ser dagens lys. En del af disse skandaler vedrører ikke nødvendigvis den 

faktiske skattekontrol, men vi forventer, at den til tider meget negative holdning, som giver sig til udtryk i 

respondenternes svar, alt andet lige er påvirket af mediernes omtale af skandaler i SKAT som helhed. Af 

ovenstående citater samt den samlede respondentbesvarelse som fremgår af bilag 18 kan man generelt se en 

negativ holdning især mod SKATs kontrolindsats. Vi har ikke foretaget en nærmere analyse af, hvad årsagen 

til de enkelte respondenters negative holdning kan skyldes. Vi vil dog forvente, at der er en mere negativ 

holdning til SKAT som følge af de omtalte skandaler. Derfor skal der også tages højde herfor, når de enkelte 

svar nærlæses. Som nævn i afhandlingens afsnit 11 er der også sket en reduktion i SKATs samlede 

kontrolindsats186. I takt med at der er kommet flere virksomheder i Danmark, er der ikke sket en tilsvarende 

forøgelse af SKATs kontrolindsats, hvorfor den oplevede kontrol kan være reduceret som følge heraf. Vi 

mener, at dette er problematisk, da dette alt andet lige påvirker skattemoralen hos virksomhederne.  

Det bliver derfor alt andet lige sværere for virksomhederne at forstå, at de skal betale den korrekte skat, når 

SKAT ikke kontrollerer naboen, samtidig med at der i flere tilfælde strømmer danske skattekroner ud til 

kriminelle bagmænd. Når vi inddrager besvigelsesdiamanten187 i dette perspektiv, kan den manglende 

regelefterlevelse skyldes retfærdiggørelse, som ifølge besvigelsesteorien er en grundsten i, hvornår der kan 

opstå besvigelser. Når dette ses i sammenhæng med besvarelsen af spørgsmål 1188, er det i vores optik 

tydeligt, at der er et stort problem, og også at omfanget heraf næppe er belyst fuldstændigt på nuværende 

tidspunkt, idet seneste data omkring den manglende regelefterlevelse er fra 2012189.  

13.4 Spørgsmål 4  

”Hvordan vurderer du, at den lovpligtige revision/udvidet gennemgang på nuværende tidspunkt medvirker 

til virksomhedernes overholdelse af gældende skattelovgivning?” 

                                                      
184 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

185 Se nærmere omtale i afhandlingens afgrænsning.  

186 Se nærmere beskrivelse i afsnit 11.1. 

187 Se definition herpå i afsnit 5. 

188 Se nærmere i afsnit 13.1. 

189 Gennemsigtighedsrapport – SKAT 2013, SKAT 2014, SKAT 2015. 
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Det fjerde spørgsmål i den samlede spørgerække er stillet til virksomhederne, Anders, Tom og Kasper samt 

revisorerne for at klarlægge, hvordan de respektive parter vurderer den lovpligtige revision ift. overholdelse 

af skattelovgivningen. Som behandlet i afsnit 10 og 12 vil der være fejl, selvom revisor er involveret, og det 

at revisor er involveret, er således ikke garanti for, at skattelovgivningen er overholdt. Det er således vigtigt 

for problemstillingen at undersøge, hvorvidt der er tilstrækkelig forståelse herfor hos parterne.  

Tom og Kasper siger bl.a.: 

”…det vil jo sige, at det giver faktisk nogle pejlemærker til myndighederne, nogle pejlemærker som de jo 

ikke har, hvor der ikke er revision. Og det er jo egentlig det som optager os, at den påvirkning det har, 

det er jo den mere synlige del af det, men vi tror jo også et eller andet sted at det har en profylaktisk 

virkning, af at en virksomhed ved godt, at når en revisor kommer ud så er der jo grænser for hvor mange 

stereoanlæg man kan købe uden at det jo nok lige vil få nogle til at løfte øjenbrynene.”190  

”Vi mener faktisk at revisorerne er med til at sikre en bedre regelefterlevelse og det er også noget vi 

mener der skaber værdi.” 191 

”Og det som umiddelbart, der er af tendenser, der viser tendenser er i hvert fald når man tager 

forskellene mellem nogle der har, lad os så bare sige en revisor inde over. Det kan være alt for 

assistance til revision versus nogle som slet ikke har haft en revisor inde over så er der en signifikant 

forskel. Det der kan være lidt slagsmål om det er hvor meget det nu betyder om man bliver revideret 

eller får assistance. Men under alle omstændigheder går myndighederne jo glip af nogle af de, nu 

hedder det så fremhævelser som der måtte være i forhold til nogle skattemæssige ting. Så det er jo 

selvfølgelig en anden side af det.” 192 

Tom og Kasper er dermed af den opfattelse, at den lovpligtige revision/udvidet gennemgang i et vidst 

omfang medvirker til en bedre regelefterlevelse. Det fremgår dog også, at de godt ved, at det forhold, at 

revisor er involveret, ikke sikrer 100 % overholdelse af lovgivningen. De fremhæver endvidere, at revisor 

giver pejlemærker, såfremt de identificerer forhold som eksempelvis brud på gældende skattelovgivning. Det 

er således ikke revisors rolle at kontrollere og korrigere virksomhederne, men derimod i højere grad at give 

oplysninger til tredjemand, herunder SKAT.  

Der er lidt blandede holdninger imellem revisorerne, hvor flere fremhæver bl.a. væsentlighed, samt at der 

ikke er noget særskilt krav om udførsel af arbejde relateret til skatten. Dog er der også en vis enighed om, at 

revisor i et vist omfang har betydning, når disse er involveret, både i form af rådgivning, men også i form af 

proaktiv rådgivning til virksomheder.  

Kasper siger bl.a.: 

                                                      
190 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

191 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

192 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 
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”Der kan man sige, der er det jo den almindelige væsentlighedsbetragtning i forhold til årsrapporten, 

der er gældende der. Det der jo så selvfølgelig ligger indirekte, det er jo den almindelige oplysningspligt 

omkring ledelsesansvar.” 193  

”…jeg underviste for en del år siden nogle af SKATs elever i forbindelse med deres uddannelsesforløb, 

hvor vi også skulle have noget revision, og da de havde været igennem det, så kom de faktisk til mig og 

sagde, de havde fået sådan en helt aha-oplevelse, for de have egentlig ikke kunnet forstå, hvordan SKAT 

kunne finde fejl i så mange selskaber, som revisoren havde været inde over, men nu havde de pludselig 

fået forståelsen for, at vi har noget, det hedder væsentlighedsniveau. De sagde, det begreb, det kendte de 

slet ikke hos SKAT. Så nu kunne de jo pludselig godt forstå, at de kunne finde en eller anden korrektion 

på 10.000 kr. i en virksomhed, hvis det var sådan vi havde et væsentlighedsniveau på en halv million.” 

194 

Heidi udtaler:  

”…det kan aldrig give en væsentlig fejl i regnskabet, men det kan give en væsentlig fejl i 

skatteopgørelsen. Det anerkender jeg fuldt ud.” 195 

Asger udtaler:  

”Det direkte svar det er nej. Fordi det har intet med den skattepligtige indkomst at gøre. Der er to ting 

i det for mig, for at gøre det kort. Det ene det er din erklæring, og i forhold til om du skal give 

yderligere oplysninger.”196 

”….det andet er, at når du kigger på regnskabet, så forholder du dig til regnskabsposterne og 

forholder dig til det retvisende billede, og så har du væsentlighedskriteriet. Som overskygger alt andet, 

og så skal du forholde dig til om din skattepost i resultatopgørelsen eller i balancen, og det er jo et 

spørgsmål om der er ligger et forventeligt materiale fra kunden på at det hænger sammen, og der er 

en ædruelig indkomstopgørelse konverteret. Der kan din væsentlighedsgrænse jo være 10 millioner, 

og det skal du jo ikke ned og forholde dig til på nogen måde, du skal se den forelægge og du skal på en 

eller anden måde, lige forholde dig kritisk til om det ser nogenlunde ud på store poster. Men du vil jo 

aldrig nogensinde gå længere ned, det er i hvert fald ikke et krav, for at kunne give en blank 

påtegning.” 197 

Morten Speitzer udtaler: 

”Ja det synes jeg helt bestemt det gør. For hvis du som revisor bliver opmærksom på, altså du skal 

ikke lede efter det aktivt, men hvis du bliver opmærksom på lovovertrædelser inden for skatte og 

momslovgivningen, så skal du jo rapportere det i din påtegning. Så det vil have en eller anden effekt. 

Jeg tror også det vil have en opdragende effekt i de her virksomheder, det vil de jo ikke have, og 

                                                      
193 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

194 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

195 Fra interview med Heidi, jf. bilag 13. 

196 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 

197 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 
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mange gange oplever man også at de siger ”hov det var sgu en fejl, det må vi hellere rette” Det 

oplever jeg ret ofte, at det er det som er tilgangen. Så det tror jeg klart har en effekt, jeg tror også at 

det har en præventiv effekt, at der kommer en revisors, at der kommer en kontrollant, men da der 

stadig er det her fortrolighedsforhold, man tør godt som virksomhed at fortælle revisors de her ting, 

altså hvordan løser man de her ting og så er man inde i et løsnings mode.”198 

Endvidere er der to citater fra Morten nævnt i spørgsmål 1, som vi mener, er relevante i relation til dette 

spørgsmål også. Disse går på, at det har haft en negativ effekt, at virksomhederne fravælger revision, som 

også blev diskuteret, dengang han var formand i FSR.  

Når revisorerne mener, det har en negativ effekt at fravælge revision, må det alt andet lige også betyde, at de 

mener, at de steder, hvor revisor kommer, vil regelefterlevelsen være højere. Når revisorerne mener, som de 

gør, skal dette ses i lyset af, at de naturligvis har en interesse i, at kritikken ikke rettes mod deres arbejde. Det 

er dog vores opfattelse, at deres citater er forholdsvis neutrale og også understøttes af data, såsom data 

fremvist i forbindelse med interview med Anders, som viser, at der hvor revisor er involveret, er der færre 

fejl på området.  

Anders fra SKAT siger følgende til spørgsmålet: 

”Det tillægges vægt, altså vi tager udgangspunkt i det revisor har lavet. Hvis der er foretaget revision 

så er det det, der er udgangspunktet. Hvis der er foretaget revision og der er nogle anmærkninger, så 

kan det være det er de anmærkninger der er udgangspunktet. Og hvis der er foretaget en revision, vil 

vi ofte også søge os hjulpet af en revisionsprotokol.”199 

” Ude i verdenen tror de jo at revision, også er en skattemæssig revision, og det er også sådan det 

bliver fremstillet i pressen ikke.” 200 

Som det fremgår, mener Anders, at revisors arbejde tillægges vægt, og at dette bruges aktivt i forbindelse 

med et evt. kontrolbesøg. Anders fremhæver endvidere, at SKAT tager udgangspunkt i eksempelvis 

protokollen eller revisors erklæring, altså de metoder, som revisor kan gøre brug af for at kommunikere 

forhold. Det tyder på, at SKAT i den forbindelse har en forståelse for revisors arbejde, og derfor kan drage 

nytte af denne på nuværende tidspunkt, hvilket også understøttes af Anders´ udtalelse omkring, at en revision 

ikke er en skattemæssig revision. Dette undrer os dog, da det står i kontrast til, hvad Kasper fra PwC udtaler 

længere oppe, hvor han i forbindelse med undervisning af ansatte erfarede, at væsentlighedsbegrebet ikke var 

så velkendt. 

                                                      
198 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

199 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

200 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 
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Virksomhederne har fået spørgsmål, ” Er det din/jeres forventning, at hvis en revisor har været involveret i 

aflæggelsen af et regnskab, så er gældende skattelovgivning overholdt?”. Det vil sige, at alle respondenter 

har svaret på dette. Vi har sorteret besvarelserne, så nedenstående figur udelukkende viser holdningen hos 

dem, som har revisor involveret i aflæggelsen af regnskabet, men ikke i den skattepligtige indkomst. Vi har 

endvidere fjernet de virksomheder, som svarer ”ved ikke” til spørgsmålet. Vi har lavet denne sortering for at 

få et indtryk af forholdet hos de virksomheder, hvor revisor udelukkende er involveret i regnskabet, og ikke 

skatten, hvilket vi mener, er mest relevant for ovennævnte spørgsmål.  

 

Figur 13.4.1 (Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 212 virksomheders besvarelser) 

”Har revision på hvert år, med den overbevisning at der så er styr på at de skattemæssige forhold er 

korrekte.”201 

”Går ud fra tingene er i orden når revisor skriver under på regnskabet” 202 

”En revisor skulle meget gerne have styr på skatte kontrol og vi som virksomhed sætter vores lid til at 

de gør deres job godt nok” 203 

”Jeg betaler allerede min revisor for at netop sikre jeg betaler det virksomheden skal og sikrer 

indberetning, således jeg ikke efterfølgende skal spilde tid på problemer opstået som følge af min 

manglende evne til at gennemskue en utrolig kompleks skattelovgivning. Derfor bruger jeg revisoren 

til dette, men det er dyrt nok i forvejen. ” 204 

                                                      
201 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

202 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

203 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

204 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 
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”Jeg forventer at min statsautoriserede revisor sikrer at jeg overholder loven - men også samtidig at 

loven bliver udnyttet. ” 205 

”Vores revisor er statsautoriseret er vi har derfor fuld tillid til at alt udføres korrekt. ” 206 

”Jeg betaler i forvejen revisor 10.500 for årsregnskab + selvangivelse, så jeg mener, at skattekontrol 

bør være indeholdt.” 207 

”Jeg finder at Revisoren skal være en stærk kontrol cogså over for skat, Når en rivisor har 

gennemgået regnskabet, så skal vedlommende også væe medansvarlig for tingene er OK.” 208 

”Antager at revisor sikrer at lovgivning overholdes” 209 

”Anvender revisor for at sikre overholdelse af gældende skattelovgivning” 210 

”Betragter vores revisor som agent for et korrekt skatteregnskab” 211 

Når virksomhederne svarer sådan, tyder det på, at der er en stor forventningskløft212 på området. Det er vores 

vurdering, at de givne svar fra virksomheder giver et godt indtryk af, at de har en forventning om, at betaling 

for en revisor medfører langt større ansvar, end hvad lovgivning eller standarder213 pålægger revisor. 

Ovenstående besvarelser fra de respektive respondenter viser, i vores optik, at der er en forventningskløft på 

området. Dette især imellem virksomhedernes forventning om, hvorvidt revision/udvidet gennemgang 

medvirker til den samlede overholdelse af gældende skattelovgivning og hvilke handlinger og arbejde som 

ligger i selve erklæringen. Som det fremgår af vores empiri indsamlet til spørgsmål 4, er der generelt enighed 

blandt revisorerne, Tom, Kasper og Anders om, at revisors arbejde har en positiv effekt på virksomhedernes 

overholdelse af gældende skattelovgivning. Samtidig erkender de dog også, at det ikke er revisors rolle at 

kontrollere for overholdelse af gældende skattelovgivning, hvilket står i kontrast til, at 67 % af 

virksomhederne i høj grad har en forventning om, at den skattemæssige lovgivning er overholdt, når revisor 

har været involveret i aflæggelse af et regnskab.  

På baggrund af de enkelte partsindlæg samt svar fra respondenterne mener vi at kunne konstatere, at der 

primært imellem virksomhederne og revisorerne og/eller FSR er en stor forventningskløft. Som redegjort for 

                                                      
205 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

206 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

207 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

208 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

209 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

210 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

211 Svar på spørgeskema jf. bilag 18. 

212 Se afsnit 6 for omtale heraf. 

213 Se afsnit 7 og 8 for omtale heraf. 
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i vores afsnit omkring erklæringstyper og revisors arbejde kan vi konstatere, at revisors arbejde er relativt 

begrænset i denne henseende. Men det er ikke vores opfattelse, at dette står på mål med, hvad 

virksomhederne forventer af en revision/udvidet gennemgang.  

13.5 Spørgsmål 5  

”Hvilken rolle mener du revisor har i overholdelse af gældende skattelovgivning, når der afgives erklæring 

på skattepligtig indkomst?” 

Femte spørgsmål i vores spørgerække er ligeledes stillet til revisorerne, Anders fra SKAT og 

virksomhederne. Hvor revisorerne internt var enige i det ovenstående spørgsmål 4, er der her en mindre 

enighed, og faktisk skilles vandene en smule, når spørgsmålet falder på revisors arbejde.  

Heidi siger:  

”De er utrolig tæt på, de laver det fra bunden af og kender ligningsloven og ligningsvejledningen i 

detaljen. De sætter alle os andre fuldstændig til vægs i løbet af et splitsekund.”214 

”Altså personligt, har jeg det rigtig godt med den assistance erklæring vi giver i dag. Men vi har nok et 

større bevis, og en større overbevisning end kun at have en assistance overbevisning.” 215 

Asger ser dog lidt negativt på udviklingen og siger bl.a. 

”Så man kan sige, den nidkærhed som vi udviste som revisorer for 20 år siden, den vil i nok have svært 

ved at genkende nogen steder i dag, også i jeres egen forretning. Og det hænger jo sammen med, 

hvordan SKAT har fungeret, det en del af det, det jeg slet ikke i tvivl om. Det hænger sammen med 

honoraret, og så det et spørgsmål om at der er kommet væsentlighed ind i hovederne på mange 

revisorer.” 216 

”…der ligger en reel kløft mellem, de gamle skattefolk, skatterevisorer som jeg kalder dem, som er skide 

dygtige, og så os selv som branche, hvor vi løfter os mere på det overordnede. Hvor vi nu laver en 

konvertering af et selskabs selvangivelse, hvor der i bedste fald er 3-4 posteringer, som også har været 

der de sidste 10 år, og ikke alle de der, små poster som i vil finde 20 år tilbage i tiden. Så det har fået en 

hel anden, set med skatte- og momsøjne, kvalitet end det har haft, og den kløft den har vi jo et medansvar 

for.” 217 

”Du kan sige hvis du kigger på den isolerede bilag til indkomstopgørelse, så er det kun det. Men ved 

siden af så ligger der det, at hvis du har lavet et regnskab med en blank påtegning på, så er du lidt inde 

på det der, om der kan være et ledelsesansvar. Så er du jo inde på indberetninger og betalinger osv. eller 

                                                      
214 Fra interview med Heidi, jf. bilag 13. 

215 Fra interview med Heidi, jf. bilag 13. 

216 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 

217 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 
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fundamentale fejl i skattebilaget, og hvis du laver hovedaktionærens selvangivelse, så er du også inde i 

en anden side, det er at du også har forholdt dig til hvad han skal selvangive, f.eks. fri bil. Populært sagt, 

så har du lagt dine hænder på kogepladen, på både dit regnskab, for der fanger du noget af skatten, og i 

hans selvangivelse, for der fanger du det andet. De der to hænder dem kan du ikke flytte, og så skal du 

på en eller anden måde have banket hovedet ned i den skattepligtige indkomst. Og så kan vi sige, det 

man så vil lægge indover, i det der skattetjek, det bliver jo nogle af de ting der ligger derude. Det jo 

spørgsmål om de der nærtstående forhold, om det er kørt rigtigt. Om indberetningerne er sket rigtigt. 

Om der er fiflet med momsen helt overordnet. Som jo intet har at gøre med at opgøre en skattepligtig 

indkomst korrekt, overhovedet. Der bevæger vi os ud på noget, som vi nok er nødt til. Men det var det 

den gamle skatterevisor, som jeg er opdraget med. Når de var på kontrol, så startede de fra en ende af 

og kiggede i regnskabet, og kiggede i bilaget, forstod lidt af virksomheden, snakkede måske med nogen. 

Ligesom du ville gøre når du kommer ind på en ny virksomhed, i løbet af en dag eller et eller andet, så 

har du et indtryk af, ender det her godt eller skidt. Så har man ligesom noget at arbejde ud fra, og 

sjældent skifter man jo spor. Det var lidt det den gamle skatterevisor gjorde, jamen der er 3-4 ting, der 

er noget med finansielle kontrakter, udenlands ejendomme, udbytte, osv. de ting skal vi lige borer lidt i. I 

bund og grund lytter jeg mig til, at det også er det SKAT gerne vil have os til at hjælpe med, og det vil vi 

gerne. Spørgsmålet er hvordan vi kommer derhen, uden at vi får udfordringer med vores professionelle 

ansvar, tavshedspligt, erklæringer og alt det der. Så vi i naivitetens gode navn, ender med at få bøder for 

dårlige erklæringer, det må bare ikke ske, og det må heller ikke ske at vi bringer os derhen, at vi løfter 

den norm for hvad der skal til for at lave et skattebilag. Fordi SKAT vil jo, tage hele armen hvis du 

rækker dem en lillefinger. Du kan jo ende med at løfte det faglige niveau mere, end vi vil have for at 

kunne lave et skattebilag, og så ender vi meget oftere i en ansvarsproblematik, for så bliver det mere et 

objektivt ansvar end et subjektivt ansvar.” 218 

Det er min udfordring, og det er derfor jeg er en af dem der er en pain in the ass i de diskussioner vi har 

haft. For umiddelbart er produktet fint og enkelt, vi må bare ikke bringe os derhen hvor vi skaber 

unødvendige udfordringer for branchen, for det kan vi ikke tåle. Men vi vil gerne den vej alligevel, for vi 

vil jo gerne være med til at højne kvaliteten.” 219 

Kasper har samme holdning om, at revisorerne i et vist omfang lægger navn til:  

”Men for at tage spørgsmålene fra toppen, så synes jeg, vi har en rigtig stor rolle i forhold til 

lovgivningen og skattekontrollen, fordi på den her størrelse virksomheder er det som regel en revisor, 

der opstiller selve skatteopgørelsen, og det vil sige, det står på vores brevpapir, og så ligger der altså 

noget af et ansvar, i forhold til der hvor virksomheden selv opstiller tingene. Fordi man kan sige, på de 

store virksomheder, bliver vores involvering i skatten, altså på den almindelige indkomstopgørelse, jo 

nok noget med at sikre, at det bliver den rigtige skat, der ender i årsrapporten. Hvor man kan sige, på 

SMV, der er det lige så meget, at der er et skattehæfte på vores brevpapir, som SKAT måske på et eller 

andet tidspunkt sidder og kigger på, og derfor ligger et større ansvar hos os. Og jo også fordi, det vil 

være os, der fører pennen. Hvor man kan sige, de store virksomheder, de kommer med et eller andet, vi 

så gennemgår. Så man kan sige, i høj grad vil det være sådan på SMV, at de har jo simpelthen ikke selv 

kompetencerne til at kunne lave en årsopgørelse.” 220 

                                                      
218 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 

219 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 

220 Fra interview med Kasper, jf. bilag 15. 
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Morten siger:  

”…det havde vi så en debat om, hvad skal vores rolle være? Og lige præcis det her med 

forventningskløften, lige præcis på det her tidspunkt, der var det jo meget normalt, hvis vi tog 

indkomstopgørelsen, der satte vi jo en review erklæring på, og nu nævnte du selv, at vi ikke skulle ud i 

en eller anden teoretisk diskussion omkring erklæringer, men lad os lige runde den alligevel, og der var 

en dialog med SKAT, og der var en god dialog med SKAT omkring hvad ligger der så i det der arbejde 

og der gik det op for os, at netop SKAT havde nogle helt andre forventninger til hvad vi kiggede på, og 

det var da vi lavede review-erklæring. Bare sådan et spørgsmål omkring væsentlighedsniveau. De 

opererer ikke med væsentlighedsniveau. Altså en krone for lidt eller for meget, det er jo en fejl og den 

skal rettes. Og der har vi jo et helt andet sigte, for selvangivelsen er jo i bund og grund et biprodukt af 

den ydelse der hedder at når vi opstiller reviderer, eller laver udvidet gennemgang for den sags skyld 

eller review, eller hvad det nu måtte være på regnskabet.”221 

Revisorerne er uenige i brugen af revisors erklæring, hvad der kan forventes af arbejdet, og generelt i hvor 

dybt revisors ansvar stikker, når der gives erklæring på den skattepligtige indkomst: Heidi og Morten begge 

fra Deloitte på den ene side og Asger og Kasper fra hhv. Beierholm og PwC på den anden side. Vi har fundet 

det særligt interessant, hvordan fire revisorer med samme uddannelsesmæssige baggrund i form af deres titel 

som statsautoriseret revisor kan være så grundlæggende uenige i kvaliteten af revisors arbejde. Heidi og 

Morten er begge af den opfattelse, at revisorerne er meget tæt på, når der assisteres med opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, eller der gives en review-påtegning herpå. Som det fremgår af Heidis udtalelser 

ovenfor, er hun af den opfattelse, at revisor faktisk laver en del mere arbejde, end hvad der efter standarderne 

burde ligger til grund for at afgive eksempelvis en assistanceerklæring. Dette bakkes til dels op af Morten, 

som nævner, at det netop i hans tid som formand for FSR var et af de forhold, som blev drøftet, fordi SKAT 

havde langt højere forventninger til revisors arbejde, når der blev givet en erklæring på skattepligtig 

indkomst. Dengang var der diskussioner mellem SKAT og FSR, netop fordi SKAT havde andre 

forventninger til revisors erklæring. Efter Mortens vurdering var det grunden til, at revisionsbranchen i stor 

grad gik fra at afgive en review-erklæring efter 2400/2410222 på skattepligtig indkomst til at afgive en 

assistanceerklæring efter 4400-standarden223. Argumentet var, at der ikke var grund til at lave det ekstra 

arbejde, som ligger i en review-erklæring sammenlignet med en assistanceerklæring.  

Dette bliver dog særligt interessant, når man kigger på partsindlægget fra Asger og Kasper, som begge 

indikerer, at revisors arbejde ikke er tilstrækkeligt, samt at det udvikler sig i en uholdbar retning. Især Asger 

skyder på revisionsbranchen generelt og mener, at for mange revisorer gemmer sig bag erklæringen og 

graden af sikkerhed, når disse som revisorer påtager sig ansvaret eksempelvis at assistere med opgørelse af 

den skattepligtige indkomst. Dette bakkes i høj grad op af Kasper fra PwC, som mener, at der ligger en del 

                                                      
221 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

222 Se afsnit 8 for omtale herom. 

223 Se afsnit 8 for omtale herom. 
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mere ansvar i lave en skatteopgørelse på revisors brevpapir. Dermed lægges der en del mere ansvar over på 

revisor, fordi offentligheden har en forventning om, at revisor har gennemgået opgørelsen.  

Udover at det undrer os, at der kan være så vidt forskellige meninger internt i revisionsbranchen, finder vi 

det interessant, at Asger og Kasper har denne holdning, når teorien bag revisors erklæringer, i vores optik, 

siger det modsatte. Vi undrer os især over Kasper og Asgers udtalelser, for ved inddragelse af 

erklæringsteorien, som vi har redegjort for i afsnit 8, fastlægges det, at revisors arbejde relateret til afgivelse 

af hhv. review-erklæring og assistanceerklæring kan opgøres som følger:  

Eksempler på revisors handlinger ved afgivelse af review erklæring efter ISRE 2400/2410  

* At påse at der ligger valide afstemninger og opgørelser til grund for selskabet/virksomhedens registreringer  

* At foretaget forespørgsler samt interviews med relevante medarbejdere/ansatte 

* At kontrollere/analyse udvikling i selskabets/virksomhedens registreringer  

Eksempler på revisors handlinger ved afgivelse af assistanceerklæring efter ISRS 4410 review erklæring 

efter ISRE 2400/2410  

* At sikre at erklæringsemnet er opgjort i overensstemmelse med selskabets/virksomhedens registreringer 

(oftest bogføringen)  

Idet der afgives en erklæring uden grad af sikkerhed, er der ikke krav om, at revisor udfører yderligere 

revisionslignende handlinger eller stikprøver. Ud fra den inddragede erklæringsteori burde det umiddelbart 

være klart, at revisors arbejde er yderst begrænset, når der afgives en erklæring efter assistancestandarden.  

Som nævnt under spørgsmål 4 har vi bearbejdet virksomhedernes svar på spørgsmålet: ” Er det din/jeres 

forventning, at hvis en revisor har været involveret i aflæggelsen af et regnskab, så er gældende 

skattelovgivning overholdt?”. Nedenstående figur 13.5.1 viser virksomhedernes holdning til, hvorvidt 

revisor sikrer overholdelse af gældende skattelovgivning, i tilfælde hvor revisor udelukkende er involveret i 

den skattepligtige indkomst. Vi har som nævnt ovenfor fjernet de virksomheder, som svarer ”ved ikke” til 

spørgsmålet, da disse ikke vurderes relevant. 
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Figur 13.5.1 (Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 102 virksomheders svar) 

Nedenstående figur 13.5.2 viser virksomhedernes holdning til, hvorvidt revisor sikrer overholdelse af 

gældende skattelovgivning, i tilfælde hvor revisor er involveret i den skattepligtige indkomst og regnskabet. 

Vi har som nævnt ovenfor fjernet de virksomheder, som svarer ”ved ikke” til spørgsmålet, da disse ikke 

vurderes relevant. 

 

Figur 13.5.2 (Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 3820 virksomheders svar) 

Som figur 13.5.1 viser, er der blandt virksomhederne fortsat en klar opfattelse af, at revisors assistance med 

skattepligtig indkomst eller selvangivelsen i høj grad er en sikring for, at den skattemæssige lovgivning er 

overholdt. Det samme er tendensen, når vi ser på figur 13.5.2 blot med en endnu højere andel, der i høj grad 
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forventer, at gældende skattelovgivning er overholdt. Vi kan således konstatere, at der også her er en stor 

forventningskløft, imellem hvad virksomhederne forventer, og hvad revisorerne rent faktisk erklærer sig om.  

Den indhentede empiri vedrørende spørgsmålet giver således anledning til en del undren. Det kommer ikke 

som en overraskelse for os, at der er en forventningskløft, imellem hvad virksomhederne forventer, og hvad 

standarderne egentlig siger; dog er vi overraskede over, at denne er så stor. Dette forhold er i vores optik 

meget problematisk, især hvis man ser på, hvilken rolle revisor skal have i fremtiden, for virksomheden 

forventer jo tydeligvis allerede nu, at revisor i høj grad medvirker til overholdelse af gældende 

skattelovgivning, især når denne afgiver erklæring på den skattepligtige indkomst, men også i høj grad, når 

de afgiver erklæring på regnskabet. 

Hvad der ligeledes undrer os, og måske endda mest af alt, er uenigheden blandt revisorerne. Vi har 

konstateret, at der er to holdninger til sagen og har ved at inddrage erklæringsstandarderne konstateret, at vi 

er enige i Morten og Heidis holdning. Dog har vi fundet problemstillingen meget interessant, og vi har på 

baggrund af Asgers udtalelse indhentet informationer om en dom224 fra revisornævnet i 2014, hvor 

revisornævnet fandt, at revisor havde overtrådt den daværende revisorlovs § 16 stk. 3 om at udvise 

professionel omhu og kompetencer. I den konkrete sag havde revisors afgivet en assistanceerklæring (uden 

grad af sikkerhed) på selskab A’s skattepligtige indkomstopgørelse, hvormed der ikke var foretaget revision 

eller review af de indberettede tal. Opgørelsen var fejlbehæftet, idet selskab A havde taget et uberettiget 

fradrag på ca. 125 t.kr. Revisornævnet fandt, at revisor ikke havde udvist tilstrækkelig professionel omhu ved 

at påtage sig opgaven med at udføre assistance, og at revisor derfor burde havde opdaget fejlen.  

Med ovenstående dom in mente, synes vi, det er særligt interessant, at der kan opstå situationer, hvor revisor 

kan ifalde ansvar for at afgive en forkert erklæring eller have udført for lidt arbejde, når dette er foretaget i 

overensstemmelse med gældende standarder. Som beskrevet tidligere i opgaven er det ikke lovpligtigt, at 

revisor giver erklæring på opgørelse af skattepligtig indkomst, ligesom der for nogle virksomheder er pligt til 

at lade deres regnskab revidere. Det undrer os derfor, at revisor kan ifalde ansvar for ”kun” at have afgivet en 

assistanceerklæring, når alternativet kunne have været slet ikke at give en erklæring på den skattepligtige 

opgørelse. Revisors arbejde eller mangel på samme er netop tydeliggjort i påtegningen, hvor det 

tydeliggøres, at der ikke er foretaget revision eller review.  

Et andet aspekt i ovenstående problemstilling er, at det i høj grad er virksomhederne, som stiller ønske om 

revisors assistance. Revisor har naturligvis jf. revisorlovens regelsæt mulighed for at fratræde eller afvise at 

udføre opgaver under visse forudsætninger, men som udgangspunkt er det virksomhederne, som rekvirerer 

revisorernes assistance.  

                                                      
224 Sag afgjort af revisornævnet, sag nr. 160/2013 12. december 2014. 
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Afslutningsvist synes vi, det er tankevækkende, at det efter vores opfattelse er størstedelen af 

revisionsbranchen, som afgiver assistance på opgørelse af den skattepligtige indkomstopgørelse, og der 

dermed ikke gives nogen form for sikkerhed.  

13.6 Spørgsmål 6  

”Hvordan vurderer I revisors, som værende offentlighedens tillidsrepræsentant, fokus på virksomheders 

overholdelse af gældende skattelovgivning?” 

Spørgsmål 6 er stillet til revisorerne og Tom samt Kasper fra FSR, og formålet med spørgsmålet er at 

undersøge, hvorvidt der iblandt respondenterne er en holdning til, at revisor har et større ansvar relateret til 

skat og afgifter, eftersom revisor bærer titlen som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Morten fra Deloitte siger bl.a.:  

”Men nu hvor man så siger at der er den forventningskløft mellem hvad SKAT siger, forventer, vi 

laver, tror vi laver, kunne man så fra revisor forestille, at det kunne være at det var os der skulle 

imødegå, og sige jamen, så må vi jo udvide vores, fokus, ændre fokus på at sige, måske skulle vi have 

mere fokus på skat.” 225  

Altså det er en interessant problemstilling. Men det ligger ikke inden for revisionsstandarderne at vi 

skulle gøre det. Så skulle det være ud fra nogle andre betragtninger, at man siger at der var en eller 

anden aktør, i det her tilfælde SKAT, der stillede nogle særlige krav til dig, og det er der ikke pt. belæg 

for at gøre. Og jeg kunne også godt være lidt bekymret for at gå ned at den sti, fordi, det vil jo så være 

SKAT, men der er jo også andre, hvad så med erhvervsstyrelsen, eller Finanstilsynet hvis det er dem 

som er inde over, eller alle mulige andre kreditorer, konkurrenter, kunder, medarbejdere osv. Altså så 

kunne alle stille deres egene særlige krav til hvad de gerne ville have der skulle afdækkes, så bliver det 

lidt en umulighed opgave.” 226
 

Der er generelt bred enighed i revisorernes svar. Revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant227 er 

ikke direkte forbundet med overholdelse af skattelovgivningen og omfatter derfor ikke en forpligtigelse til at 

kontrollere overholdelse af gældende skattelovgivning. Som tidligere drøftet i afhandlingens afsnit omkring 

revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, er revisors rolle at sikre og verificere oplysninger givet 

af kunden, over for den brede offentlighed. De adspurgte respondenter er alle enige i, at revisors nuværende 

rolle og ansvar ikke har til hensigt at sikre overholdelse af gældende skattelovgivning, idet dette udelukkende 

er en bestanddel af et regnskab.  

Tom og Kasper siger bl.a. 

                                                      
225 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

226 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

227 Se omtale heraf i afsnit 12.3. 



99 

”Bundlinjen er jo som du selv siger at revisor er ikke offentlighedens tillidsrepræsentant på dette 

område, fordi det er ikke revisors primære opgave at finde ud af om gældende skattelovgivning er 

overholdt. Det er ikke revisors primære opgave. Dermed ikke sagt at det ikke hører ind som en opgave.” 

228 

”… for vi ser på mange forskellige ting og selvfølgelig hører det ind under væsentlighed og risiko” 229 

Kasper og Toms opfattelse heraf er, at revisor, som afgiver erklæring på regnskabet, har det fokus på 

skatteområdet, som kan forventes. Som nævnt ovenfor er det regnskabet og ikke gældende skattelovgivning, 

der er revisors primære opgave. Samtidig mener de, at revisor bestemt har en rolle i forhold til overholdelse, 

heriblandt både forebyggende, opdragende og i en vis grad kontrollerende. Dog fremhæver Kasper, at den 

kontrol revisor måtte lave, udelukkende medfører et rapporteringsansvar og således ikke er et 

kontrolelement, som vi eksempelvis ser, når vi taler om SKAT som kontrollant: 

”Man kan sige at revisors rolle, qua den diskussion omkring erklæringen på regnskabet og 

konverteringen, jamen vil jo have en indirekte skattekontrol, men det er ikke en ligningsopgave som 

ligger hos os.” 230 

De mener dog også, at der formentlig er en forventningskløft imellem revisors egentlige arbejde på området, 

og hvad SKAT forventer af revisor: 

”… der er en kløft i opfattelsen af revisors erklæringer og jeg tror at et eller andet sted gør det sig 

gældende både over for virksomheder men også i forhold til SKAT.” ”Og det er simpelthen ud fra den 

betragtning at som udgangspunkt er alle beløb væsentlige i den skattemæssige opgørelse. Og når man 

laver den skattemæssige konvertering fra regnskabet til som jo er baseret på en udvidelse af en risiko 

og et væsentlighedsniveau, jamen så vil der jo givet heraf være nogle fejl i opgørelsen. Og når skat 

finder dem, jamen så godtager den ikke den erklæringsmæssige del der siger at der skal være plads til 

en vis del. Den kommunikation, eller den opfattelse har SKAT ikke. Så der er en kløft.” 231 

Der er således ifølge dem ikke et skisma, i forhold til hvad revisor rent faktisk udfører/har fokus på, og hvad 

revisor bør udføre/have fokus på. En opfattelse, som vi på baggrund af vores gennemgåede teori omkring 

erklæringer, væsentlighed og revisors nuværende arbejde, generelt er enige i. Opfattelsen deles endvidere 

også i høj grad af revisorerne. Asger har som nævnt tidligere fremhævet en uhensigtsmæssig udvikling i 

kvaliteten af det arbejde, der udføres i relation til assistance-/review-erklæringer vedrørende den 

skattepligtige indkomst; det mener vi dog ikke er direkte relateret til rollen som offentlighedens 

tillidsrepræsentant, men mere generelt. Tom og Kasper nævner endvidere, at der er en kløft, imellem hvad 

                                                      
228 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

229 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

230 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

231 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 
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SKAT forventer af revisor, og hvad revisor egentlig gør. På trods af at Anders har givet udtryk for, at der er 

en god forståelse herimellem, jf. spørgsmål 4, er det en opfattelse vi og revisorerne deler. 

Ovenstående kan understøttes via den inddragede erklæringsteori, der redegør for de handlinger, revisor 

udfører, samt vores afsnit omkring revisors nuværende arbejde. Som beskrevet i disse teoriafsnit er revisors 

arbejde ikke planlagt med henblik på at sikre overholdelse af den gældende skattelovgivning. Vi har 

ligeledes i afhandlingens afsnit omkring relevant væsentlighedsteori redegjort for, hvorledes revisor i sit 

daglige arbejde anvender væsentlighedsbegreber, hvilket følger direkte ud af de internationale 

revisionsstandarder232. 

Ovenstående peger derfor i retning af, at revisors arbejde ikke understøtter overholdelse af gældende 

skattelovgivning. Dette samt forventningskløften mellem revisor og samfundet vil vi diskutere yderligere i 

denne afhandlings diskussionsafsnit, afsnit 14.  

13.7 Spørgsmål 7 

”Hvordan tages der på nuværende tidspunkt højde for revisors arbejde? Tillægges denne nogen vægt, når 

virksomheder har involveret revisor/ikke involveret revisor i regnskabsaflæggelsen?” 

Spørgsmål 7 er stillet til Anders Christensen fra SKAT for at se, om SKAT tager højde for revisors arbejde i 

forbindelse med udførslen af skattekontrollen. Som det fremgår ovenfor, er både revisorer, FSR og Anders 

enige om, at revisors arbejde i et eller andet omfang allerede nu medvirker til en højere regelefterlevelse. Vi 

vurderer, at det er relevant at have kendskab til om, og i så fald hvordan, SKAT kan tage højde for revisors 

arbejde, som følge af at dette har stor indflydelse på, hvordan revisor i fremtiden evt. kan bidrage til en øget 

skattekontrol. Som det tidligere har fremgået af Anders’ udtalelse giver det værdi, at revisor er involveret, 

dog er der også en forståelse for, at det faktum at revisor er involveret, ikke er garant for at 

skattelovgivningen er overholdt. 

Ander siger bl.a.: 

”Vores intentioner er at dele det op på de forskellige bistands former, og se om der er forskel, er 

assistance f.eks. ligeså godt. De er altså delt på revision/udvidet gennemgang, assistance herefter 

assistance fra regnskabskyndige som ikke er revisor, og så dem der forsøger selv.”233  

På trods af at der på nuværende tidspunkt allerede i et vist omfang234 tages højde for revisors arbejde, når der 

udvælges virksomheder, tyder det i vores optik ikke på, at denne er helt indarbejdet, herunder kan tage højde 

for, hvad revisor afgiver af erklæringer, når Anders siger sådan.  

                                                      
232 ISA 320, se omtale herom i afsnit 7. 

233 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 
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Anders udtaler endvidere:  

”Dem der ikke kan selv, og de svage sjæle, det er selvfølgelig et problem og det viste de der (tidligere 

omtalte undersøgelse) tal jo også, de viser at der er nogle der vælger fra som ikke burde vælge fra.”235 

At Anders udtaler således, opfatter vi, som at der er en forståelse for, at den lempede revisionspligt har haft 

en effekt og dermed, at de steder, hvor revisor kommer, tillægges værdi. SKAT har mulighed for at udvælge 

virksomheder, ud fra om de har modtaget bistand eller ej, da det i dag fremgår direkte af afkrydsning på 

selvangivelsen. Vi har spurgt Anders: 

”Har man fokus på de selskaber som ikke får udført revision?” 236 

”… altså der er ikke noget automatik i det, sådan så at f.eks. dem der ikke får hjælp fra en godkendt 

revisor, får sådan et risiko tillæg på et par procenter, så man siger risikoen på dem er højere.”237 

Det er således i højere grad de enkelte indsatsområder, som bestemmer, hvornår en virksomhed skal 

udvælges. Disse er som tidligere omtalt238 en del af den overordnede risikovurdering. Vi har endvidere spurgt 

Anders: 

”Synes du at revisors arbejde så giver tilstrækkelig værdi i forhold til SKATs arbejde?” 239 

Det er Anders’ vurdering, at revisors arbejde giver værdi, og det hjælper uden tvivl med til at sikre 

regelefterlevelsen i et vidst omfang. Dog er det vigtigt at have fokus på, hvad revisors arbejde består i. 

Generelt er der desværre nok en misforstået opfattelse af, hvad revisor laver, både fra offentlighedens side, 

men i særdeleshed også fra nogle instanser i SKAT. Dette er omtalt i spørgsmål 5 og 6 og vil således ikke 

blive fremhævet yderligere i relation til indeværende spørgsmål. 

Anders forklarer, at SKAT på nuværende tidspunkt ikke automatisk selekterer på virksomheder, der har 

revisor involveret i aflæggelsen af regnskabet. Han fortæller dog, at det er en del af den samlede 

risikovurdering, så SKAT i et vidst omfang kan risikorette sin udvælgelse.  

Sættes dette i kontekst med, hvor stort et problem, eller som minimum, hvor stor en risiko der er for fejl i 

virksomheder, der ikke har revisor involveret, undrer det os, at SKAT ikke på nuværende tidspunkt i højere 

grad tager højde for revisors arbejde. Når en virksomhed indberettet sin selvangivelse afkrydser denne, 

                                                                                                                                                                                
234 Se omtale herom i afsnit 11. 

235 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

236 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

237 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 

238 Se omtale herom i afsnit 11. 

239 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 
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hvorvidt revisor har været involveret, og i hvilket omfang (type af erklæring), samt om der er supplerende 

oplysninger eller forbehold konstateret. Så har SKAT en lang række informationer til rådighed, som alt andet 

lige bør gøre dem i stand til at selektere herpå. Hertil skal dog nævnes, at vi undrer os over, at de 

markeringer ikke skal godkendes af revisor i form af digitalt signatur eller andet, hvilket betyder, at 

virksomheden reelt set kan markere, hvad denne vil. Anders henviser endvidere til det fortrolige data, som vi 

fik fremvist i forbindelse med interviewet, hvor der fremgik den tydelige tendens, at der var signifikant flere 

fejl hos virksomheder, hvor revisor ikke var involveret sammenlignet med dem, der havde revisor involveret. 

Dette understøtter alt andet lige vores undren, omkring hvorfor SKAT ikke på nuværende tidspunkt i større 

grad tager højde for revisors arbejde. Et argument herfor, kan netop være, at revisors arbejde generelt ikke er 

en garanti for, at skatten er korrekt, som mange virksomheder tror. Det tyder i et vidst omfang på, at 

forventningskløften ikke er helt så stor imellem SKAT og revisorer, som den er imellem revisorer og 

virksomhederne. Set i lyset af den beskrevne erklæringsteori giver det jo udmærket mening, at SKAT ikke 

direkte tager højde for revisors arbejde, da dette jo ikke direkte medvirker til overholdelse af 

skattelovgivningen. Samtidig må vi også konstatere, at revisor alt andet lige har effekt på regelefterlevelsen. 

Denne problemstilling er således i vores optik meget central for at kunne besvare afhandlingens 

problemstilling. På den ene side er der meget, der tyder på, at revisorer allerede nu medvirker til en højere 

regelefterlevelse, men på den anden side er der ikke nogle af de paradigmer, som revisor arbejder indenfor, 

som tilsiger, at revisor har et direkte ansvar herfor. 

Anders fortæller dog, at der sker en form for risikovurdering, i og med at SKAT ser på, hvilke områder det 

giver bedst mening at kontrollere. Som nævnt tidligere i afhandlingen240 gøres dette ud fra en cost-benefit-

betragtning. Det er i vores optik hensigtsmæssigt, at udvælgelsen er risikorettet, dog er det uhensigtsmæssigt, 

hvis for mange virksomheder går uden om disse og dermed undgår kontrolbesøg.  

13.8 Spørgsmål 8 

”Hvilken rolle mener du, revisor bør/kan have ift. skattekontrollen?” 

Spørgsmålet er stillet til Tom og Kasper, revisorerne samt Anders. 

Tom og Kasper siger bl.a.: 

”Jamen holdningen har faktisk været meget klar, fra vores skatteudvalg. De mener ikke at revisors rolle 

er at udføre skattekontrol. Meget simpelt. Det er ikke deres ønske at vi skal gøre det i fremtiden. Og der 

kan man jo så spørge igen om hvad er opfattelsen hos SKAT eller virksomhederne, fordi det er ikke 

                                                      
240 Se afsnit 11 for omtale herom. 
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sikkert, at der er den samme opfattelse. Men hvis du spørger revisorerne er jeg ret sikker på at de vil 

sige, vi udfører ikke skattekontrol.” 241  

”altså vi vil aldrig gå ind for at SKAT skal udlicitere skattekontrollen til revisorerne. Det vil vi aldrig 

gøre, for det er en myndighedsopgave. Men derfor kunne man jo godt forestille sig at hvis man kunne 

lave en aftale med SKAT omkring nogle handlinger.” 242 

Dog er Kasper og Tom meget enige om, at revisor skal have en større rolle i fremtiden, uagtet at dette ikke 

direkte er som kontrollant. Derudover ville de ikke citeres for det arbejde, som FSR på nuværende arbejder 

på, som revisor kan varetage. Vi drøftede dog bl.a. den hollandske ”Horisontal Monitoring”243-model med 

dem. Det var ikke deres opfattelse, at vi skulle helt over i denne model, men nævnte at eksempelvis 

momstjek, skattetjek, arbejdsgivertjek og andre relevante tjek kunne være en mulighed.  

”…man kan have flere erklæringer på sit årsregnskab, så kunne man sådan set også have klarlagt en 

erklæring på skatteopgørelsen. Altså et skattetjek som vi kalder det. Og et momstjek. Altså hvor man 

siger at revisor går mere ned i dybden og udfører nogle handlinger måske på vegne af SKAT og SKAT 

ved hvad indbefatter dette her, og SKAT kan så sige der er nogenlunde styr på den virksomhed, det 

behøver vi ikke at bruge tid på…”244 

Tom tilføjer endvidere følgende, som understreger nødvendigheden af, at revisor bliver involveret på den ene 

eller anden måde; 

”Det er i hvert fald lidt en tsunami at udsætte sig selv for i myndighederne, vi var faktisk temmelig 

uforberedt på den, for alle de sidste i hvert fald 15 år, hvor man talte om regelefterlevelse, der er der 

aldrig en myndighed som har sagt, det her kommer til at blive et problem. Det er der ingen der har sagt 

til politikerne. Det kan godt være at der er nogle politikere som har sagt er det her nu en god ide, men 

myndighederne står mere eller mindre uforberedt på det. Det gælder ikke kun SKAT, det gælder også 

erhvervsstyrelsen, det gælder SØIK. De står alle samen lidt uforberedte på det, og nu skal man så prøve 

at samle op på det. Og det er en stor mundfuld, for som jeg også siger, massive lempelser på det som der 

bliver sendt ind, det vil sige at det offentlige ved meget mindre. De får meget mindre valideret data, 

deres egen kontrolaktivitet er faldet markant over de sidste 10-15 år. I 1999 var det 38% der på en eller 

anden del havde kontrol eller besøg af SKAT, hvor det i dag er ca. 3,4% Og så er der lige kommet det 

særlige vinkel til, som i også nævnte, at der er kommet mange flere selskaber til og det skyldes jo blandt 

andet at for eksempel kapitalkravene er sat gevaldigt ned, og det lukker jo en masse ind i selskabsfolden, 

som ellers tidligere aldrig kunne få lov at boldere sig. Og alt det der, det er det som vi ser effekterne af 

nu, og hvor meget og hvor hurtigt man kan nå at gøre noget ved det nu, det kan man jo godt stille sig lidt 

tøvende over for. Men det er klart at det er en kæmpe tsunami, og jeg vil ikke sige at SKAT er totalt 

uforberedte på det, men de er i hvert fald ikke særligt godt forberedt på det.” 245 

                                                      
241 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

242 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

243 https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/horizontal_monitoring_very_large_businesses_dv4061z1pleng.pdf 

244 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

245 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 
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Asger siger:  

”Den største forpligtigelse vi har, og det er jo min kæphest internt, det er at jeg gerne vil have den der 

top 10 liste, væk fra compliance undersøgelsen på vores kunder. Kan de lykkedes, bare et væsentlig 

stykke af vejen, så jeg ligeglad med resten. Der må gerne være fejl, det kan ikke undgås, vi kan ikke få 

økonomi i det, fordi ingen gider betale for det. Kunderne kan sagtens leve med det, SKAT kan sagtens 

leve med det og politikerne kan leve med det. Men vi kan ikke leve med det der, hvor man har mistanke 

om at det er bevidst, eller motiveret af personlig vinding. Det dur ikke. Og kan vi bare få den der 

skattenorm i spil, så har vi løftet niveauet med FSR-øjne, og hvis man ikke kan gøre det af 

frivillighedens vej, så må man gøre det af kontrolvejen. Derfor kan være nødvendigt at sige, at den 

interne kontrol der er, foreningsbaseret eller virksomhedsbaseret, måske skulle skele lidt mere til, at 

nogle af vores basisprodukter, rent faktisk overholder de krav der er til at yde rådgivning. Det kunne 

jeg godt tænke mig, og skattetjekket er et eller andet forsøg i den retning. Du kan sige, det der foregår 

omkring international skatterådgivning og grønbogen, og alt muligt andet, det spiller jo i den samme 

retning. Tragten bliver mindre, og vi kan ligeså godt se det i øjnene og gå skridtet. Men det kræver 

også andet, end ord, det kræver man rent faktisk gør noget, når du sidder med dokumentet.” 246 

”Det ved jeg ikke, det bliver jo lidt gentagelse tror jeg. Jeg synes det er, som revisor synes jeg det helt 

afgørende er, at den kvalitetsdagsorden som blev rejst i FSR, for, jeg tror, det er tre år siden, hvor det 

blev besluttet at øge kvaliteten generelt, også på skatteområdet. Den synes jeg er helt vild vigtig, at 

holde fast i, og udvikle. Så har jeg nok også den holdning, at jeg kan sagtens se, at vi som revisorer 

kan gå længere og vi vil også gerne gå længere, det er bare vigtigt, at dem som bistår med det 

kontroltiltag, at det bliver meget afklaret hvad det er.” 247 

Morten siger:  

”Så var der jo hele debatten omkring vores involvering i det hele taget og hvordan vi kunne hjælpe 

hinanden. En af de ting som der i hvert fald var meget væsentligt i debatten det var omkring det her 

med, at vi skulle passe på med at blive SKATS forlængede arm, altså vi har en opgave som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Vi skal ikke bare repræsentere en part, det er alle som måtte have 

i det her tilfælde i regnskabet.”248 

”Men nu hvor man så siger at der er den forventningskløft mellem hvad SKAT siger, forventer, vi 

laver, tror vi laver, kunne man så fra revisor forestille, at det kunne være at det var os der skulle 

imødegå, og sige jamen, så må vi jo udvide vores, fokus, ændre fokus på at sige, måske skulle vi have 

mere fokus på skat.” 249 

Altså det er en interessant problemstilling. Men det ligger ikke inden for revisionsstandarderne at vi 

skulle gøre det. Så skulle det være ud fra nogle andre betragtninger, at man siger at der var en eller 

anden aktør, i det her tilfælde SKAT, der stillede nogle særlige krav til dig, og det er der ikke pt. belæg 

for at gøre. Og jeg kunne også godt være lidt bekymret for at gå ned at den sti, fordi, det vil jo så være 
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247 Fra interview med Asger, jf. bilag 9. 

248 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 

249 Fra interview med Morten, jf. bilag 11. 
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KSAT, men der er jo også andre, hvad så med erhvervsstyrelsen, eller Finanstilsynet hvis det er dem 

som er inde over, eller alle mulige andre kreditorer, konkurrenter, kunder, medarbejdere osv. Altså så 

kunne alle stille deres egene særlige krav til hvad de gerne ville have der skulle afdækkes, så bliver det 

lidt en umulighed opgave.” 250 

Anders siger: 

”På nuværende tidspunkt er der initiativer i gang med at undersøge hvordan revisor aktivt kan 

bidrage i skattekontrollen, og det ville efter Anders vurdering være hensigtsmæssigt hvis revisors 

kunne hjælpe med eksempelvis et skatte/momstjek. Det ville derfor give god mening at revisorerne 

hjalp med nogle af de arbejdsopgaver som ellers ligger så tæt op af deres daglige arbejde ” Alt andet 

lige, vil vi få mere rigtige oplysninger, som i hvert fald er tjekket for nogle bestemte ting. Det kan jo så 

gøre at hvis man ellers ligger det sammen, så er det samlede kontroltryk, altså SKAT laver nogle 

kontroller og hvis revisorerne så også laver noget, så når det ligges sammen er det større. Det jo 

ligesom det der er filosofien i det.” 251 

Generelt er der en enighed fra parterne, SKAT, FSR og revisorerne, om at revisor ikke direkte skal gå ind og 

udføre skattekontrol. Som FSR siger, ” vi vil aldrig gå ind for at SKAT skal udlicitere skattekontrollen til 

revisorerne. Det vil vi aldrig gøre, for det er en myndighedsopgave”. Dog er parterne også enige om, at 

revisor godt kan tænkes ind i skattekontrollen, på trods af de ikke direkte skal være et kontrolorgan, ved 

eksempelvis at lave en aftale med SKAT om at udføre nogle handlinger. I denne forbindelse med skatte- og 

momstjek nævnt flere gange af alle parterne, dog uden at disse blev tydeligt defineret, andet end at disse 

skulle bestå af, at revisor udførte arbejde relateret til hhv. skat eller moms og går i dybden med disse 

områder. FSR er endvidere af den opfattelse, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt, at revisor bliver 

involveret, som følge af at Skatteministeriet slet ikke er rustet til at varetage opgaven i tilfredsstillende 

omfang. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at FSR har interesse i at få skabt yderligere arbejde til 

revisorerne, dog mener vi stadig, der er et vist ræsonnement i udtalelsen, da det også er vores vurdering, at 

problemet er stort, og også større end det på nuværende tidspunkt er redegjort for at være.  

Asger har som tidligere nævnt anfægtet den indsats, som revisor på nuværende tidspunkt lægger i forbindelse 

med assistance af opstilling af den skattepligtige indkomst. Han mener som tidligere nævnt, at revisor har et 

større ansvar og derfor bør have mere fokus på denne del, bl.a. igennem kvalitetssikring, og fokus fra bl.a. 

FSR. Denne holdning er naturligvis interessant da revisor alt andet lige vil få en større rolle ift. 

skattekontrollen, såfremt arbejdsindsatsen øges. Ser vi på problemstillingen ift. erklæringsteorien og vores 

afsnit omkring revisors arbejde, er der ikke noget der, i vores optik, tyder på, at revisor laver for lidt. Dog 

undrer det os, at der er revisorer, der er dømt i ansvarssager, hvor erklæringsteorien ellers begrænser revisors 

ansvar. Sådanne forhold underminerer i vores optik den regulering, som revisor er underlagt i forbindelse 
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med udførslen af sit arbejde. Dette er dog i vores optik en anden diskussion og ikke noget, der vil blive 

inddraget yderligere i afhandlingen. 

Sammenholder vi de respektive partsindlæg, er det tydeligt, at der imellem parterne er en fælles forståelse 

for, at der er behov for en indsats på den ene eller anden måde. Det er endvidere tydeligt, at denne indsats på 

nuværende tidspunkt ikke er klarlagt, hverken når der diskuteres art eller omfang. Der er i vores optik flere 

forskellige måder, man kan løse problemstillingen på, der hver især har deres fordele og ulemper. Det 

vigtigste relateret til ovenstående spørgsmål, er i vores optik dog, at der er en fælles forståelse og et fælles 

mål, om at revisorerne kan have en mere aktiv rolle.  

I vores optik er det nødvendigt, at der fra revisorer, SKAT og FSR bliver tænkt nyt. Som vi ser det, kan det 

ikke med de nuværende reguleringer forventes, at revisor via sit arbejde er med til at sikre en yderligere 

regelefterlevelse. Det er således vores holdning, at såfremt revisor skal have en mere aktiv rolle, som de 

interviewede parter er enige om, skal dette gøres på en måde, som ligger uden for revisors nuværende 

arbejdsopgaver og ansvarsområder. Hvorvidt dette skal ske i form af en udvidelse af ansvarsområder eller 

som nogle yderligere arbejdsopgaver, vil blive diskuteret senere i afhandlingens diskussionsafsnit 14. 

13.9 Spørgsmål 9  

”Ser du/I gerne, at revisor bliver involveret i skattekontrollen, for at øge omfanget af denne?” 

Spørgsmålet er stillet til virksomhederne for at få deres holdning til, hvorvidt revisor aktivt skal involveres. 

Som det fremgår af nedenstående figur 13.9.1, er der en stor andel, der ikke har nogen holdning hertil, 

hvilket vi vurderer, er meget naturligt, qua spørgsmålet måske er en anelse komplekst. Dog vurderer vi, at 

de, der har svaret, har et ønske om at tilkendegive deres holdning.  
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(figur 13.9.1 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 4.544 virksomheders svar) 

Fjerner man dem, som har svaret ”ved ikke”, hvilket er gjort i figur 13.9.2 nedenfor, får man derimod et i 

vores optik spændende svar. Lidt under hver tredje virksomhed er af den opfattelse, at revisor gerne må 

involveres i skattekontrollen.  

 

(Figur 13.9.2 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 2.863 virksomheders svar) 

Der er således i et vidst omfang et ønske om, at revisor støtter skattekontrol og øger denne. Det er i vores 

optik positivt, at så stor en del af virksomhederne er af denne opfattelse. Dog er det også vores opfattelse, at 

vi bliver nødt til at tage højde for, at så mange virksomheder allerede nu mener, revisor er direkte 

medvirkende hertil. Det kan derfor betyde, at der formentlig er nogle der svarer ja, da de er af den opfattelse, 

at de anvender en revisor, som sikrer overholdelse og derfor er af den opfattelse, at det burde være et krav for 

flere. Uagtet dette er det dog i vores optik meget positivt og et udtryk for en vis velvilje til at få en styrket 

skattekontrol.  

13.10 Spørgsmål 10 

”Hvilken effekt vil det efter jeres opfattelse have, hvis revisor fik en aktiv rolle i skattekontrollen.”  

Spørgsmål 10 er stillet til Anders samt Tom og Kasper, og deres svar afhænger naturligvis af, hvilken rolle 

de mener, revisor kan få. Som angivet tidligere er der dog i et vist omfang enighed om, at revisor ikke skal 

varetage en decideret kontrollerende opgave, hvorfor der ses bort fra denne.  

Tom og Kasper fra FSR siger følgende:  
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”…altså det centrale er jo at have en adfærdsregulerende virkning på så mange virksomheder som 

muligt.” 252 

”… jeg tror at det er 93.000 selskaber der ikke har revision eller udvidet gennemgang, som ligger i den 

kategori, hvis vi nu antager at de opfører sig lige som de reviderede virksomheder så er vi i hvert fald 

meget konservative, så tror jeg faktisk at det er 12-13.000 af de selskaber, de ville som minimum fået et 

forhold revisoren ville have skrevet om og dernæst kan man så gå ned og sige, noget af det, jeg tror det 

er 3.000 virksomheder, ville have været ulovlige lån, noget af det ville have været, ehm hvad hedder det, 

ja moms og udbytteskatter og problem med afregning…”253 

Til spørgsmålet om, om revisor overhovedet kan bidrage nok i fremtiden set i lyset af ovenstående 

kommentar vedrørende nødvendigheden, siger Tom følgende: 

”Altså den model der bliver tænkt, det er nok næppe nok, men det er et skridt i den rigtige retning, men 

at forsøge at forene kræfterne mellem myndigheder, virksomheder og revisorer i at få en bedre 

regelefterlevelse. Men det er også det første spæd skridt, så meget kan jeg da godt sige, og så er der lang 

vej, der er uhyggelig lang vej. I den pakke der kommer til SKAT på 6,8 milliarder det er jo til inddrivelse 

og det er jo fint, det trænger også til et løft, det er til de syn styrelser. Der er ikke sat en eneste krone af 

til skattekontrol, så det er næste store hug, det bliver man nødt til også at gøre noget ved. Og det næste 

problem det er så, at man kan jo godt beslutte at der skal ansættes 1000 mand mere i SKAT, men hvor 

skal de komme fra? Man har jo ikke uddannet folk de sidste 10-15 år, fordi man sagde at vi får jo ikke 

brug for dem. Vi er gået fra 12.000 ansatte i SKAT til 6.000.” 254 

Når Tom og Kasper siger, som de gør, understreger dette behovet for, at der bliver gjort noget ved den 

nuværende skattekontrol. Derudover er det i vores optik vigtige pointer, de fremhæver; at revisor både har en 

adfærdsregulerende effekt, men også bidrager med oplysninger til SKAT. Begge argumenter er i tråd med 

både den gennemgåede teori, men også med de resterende svar på spørgsmål stillet ovenfor, som har 

indikeret, at revisor, på trods af at denne ikke får en kontrollerende rolle, sagtens kan bidrage aktivt til 

skattekontrollen. Dette er i vores optik værd at fremhæve, da vi er enige i denne betragtning.  

Som nævnt er spørgsmålet også stillet til Anders fra SKAT, som bl.a. siger: 

”Nej men man kan jo så sige, hvis der er flere i den gruppe, som jo ikke snyder bevidst, men som måske 

laver fejl, vælger sig over i sådan et regime. Så er der jo færre, altså så er gruppen jo minimeret, ideelt 

set så kan man så sige, at hvis dem der gerne vil, kan placeres i nogle regimer, hvor de får den rigtige 

hjælp og gør det rigtigt. Jamen så er gruppen vi skal have fokus på meget mindre, og så kan SKAT have 

fokus herpå. For det er rigtigt at folk der vil snyde, de vil ikke vælge en revision eller frivilligt få revisor 

til at kigge på det. Men hvis SKAT i stedet for 700.000 kun skal kigge på de 10% der bevidst snyder, så 

er vi nede på 70.000, øger det alt andet lige også den oplevede kontrol.”255 

                                                      
252 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

253 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

254 Fra interview med Tom og Kasper, jf. bilag 7. 

255 Fra interview med Anders, jf. bilag 5. 
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Han er dermed enig med Kasper og Tom i deres argumenter. Formålet med revisors involvering skal ifølge 

dem således være, at sikre både regelefterlevelsen hos dem, der gerne vil overholde lovgivningen, men især 

også at give SKAT bedre udgangspunkt for deres skattekontrol, for at øge opdagelsesrisikoen hos dem, der 

bevidst snyder. Der er generelt enighed imellem parterne, og især to forhold, som i vores optik er særligt 

interessante og relevante, fremhæves; for det første, at den oplevede skattekontrol øges, og dermed at 

opdagelsesrisikoen øges, for det andet, at de oplysninger, som indberettes, i højere grad er rigtige.  

I forhold til det første omhandlende at den oplevede skattekontrol øges, nævner bl.a. Asger, at såfremt 

revisor bidrager til skattekontrollen i form af nogle arbejdsopgaver, vil skattekontrollen alt andet lige blive 

styrket og således i højere grad opleves ude hos virksomhederne. Derudover nævner Anders den indirekte 

effekt, som kan bidrage til, at den oplevede skattekontrol øges, da SKAT hermed kan fokusere sin 

skattekontrol mod de virksomheder, som ikke har revisor involveret i et evt. skatte- og momstjek – dette vil 

alt andet lige stramme nettet omkring de virksomheder, som bevidst snyder, da populationen således 

reduceres. Det er vores vurdering, at dette er en meget hensigtsmæssig konsekvens, da dette vil kunne 

påvirke nogle af de uhensigtsmæssige effekter, som vi ser på nuværende tidspunkt, herunder skattemoralen 

samt retfærdiggørelsen og incitamenterne til omgåelse af gældende skattelovgivning. 

I forhold til det andet er det parternes vurdering, at de givne oplysninger alt andet lige bliver mere rigtige. 

Denne opfattelse er vi enige i, da vi tidligere har set data, der understøtter, at der, hvor revisor er involveret, 

er der færre fejl. Involveres revisor så yderligere, må fejlene alt andet lige også blive reduceret yderligere. 

I vores optik vil dette dog være i modstrid med revisors rolle som ”offentlighedens tillidsrepræsentant, idet 

revisor dermed ikke direkte vil varetage offentlighedens interesser, men nærmere varetage SKATs interesser. 

Som vi har redegjort for tidligere i afhandlingen er revisors job netop at validere informationer, som han har 

modtaget fra tredjemand over for offentligheden. Hvis revisor begynder at udføre opgaver specifikt for 

SKAT, kan dette i vores optik stille spørgsmålstegn ved, om revisor kan fastholde sin uafhængighed og rolle 

som offentlighedens tillidsrepræsentant.  

13.11 Delkonklusion 

For at svare på undersøgelsesspørgsmål 4 ”Er der en forventningskløft mellem, hvad revisors laver, og hvad 

SKAT og virksomhederne forventer i forhold til virksomhedernes overholdelse til gældende 

skattelovgivning?” og undersøgelsesspørgsmål 5 ”Hvilke produkter kan revisor levere for at bidrage til øget 

skattekontrol?” har vi nu gennemgået de respektive partsindlæg og analyseret disse.  

Analysen har vist, at der i stort omfang er en forventningskløft, imellem hvad virksomhederne forventer, 

revisor har ansvaret for, og hvad de egentlig har ansvaret for, når der afgives erklæringer, både på regnskabet 

og på den skattepligtige indkomst.  
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Endvidere har analysen vist, at der i et vist omfang er en forventningskløft, imellem hvad SKAT forventer, 

og hvad revisor udtaler sig om.  

Slutteligt har analysen vist, at der er en særdeles relevant kløft relateret til den skattepligtige indkomst, 

hvorpå der oftest afgives erklæring om review eller assistance; denne kløft er ikke blot imellem parterne, 

men også internt iblandt revisorerne. Uagtet, at vi ikke mener, denne kløft har noget belæg, når man ser på 

erklæringsstandarderne, så mener vi dog, denne er relevant, da denne har indflydelse på, hvordan en eventuel 

fremtidig rolle for revisor kan se ud. Asger og Kasper, som fremhæver, at vi har et større ansvar, end hvad 

erklæringsstandarderne siger, trækker således i vores optik i retning af, at revisor rent faktisk på nuværende 

tidspunkt har et større ansvar, og der således igennem kvalitetssikring og øget fokus herpå, kunne øge 

regelefterlevelsen. 

I relation til undersøgelsesspørgsmål 5 kan vi konkludere, at vi på baggrund af ovenstående analyse samt de 

tidligere gennemgåede afsnit omkring erklæringer og revisors arbejde, at der findes både flere produkter, 

men endvidere også flere måder, hvorpå revisor kan bidrage til en øget skattekontrol.  

Spørgsmålet blev indledningsvis stillet, da vi var af den forventning, at vi ville kunne udlede et produkt, og 

en ”best practice” for, hvordan revisor aktivt kan bidrage til skattekontrollen. Vi må på baggrund af vores 

analyse, konkludere at dette ikke er muligt for os. Dog er vi kommet frem til flere forslag, som alle har både 

fordele og ulemper. Nedenfor ses en liste over måder/produkter, hvorpå vi mener, revisor kan bidrage til øget 

skattekontrol: 

 Erklæring om aftalte arbejdshandlinger 

 Øget krav til revisor – ændring i lovgivning 

 Yderligere krav til revisors arbejde – igennem øget kvalitetssikring 

De ovennævnte produkter og metoder vil blive diskuteret i nedenstående afsnit. 
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14 Diskussion 

På baggrund af afhandlingen, er det vores vurdering, at der er en stor problemstilling. Dette som følge af 

flere faktorer, som igennem afhandlingen er blevet fremhævet af flere af respondenterne, forhold som, 

stigende kompleksitet i skattelovgivningen, manglende kontrol fra SKAT samt mindre involvering af revisor, 

er nogle af de faktorer som vi mener mindsker regelefterlevelsen, hos små og mellemstore virksomheder i 

Danmark. På baggrund af vores analyse, er det vores vurdering, at der er forskellige metoder, hvorpå revisor 

kan bidrage aktivt til at øge skattekontrollen. Disse måder har hver især deres fordele og ulemper, og vi vil 

nedenfor diskutere måderne samt deres respektive fordele og ulemper. Vi har udledt måderne ud af vores 

gennemgåede teori, som er sammenholdt med vores analyse af de respektive respondenternes partsindlæg.  

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger: 

I vores optik kan en erklæring om aftalte arbejdshandlinger anvendes. I et sådan tilfælde indtræder SKAT 

som erklæringsbruger og revisor som erklæringsafgiver. 

Fordelene ved en sådan løsning vil i vores optik være, at: 

 SKAT definerer arbejdsopgaverne og kan således styre, hvilke handlinger revisor laver og dermed 

risikorette disse. 

 revisor rapporterer direkte til SKAT. 

 opdagelsesrisikoen hurtigt øges hos virksomheder, således opstår både en præventiv og en 

opdagende effekt. 

 den er forholdsvis simpel, og prisen afhænger af handlingerne og kan således nemt påvirkes. 

Ulemperne ved en sådan løsning vil i vores optik være, at: 

 der vil opstå en øget administrativ byrde for virksomhederne. 

 der afgives erklæring uden grader af sikkerhed. 

 de definerede arbejdsopgaver kommer til at være generiske og kan således ikke tage højde for 

specifikke risici i en bestemt virksomhed. 

  den går udover de virksomheder, som i forvejen overholder skattelovgivningen (hvis tvunget). 

På baggrund af ovenstående fordele og ulemper er det vores vurdering, at en erklæring om aftaler 

arbejdshandlinger vil kunne være en god måde, hvorpå revisor kan bidrage aktivt til skattekontrollen. De 

største udfordringer vil i vores optik være, at der er tale om en øget administrativ byrde, samt det faktum at 

det går udover de virksomheder, som i forvejen overholder skattelovgivningen, hvis en sådan erklæring 

skulle blive et lovkrav. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv strider denne løsning dermed imod den 

bevægelser, vi ser for tiden, hvor lempelse af de administrative byrder står højt på dagsordenen. Dog er der 
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mulighed for at gøre denne frivillig, og SKAT vil på den måde få yderligere oplysninger i deres systemer, på 

baggrund af det arbejde, som revisor udfører. Det er i afhandlingen flere gange blevet behandlet, hvorledes 

det vil være fordelagtigt, hvis man kan ”stramme nettet” omkring de virksomheder, som bevidst omgår 

skattelovgivningen. Dette kunne gøres ved, at der opnås en fordel ved at få et frivilligt tjek af en revisor. Dog 

skeler vi samtidig til, hvilket arbejde og ansvar en sådan erklæring medfører, og det er vores vurdering, at 

denne kan give anledning til udfordringer. Som det fremgår af afhandlingen, er en sådan erklæring uden 

nogen grad af sikkerhed, og den dækker således udelukkende over de udførte handlinger. Dette gør løsningen 

meget lidt fleksibel, og det er endvidere vores vurdering, at man i et vist omfang underminerer revisors 

kompetencer. Generelt når vi taler om revisors arbejde, er det mange gange ”revisors professionelle 

dømmekraft”, der fremhæves. Denne dømmekraft er i et vist omfang fjernet i forbindelse med udførslen af 

erklæring vedrørende aftalte arbejdshandlinger. Det er således vores vurdering, at man på den ene side kan 

argumentere for, at det er en god løsning, hvorved SKAT får mange oplysninger, de kan selv bestemme 

arbejdet, og virksomhederne kan muligvis vælge denne frivilligt, alt efter hvordan en sådan løsning 

implementeres. På den anden side er det dog vores vurdering, at denne løsning er en anelse uambitiøs, i hvert 

fald hvis revisor involveres. Det er vores vurdering, at der er så stærke kompetencer at hente hos revisor, at 

det på sin hvis er spild kun at anvende disse til en erklæring om aftalte arbejdshandlinger. Derudover mener 

vi også, at den information, som SKAT vil få til rådighed næppe vil leve op til, hvad forventningen vil være 

på tidspunktet for udarbejdelsen af de aftalte arbejdshandlinger. Der er hos virksomhederne så mange 

individuelle forhold, som kan påvirke selv de mest simple ting, og som kan gøre, at revisors arbejde er vidt 

forskelligt det ene sted i forhold til det andet. Trækker man denne pendant over på skatteområdet, er det 

vores vurdering, at dette for alvor spiller ind her, som følge af at der er tale om så kompleks lovgivning, og at 

der er meget stor forskel på, hvad der er relevant for den ene og den anden virksomhed. Dette vil i vores 

optik medføre, at der er meget stor risiko for, at SKAT bliver vildledt. Derudover er der hele diskussionen 

omkring revisors ansvar, for hvad hvis virksomheden har fået en revisor til at udføre de af SKAT definerede 

arbejdshandlinger, men der stadig er fejl? Ser vi på erklæringsteorien, så er ansvaret stærkt begrænset, da der 

ikke er nogen grad af sikkerhed. Hvilket i vores optik, reducerer værdien af en sådan erklæring, i denne 

kontekst. 

Øget ansvar til revisor – ændring i lovgivning: 

En anden måde, hvorpå vi mener, revisor i højere grad ville kunne bidrage aktiv til skattekontrollen, ville 

være, hvis lovgivningen på skatte- og afgiftsområdet blev ændret, så denne direkte indeholder krav til 

revisors handlinger. Denne metode er drøftet i forbindelse med vores interview af flere revisorer, som alle 

har tilkendegivet, at dette kunne være en løsning. Det fremgår endvidere tidligere, hvor vi har draget 

parallellen til hvordan man har gjort i selskabslovens §147, som ligeledes direkte diktere hvad revisor skal 

gøre i forbindelse med en revision. 
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Fordelene ved en sådan løsning vil i vores optik være, at: 

 den vil få hurtig og effektiv effekt, da kravet vil blive efterlevet ved vedtagelse. 

 den vil være en begrænset ”administrativ byrde” for virksomhederne, alt efter omfanget af krav. 

Ulemperne ved en sådan løsning vil i vores optik være, at:  

 den vil være endnu et forhold, som kan forøge forventningskløften, da virksomheder i forvejen 

forventer forholdet afdækket. 

 den kan have indflydelse på revisors rolle, da denne kan blive set som værende kontrollant og ikke 

uafhængig part. 

Set i lyset af ovenstående fordele og ulemper er det vores vurdering, at en sådan ændring af lovgivningen vil 

kunne have en hurtig og effektiv effekt, og på trods af at denne vil medføre en øget administrativ byrde, så 

kan denne forholdsvis simpelt reguleres, da omfanget forholdsvis simpelt kan reguleres. Inspiration til en 

sådan løsning er opstået i forbindelse med interviews af flere af revisorerne, hvor vi har drøftet, hvorvidt de 

mener, der kan stilles et krav over for revisorerne, lig hvad der gør i selskabslovens §147, som stiller krav til, 

at revisor kontrollerer en række forhold hos virksomheden for at sikre, at denne overholder selskabsloven. 

Såfremt de definerede forhold (som er udeladt, da vi ikke mener de har relevans) ikke er i orden, har revisor 

et krav om at oplyse om disse, såfremt revisor har en begrundet formodning, om at ledelsen kan ifalde 

ansvar. Den største ulempe relateret til en sådan løsning vil i vores optik være, at denne vil forøge den i 

forvejen meget store forventningskløft. Virksomhederne er allerede af den opfattelse, at revisor medvirker og 

har et ansvar for at gældende skattelovgivning overholdes, så det er nemt at forestille sig, at det vil være 

svært at forstå, hvorfor revisor nu skal bruge endnu mere tid og fokus på området. Det er således i vores 

optik ikke hensigtsmæssigt at implementere en sådan løsning, før man har fået taget drøftelsen omkring den 

eksisterende forventningskløft. En forventningskløft, som vi også mener, at revisorerne i et vidst omfang 

bærer ansvaret for. Vi er af den opfattelse, at forventningskløften i forvejen er problematisk for branchen 

som helhed, og at det vil være farligt at understøtte den yderligere, som følge af at dette kan ændre 

opfattelsen af revisors rolle og i værste fald medføre, at virksomhederne opfatter en revisor som en af 

SKATs kontrollanter. Dette vil i vores optik være meget problematisk, da revisors uafhængighed og rolle 

som offentlighedens tillidsrepræsentant undermineres fuldstændigt. Samtidig er det også vores opfattelse, at 

en sådan løsning i teorien burde være simpel og i et vist omfang hensigtsmæssig for alle parter, da det er i 

alles interesse, at flere virksomheder overholder gældende skattelovgivning. Dog er vi samtidig af den 

opfattelse, at det på nuværende tidspunkt, ikke er en hensigtsmæssig løsning qua den store forventningskløft, 

og at man derfor først internt i branchen bør fokusere på problematikken omkring forventningskløften. 
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Yderligere krav til revisors arbejde – igennem øget kvalitetssikring:  

Efter vores interview med revisorerne er vi blevet bekendt med, at man tidligere havde et større fokus på 

skatten og i et vist omfang udførte yderligere handlinger herpå. Vi har derfor vurderet, at en måde hvorpå 

involvering fra revisor kunne øges, er ved at sætte fokus på netop dette forhold i kvalitetskontrollen. Dette 

kræver naturligvis, at tilsynet, FSR og andre aktører flytter fokus herover, og i den forbindelse begynder at 

kræve yderligere fokus, bl.a. i forbindelse med tilsynets kontrol mv. 

Fordelene ved sådan en løsning vil i vores optik være, at: 

 der sikres højere kvalitet af arbejdet udført vedrørende skat og afgifter. 

 der sikres bedre regelefterlevelse hos virksomhederne. 

 forventningskløften imellem revisor og SKAT og virksomhederne reduceres. 

Ulemperne ved en sådan løsning vil i vores optik være, at: 

 revisor skal varetage opgaver, som ikke på nuværende tidspunkt forventes af internationale eller 

nationale standarder. 

 uhensigtsmæssigheder ved at udrulle yderligere krav iblandt alle revisorer vil opstå. 

 den ikke rammer virksomheder, som ikke er underlagt revisionspligt. 

Yderligere krav til revisors arbejde er et forhold, som vi diskuterede meget med Asger i forbindelse med 

interviewet af ham. Endvidere var det også et argument, Kasper fremhævede, i hvert fald i forbindelse med 

erklæringen på den skattepligtige indkomst. Vi har i afhandlingens afsnit 13.5 analyseret på dette forhold 

samt forholdet mellem revisors arbejde og den skattepligtige indkomst og fandt i den forbindelse, at vi ikke 

var enige, og at der umiddelbart ikke er krav i standarderne og lovgivningen, som understøtter, at revisor bør 

gøre yderligere. Dog er det naturligt nok en metode, hvorpå man kan styrke skattekontrollen, indirekte. Vi 

har konstateret, at det, at revisor er involveret, medvirker til en højere regelefterlevelse, og hvis kravet til 

revisor så øges, vil regelefterlevelsen også blive øget. Der er dog flere uhensigtsmæssigheder relateret til 

denne løsning, hvor især det faktum, at der pt. ikke er hjemmel til at kræve mere af revisor i de gældende 

love og standarder, er relevant. Derudover vil en sådan løsning ikke afhjælpe problematikken omkring de 

virksomheder, som ikke er underlagt revisionspligt. Dette er i vores optik meget problematisk, da det, som 

tidligere konstateret, er et stort problem, at der er virksomheder, hvor hverken revisor eller SKAT udfører 

opgaver eller foretager kontrolbesøg. Det er således efter vores vurdering ikke en hensigtsmæssig løsning, 

uagtet at denne indirekte ville medvirke til en øget skattekontrol. 

Vi har i denne afhandling konstateret, at der er flere forskellige måder, hvorpå revisor kan bidrage aktivt til 

skattekontrollen. Disse metoder vil i vores optik medvirke til en øget skattekontrol og har alle fordele og 

ulemper. Som det fremgår af diskussionen er der mange forhold, som der skal tages højde for, og det må 



115 

endvidere bero på en politisk vurdering, hvem man vil lade dette ”gå udover” – revisorerne eller 

virksomhederne. Som angivet i afhandlingens afgrænsning, afsnit 4.4, er den politiske vinkel ikke en del af 

afhandlingen, og det er således svært at sige, hvilken løsning der er mest oplagt. Dog mener vi, at 

diskussionen ovenfor giver et godt indtryk af, hvilke konsekvenser de respektive forslag medfører, og at en 

eventuel beslutning alt andet lige vil være på et mere oplyst grundlag, end hvis denne blev taget uden 

hensyntagen til de mange forhold, der er relevante.  
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15 Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at undersøge revisors muligheder for at deltage aktivt i 

skattekontrollen og dermed besvare afhandlingens problemformulering, der indledningsvist blev præsenteret 

som:   

”Set i lyset af den nuværende skattekontrol og revisors arbejde, i hvilken grad bør/kan revisor aktivt bidrage 

til øget skattekontrol og dermed sikre virksomhedernes overholdelse af gældende skattelovgivning”.  

Vi har nu redegjort for den valgte teori, de relevante standarder og indsamlet primære og sekundære data for 

derefter at foretage en empirisk analyse af dette data. Vi har ved hjælp af afhandlingens 

undersøgelsesspørgsmål især fremhævet, hvilke typer af fejl virksomheder laver i deres opgørelse og 

afregning af skatter og afgifter samt omfanget heraf. Vi har endvidere undersøgt arten og omfanget af hhv. 

SKATs og revisors arbejde for at klarlægge, hvorvidt dette arbejde på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt, 

for at virksomheder overholder gældende skattelovgivning.  

Ud fra afhandlingens analyseafsnit vurderer vi, at hverken SKATs eller revisors arbejde på nuværende 

tidspunkt medvirker til en tilstrækkelig regelefterlevelse hos virksomheder i Danmark. Flere og flere 

virksomheder laver fejl eller snyder bevidst, når virksomhedens skat skal beregnes og afregnes. Revisors 

arbejde er ikke direkte tilrettelagt til at imødegå dette problem, og selv om revisor er forpligtet til at gøre 

opmærksom på fejl af en vis størrelse, er revisors arbejde ikke tilstrækkeligt til at sikre regelefterlevelse af 

gældende skattelovgivning.   

Vi har ydermere vist, hvordan revisors arbejde i højt grad tager afsæt i fastlagte standarder og lovgivning. 

Vores analyseafsnit belyste, at dette arbejde i flere tilfælde varierer fra offentlighedens, herunder SKAT og 

virksomhedernes, opfattelse af, hvad revisors arbejde omfatter, og vi påviste dermed, at der findes en 

forventningskløft mellem revisorerne på den ene side og SKAT, virksomhederne og den resterende del af 

offentligheden på den anden side. Netop det at der er en forventningskløft mellem revisorerne og SKAT, 

samt at SKAT ikke på nuværende tidspunkt, som vores ydermere analyse viste, i tilstrækkeligt omfang 

anvender revisors arbejde, vurderer vi som værende en stor udfordring, og det kan efter vores vurdering være 

en medvirkende årsag til den faldende regelefterlevelse.  

Det er således vores vurdering, at revisorerne med fordel kan bidrage til skattekontrollen for at øge denne og 

dermed medvirke til en stigende regelefterlevelse hos virksomhederne. Men vi kan på baggrund af 

afhandlingens analyse ikke konstatere, at revisorerne skal varetage en del af SKATs kontrolindsats. I vores 

optik og som beskrevet i afhandlingens analyse og diskussionsafsnit, hhv. 13 og 14 vil det være mest 

hensigtsmæssigt, at SKAT selv formår at løfte kontrolopgaven, og at revisorerne dermed varetager de 
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opgaver, som revisor på nuværende tidspunkt er tiltænkt. Når det er sagt, må vi også konstatere, at det i 

praksis kan være vanskeligt for SKAT at udføre ligningsopgaven 100 % som følge af manglende ressourcer.  

Vores afhandling viser ligeledes, at opfattelsen af, at revisors bør spille en større rolle, er delt af en række 

væsentlige interessenter, herunder FSR, revisorerne, SKAT og virksomhederne. Vi har fundet det særligt 

interessant, at en stor del af de adspurgte interessenter i form af danske virksomheder allerede forventer, at 

revisor er en tilstrækkelig kontrol i, at gældende skattelovgivning er overholdt. Det understøtter vores fund 

om, at der eksisterer en stor forventningskløft.  

Når vi kan konkludere, at der eksisterer denne store forventningskløft, er det ligeledes tankevækkende, at der 

ikke er større krav til revisors arbejde. Som vi omtaler i analyseafsnittet afgiver revisor oftest 

assistanceerklæring på virksomhedernes opgørelse af den skattepligtige indkomst; en erklæring uden nogen 

grad af sikkerhed, hvilket efter vores opfattelse samt på baggrund af vores daglige arbejde er en 

tankevækkende observation.  

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, og det bør der efter vores opfattelse ikke ændres på. Men 

vores analyse viste samtidig, at i og med at SKAT er en grundsten i vores samfund, er der behov for 

yderligere kontrol. Vi kan dog ikke på baggrund af vores analyse underbygge konkrete forslag til, hvorledes 

revisor bør involveres. Der er, som vi konkluderer i afhandlingens diskussionsafsnit, både forhold, som taler 

for og imod, at revisor skal varetage konkrete opgaver for SKAT. Vores analyseafsnit viste derudover, at det 

vil være problematisk, hvis revisorerne fremadrettet skal varetage en ligningsopgave af denne karakter, idet 

revisorerne dermed i højere grad vil varetage én interessents interesser i stedet for at agere som netop 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

På baggrund af vores undersøgelser kan vi konstatere, at de nationale og internationale krav, der er til 

revisor, i høj grad bliver efterlevet, men at disse er begrænset i skattemæssigt henseende, hvis der ses på 

SKATs ikke-eksisterende væsentlighedsniveau. Det er således vores opfattelse, at revisors rolle med fordel 

kan øges, og at der er flere forskellige måder, hvorpå dette kan gøres. Vi har måttet konstatere, at vi på 

baggrund af vores analyse ikke har mulighed for at komme med ét enkelt forslag til, hvordan revisor vil 

kunne bidrage til en øget skattekontrol. Vi er derimod blevet gjort bekendt med flere forskellige metoder, 

som vi på baggrund af den redegjorte teori og vores analyse mener vil kunne være anvendelige. Metoderne 

vil dog først skulle undersøge særskilt i dybden, og det er således vores vurdering, at vi ikke på nuværende 

tidspunkt kan konkludere på, hvilken metode der vil være den mest hensigtsmæssige. Vi har i afhandlingens 

diskussionsafsnit diskuteret de respektive løsningsforslag, herunder de fordele og ulemper, som vi mener at 

kunne konkludere, samt evt. forhold, som vil skulle undersøges yderligere for at kunne klarlægge, i hvilket 

omfang de enkelte forslag vil bidrage til en øget skattekontrol og dermed øget regelefterlevelse.  

  



118 

16 Perspektivering 

Aktiv involvering af revisorer i skattekontrollen kan som nævnt ske på flere forskellige måder og i forskelligt 

omfang. Hvis og såfremt revisor skal deltage aktivt i skattekontrollen, afføder dette en række 

tillægsspørgsmål og forhold, som skal afklares.  

Vi har løbende gennem skriveprocessen diskuteret flere andre interessante problemstillinger, som vi grundet 

opgavens omfang eller mangel på empirisk data har været nødsaget til at afgrænse os fra. Her kan vi blandt 

andet nævne de politiske tiltag, som det vil kræve for, at revisor skulle deltage aktivt i skattekontrollen. Hvad 

kræver et sådan tiltag af de politiske processer og lovgivning? Bliver revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant truet? Hvordan skal lokal dansk lovgivning harmonere med det internationale regelsæt, 

som revisor i dag er underlagt? Har revisor i dag de kompetencer, som det vil kræve at varetage en 

kontrolopgave på skatteområdet? Der er mange spørgsmål, som trænger sig på.  

På baggrund af den viden, vi har opnået gennem skrivning af denne afhandling, mener vi især, at det kunne 

være interessant at kigge uden for Danmarks grænser for at se, om der var andre lande, hvor man havde 

forsøgt sig med brug af revisorer i skattekontrollen. Det kunne eksempelvis være interessant at undersøge 

den ”hollandske model”, som går under navnet ”horizontal monitoring”256. Horizontal monitoring er kort 

beskrevet en model, hvor virksomheder frivilligt lader sig kontrollere yderligere i relation til de 

skattemæssige regler. Til gengæld for denne frivillige deltagelse opnår virksomheden en række fordele i 

form af mulighed for løbende rådgivning samt sikkerhed for, at deres skat er korrekt opgjort. Det kunne 

derfor være interessant at undersøge, hvad argumentet har været for at indføre denne, model samt om en 

lignede model ville kunne implementeres i Danmark.  

Derudover kunne det være interessant at undersøge, hvad det ville kræve af revisor i forhold til dennes 

kompetencer, altså om revisors kompetencer er tilstrækkelige i forhold til at varetage en sådan 

ligningsopgave. I tilknytning hertil mener vi, at denne afhandling i høj grad lægger op til at undersøge, 

hvordan aktiv brug af revisor i skattekontrollen påvirker revisors uafhængighed. Kan revisor fortsat 

kendetegnes som offentligheden tillidsrepræsentant? Det kunne derfor være interessant at lave en empirisk 

analyse af, hvilke opgaver revisor kunne udføre, uden at dette påvirker revisors uafhængighed og bringer 

rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant i fare. Det ville betyde, at revisor varetog en interessent i form 

af SKATs interesse, og hvordan ville det påvirke øvrige interessenters syn på revisor? Er der tillidsbånd 

mellem virksomhed og revisor, som ville blive brudt? Dette er alle spørgsmål, som vi mener afhandlingen 

både lægger op til, og som ligeledes bestemt ville være interessante at undersøge.  

                                                      
256 https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/horizontal_monitoring_very_large_businesses_dv4061z1pleng.pdf 
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Vi valgte i afhandlingen at afgrænse os fra ”store” virksomheder, fordi vi havde en tese om, at de i højere 

grad har flere ressourcer til at sikre korrekt overholdelse af gældende skattelovgivning. Vi synes dog stadig, 

at det kunne være interessant at undersøge, hvor en evt. kontrolindsats fra revisor ville give størst værdi 

samfundsmæssigt. Ville revisor med relativt simple handlinger kunne medvirke til, at der blev inddraget et 

større skatteprovenu?  
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1 Bilag 1 - Fastlæggelse af væsentlighedsniveau.  

Fastlæggelse af væsentlighedsniveau på regnskabsniveau (Fiktivt eksempel). 

 

ABC er en produktionsvirksomhed. ABC A/S er 100% ejet af ABC Holding. De primære regnskabsbrugere 

forventes at være aktionæren, kreditinstitutter og leverandører. ABC A/S forventes at skabe overskud. ABC 

A/S har igennem mange år haft stabil aktivitet og genereret overskud, som do har været påvirket af den 

finansielle krise, uden at dette imidlertid har medført, at virksomheden selv på noget tidspunkt har været i 

krise.  

 

Vi har udarbejdet følgende data for ABC A/S  

 

Benchmark  Realiseret i 2015 

i t.kr.  

Budget 2016 Realiseret pr. 

08/11 i t.kr.  

Realiseret 08/11 

akkumuleret op 

til helår i t.kr.  

Omsætning  869.653  900.000 596.638 894.957 

Resultat før 

SKAT  

64.263 50.000 43.736 65.604 

Egenkapital  359.436 365.000 405.499 N/A  

Aktiver i alt 654.829 655.000 658.534 N/A  

 

Som følge af, at der observeres en stabil udvikling, at der efter det oplyste ikke er nogle særlige poster, der 

skal reguleres for i 2016, at de budgetterede resultater ligger tæt på de akkumulerede realiserede resultater, at 

virksomheden har en god budgetprocedure, og at budgettet opdateres kvartalsvist, anvendes budgettal for 

2016 ved fastlæggelse af væsentlighedsniveauet for regnskabet for ABC A/S for 2016.  

Kvantitative niveauer for væsentlighed for regnskabet som helhed:  

 

Benchmark  Budget 206 i t.kr.  0,5% 1,0%  2,0% 5,0%  10,0%  

Omsætning  900.000 4.500 9.000    

Resultat før 

skat 

65.000    3.250 6.500  

Egenkapital 365.000  3.650 7.300   

Aktiver i alt  655.000 3.275 6.550    

 



3 

Der er tale om en stabil overskudsgivende virksomhed, hvor det forventes at regnskabsbrugerens primære 

fokus er generering af overskud, vurderes det derfor at resultat før må være velegnet som benchmark ved 

fastlæggelsen af væsentlighedsniveau på regnskabsniveau.   

 

Da der endvidere er tale om en stabil virksomhed med en gennemskuelig forretningsmodel og med få 

regnskabsbrugere (bl.a. kun én hovedaktionær, som er en professionel virksomhed), forventes det, at 

væsentlighedsniveauet kan fastlægges i den høje ende af intervallet.  

Dette indikerer, at væsentlighedsniveauet på regnskabsniveau bør ligge i omegnen af 6.500 t.kr. Betragtes 

beregningerne ovenfor, indikerer beregningerne vedrørende egenkapital – og særligt omsætning – at 

væsentlighedsniveauet kunne sættes højere. Da det er revisors mangeårige erfaring med virksomheden, at 

resultat før skat ligger på et normalt niveau, vurderes det, at væsentlighedsniveauet ikke bør hæves betydeligt 

i forhold til den øvre grænse ved anvendelse af resultat før skat som benchmark, men at der dog kan tages 

hensyn til, at øvrige tal i virksomhedens regnskab kan tale for et højere væsentlighedsniveau.  

Væsentlighedsniveauet for regnskabet sættes herefter til 7.000 t.kr.  

Revisor vil senere i revisionsprocessen vurdere, om der er behov for at opdatere væsentlighedsniveaet. 

Eksempelvis hvis budgetterede tal for virksomheden ændrer sig betydeligt eller i forbindelse med, at 

realiserede tal for virksomheden foreligger.  

  



4 

2 Bilag 2 – Beslutningstræ erklæringer 
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3 Bilag 3 - Spørgeskema til virksomheder 

Spørgsmål nr. Spørgsmål 

 

 

 

 

1 

Hvilken regnskabsklasse aflægger I årsregnskab efter? 

(1)  Regnskabsklasse A 

(2)  Regnskabsklasse B 

(3)  Regnskabsklasse C (mellem) 

(4)  Regnskabsklasse C (stor) 

(5)  Regnskabsklasse D 

(6)  Anden begrebsramme 

(7)  Ved ikke 
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Hvor længe har jeres virksomhed eksisteret? 

(1)  0-2 år 

(2)  2-5 år 

(3)  5-10 år 

(4)  +10 år 

(5)  Ved ikke 
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Hvor mange ejere er der af din/jeres virksomhed? 

(1)  1 

(2)  2-5 

(3)  5 eller flere 

(4)  Ved ikke 
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Er der efter din/jeres opfattelse tilstrækkelig gratis information og 

vejledning til, at sikre, at virksomheden overholder gældende 

skattelovgivning?  

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 
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Er det din/jeres opfattelse, at omfanget af den nuværende skattekontrol i 

tilfredsstillende grad sikrer virksomhedens overholdelse af gældende 

skattelovgivning? 

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 
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Anvender virksomheden på nuværende tidspunkt revisor eller anden 

professionel rådgiver, til at sikre overholdelse af gældende 

skattelovgivning? 

(1)  Ja, revisor 

(2)  Ja, professionel rådgiver 

(3)  Ja, både revisor og professionel rådgiver 

(4)  Nej 

(5)  Ved ikke 

 

 

 

7 

 

Hvilken erklæring afgives der af ekstern revisor på virksomhedens 

årsregnskab? 

(1)  Revision 

(2)  Udvidet gennemgang 

(3)  Assistance med opstilling af regnskab 

(6)  Anden erklæring 

(4)  Ingen 

(5)  Ved ikke 
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Assisterer revisor med opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst 

og/eller indberetning af selvangivelse?  

(1)  Ja, udarbejdelse af skattepligtig indkomst 

(3)  Ja, indberetning af selvangivelse 

(2)  Ja, udarbejdelse af skattepligtig indkomst og indberetning af 

selvangivelse 

(4)  Nej 

(5)  Ved ikke 
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Er det din/jeres forventning, at hvis en revisor har været involveret i 

aflæggelsen af et regnskab, så er gældende skattelovgivning overholdt? 

(1)  Ja, i høj grad 

(2)  Ja, i nogen grad 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 
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Ser du/I gerne, at revisor bliver involveret i skattekontrollen, for at øge 

omfanget af denne? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 
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Er du/I villige til, at betale revisor for den øgede skattekontrol, såfremt 

dette medvirker til, at flere virksomheder overholder gældende 

skattelovgivning? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 
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Eventuelle holdninger til den nuværende skattekontrol og/eller revisors 

rolle i forhold til denne (svar ikke et krav) 

__________________________________________________ 
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4 Bilag 4 - Resume af interview med Anders Christensen - SKAT 

Interview med: Anders B Christensen (Skatteteknisk konsulent med ansvar for SKATS kontrolaktiviteter)  

Tid/Sted: 04.07.2017 kl. 10.30 – 12.00 hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø.    

Interviewtype: Semistruktureret interview.  

Overordnet Spørgeramme og svar:  

1. Hvad er din vurdering af SKATs nuværende kontrolaktiviteter, herunder hvad der udføres og i 

hvilket omfang?  

SKATs kontrolaktiviteter foretages på baggrund af en prioriteringsmodel samt ud fra politiske beslutninger 

omkring hvor særligt skal lægges en indsats, eksempelvis social-dumping, snyd med momsindberetninger 

mv. og ud fra nytteeffekten af indsatsen. Idet SKAT bliver målt på det samlede skattegab, bliver indsatsen og 

ressourcerne i stor grad styret efter hvad som har størst effekt på det samlede skattegab. Anders Christensen 

måtte qua hans arbejde i SKAT ikke have en holdning til omfanget af SKATs kontrolaktiviteter, men udtaler 

”Men jeg kan da godt forstå dem i omverdenen der undrer sig over, og siger ”er det virkelig tilstrækkeligt 

den kontrol der bliver lavet””. SKATs kontrolindsatser er en af de redskaber har for overholde finanslovens 

krav til det samlede skattegab, derudover har SKAT iværksat vejledninger for at sikre at virksomheder 

overholder gældende skatteregler.  

 

2. Hvordan vurderer du generelt regelefterlevelsen er af den gældende skattelovgivning hos 

virksomhederne? 

Regelefterlevelsen hos de danske virksomheder kan deles op i to typer i form af de som bevidst snyder og de 

som ubevidst laver fejl. Det er complianceundersøgelserne som opgør hvor stor en del af de samlede 

estimerede fejl som er snyd og det er ca. 10%. Resten som laver fejl er fordi de enten ikke har den rigtige 

bistand fra revisor/rådgiver eller simpelthen ikke forstår reglerne, generelt kan virksomhederne i mange 

tilfælde have en opfattelse af at skattereglerne kan være alt for komplicerede Ander udtaler endvidere ”og 

man skal jo ikke være Einstein for at finde ud af at det der med skatteregler det er ikke så nemt, for mange”. 

Den samlede skattelovgivning er omfattende hvilket kan være grunden til at det er for ressourcekrævende for 

mindre og mellemstore virksomheder at sætte sig ind i skattelovgivningen. ”det er de færreste der kan 

bogføre rigtigt, der kræver det hjælp fra nogle med bogførings indsigt, og når først fejlene er sket, så er de 

svære at redde ud” og ”De kontrollerede mængder for årene 2008, 2010 og 2012 er stillet op i hhv. 

reviderede, ikke reviderede, bistand og uden bistand. Ser man på de reviderede vs. ikke reviderede ser man 

en signifikant større mængde virksomheder som bevidst snyder, når disse har fravalgt revisionen.” Idet de 

seneste officielle complianceundersøgelser indeholder tal til og med 2012 kan der ikke siges noget omkring 

den efterfølgende regelefterlevelse men som Anders udtaler ” De resultater er jo ikke klar endnu, det er dem 

fra 2014 vi venter på. Men der er jo selvfølgelig også sket noget siden 2014, men det går nok ikke den rigtige 

vej. Det udvikler sig nok lidt negativt.”  
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3. Hvordan tages der på nuværende tidspunkt højde for revisors arbejde? Tillægges denne nogen 

vægt når virksomheder kontrolleres/ikke kontrolleres? 

Der tages på nuværende tidspunkt højde for revisors arbejde, og virksomheder udvælges ud fra en risiko og 

væsentlighedsbetragtning, hvor eksempelvis om der har været revisor involveret eller ej, kan have en rolle. 

Ifølge Anders er det planen, at det i fremtiden vil spille en endnu større rolle, og udtaler ”Vores intentioner er 

at dele det op på de forskellige bistands former, og se om der er forskel, er assistance f.eks. ligeså godt. De 

er altså delt på revision/udvidet gennemgang, assistance herefter assistance fra regnskabskyndige som ikke 

er revisor, og så dem der forsøger selv.” Trods det at der på nuværende tidspunkt ikke tages direkte højde 

for revisors arbejde, når skat udvælger virksomheder så er SKAT bevidst om at fravalget af revisors kan 

være medvirkende årsag til en mindre regelefterlevelse. Anders udtaler ”Dem der ikke kan selv, og de svage 

sjæle, det er selvfølgelig et problem og det viste de der (tidligere omtalte undersøgelse) tal jo også, de viser 

at der er nogle der vælger fra som ikke burde vælge fra.”. Når SKAT så har valgt en virksomhed ud til 

kontrol, så kigger SKAT naturligvis på om der har været involveret en revisor og om der er lavet 

anmærkninger. ”Hvis der er foretaget revision og der er nogle anmærkninger, så kan det være det er de 

anmærkninger der er udgangspunktet.” 

 

Har man fokus på de selskaber som ikke får udført revision? 

SKAT har mulighed for at udvælge virksomheder ud fra om de har modtaget bistand eller ej, da det i dag 

fremgår direkte af afkrydsning på selvangivelsen. Som nævnt ovenfor kan eksempelvis involvering i revision 

være en faktor i risikovurderingen, dog ikke pr. automatik. ”Men altså der er ikke noget automatik i det, 

sådan så at f.eks. dem der ikke får hjælp fra en godkendt revisor, får sådan et risiko tillæg på et par 

procenter, så man siger risikoen på dem er højere.” Det er de enkelte indsatsområder som bestemmer 

hvornår en virksomhed skal udvælges.   

 

Synes du at revisors arbejde så giver tilstrækkelig værdi i forhold til SKATs arbejde?  

Det er Anders vurdering at revisors arbejde giver værdi og det hjælper uden tvivl med til at sikre 

regelefterlevelsen i et omfang. Dog er det vigtigt at have fokus på hvad revisors arbejde består i. Generelt er 

der desværre nok en misforstået opfattelse af hvad revisor laver, både fra offentlighedens side med i 

særdeleshed også fra nogle instanser i SKAT. ” Ude i verdenen tror de jo at revision, også er en 

skattemæssig revision, og det er også sådan det bliver fremstillet i pressen ikke.” og efter Anders opfattelse 

en af grundene til at der er en forventningskløft mellem SKAT/offentligheden og revisorerne, at man skal 

være revisor for at gennemskue revisors arbejde.  
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4. Hvad er din holdning til brug af revisorer i skattekontrollen? 

På nuværende tidspunkt er der initiativer i gang med at undersøge hvordan revisor aktivt kan bidrage i 

skattekontrollen, og det ville efter Anders vurdering være hensigtsmæssigt hvis revisors kunne hjælpe med 

eksempelvis et skatte/momstjek. Det ville derfor give god mening at revisorerne hjalp med nogle af de 

arbejdsopgaver som ellers ligger så tæt op af deres daglige arbejde ”Alt andet lige, vil vi få mere rigtige 

oplysninger, som i hvert fald er tjekket for nogle bestemte ting. Det kan jo så gøre at hvis man ellers ligger 

det sammen, så er det samlede kontroltryk, altså SKAT laver nogle kontroller og hvis revisorerne så også 

laver noget, så når det ligges sammen er det større. Det jo ligesom det der er filosofien i det.”   

 

 I hvilket omfang og til hvilke arbejdsopgaver ser du mulighed for at involvere revisor?  

Man kunne med fordel inddrage revisorerne i compliancekontrollen og dermed sikre at revisorerne var klar 

over hvor SKAT typisk finder fejl for så derefter at målrette revisors indsat mod disse fejl. Det er Anders 

opfattelse at der i fremtiden er behov for et større samarbejde mellem SKAT og revisor for at sikre en bedre 

regelefterlevelse. Men har ikke tidligere være populært at lægge flere byrder ned over virksomheder, så det 

det skal formentlig gøre med frivillig. Der er efter Anders opfattelse også en for stor risiko ved at regulere 

virksomheder som allerede mener at de følger reglerne, det vil blive modtaget negativt.  

 Hvor ser du udfordringer? 

Udfordringerne vil efter Anders vurdering ligge i at gøre ekstra arbejde/kontrol lovpligtigt. Det giver god 

mening at lade revisorer lave mere, men det skal ikke tvinges ned over virksomheder. Det skal være frivilligt 

ligesom man eksempelvis har gjort i Holland.  

 

5. Såfremt det i fremtiden besluttes at revisor skal deltage aktivt i skattekontrollen, hvordan 

vurderer du så man implementere dette på en hensigtsmæssig område? 

1. Frivilligt/krav 

Det skal implementeres frivillig. De seneste mange år har det været en politisk agenda at fjerne byrde fra 

virksomheder, hvorfor det ville være et skridt i den forkerte retning hvis man tvang virksomheder til at betale 

for en ekstra skattekontrol.  
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5 Bilag 5 - Transskriberet interview med Anders Christensen 

OBS: I forbindelse med interviewet fik vi fremvist noget fortroligt materiale, i forbindelse med 

transskriberingen af interviewet, har vi udeladt de præcise tal, men indeholdt pointerne/tendenserne som 

SKATs undersøgelse viste. 

 

Interviewer 

Interviewede  

 

Hvorfor er der fejl i virksomheders opgørelse af skat og afgifter? 

Hvorfor virksomheder laver fejl, det er ikke særlig godt belyst. Hvilke fejl der laves, er rigtig godt belyst i 

compliant undersøgelserne, fordi der ved man, fordelt på selskaber og erhvervsdrivende hvor stor er 

fejlprocenten, og hvad er det typiske fejl de laver, hvad topper og hvad betyder ikke så meget. Det er godt 

belyst, men hvorfor man laver fejl, det er ikke så velbelyst. 

 

Der er ikke lavet nogle undersøgelser der beskriver/belyser om det er forståelse af regelsættet eller hvorvidt 

det tilsigtede fejl? 

De der compliant undersøgelser opgør jo, hvad der er decideret snyd, altså der hvor folk snyder med vilje, og 

det er ca. de der 10%. Det ligger deromkring. Men resten, hvorfor de laver fejl, altså de vil jo gerne, det 

lykkedes ikke altid for dem, og hvorfor det ikke altid lykkedes for dem, det er jo sikkert fordi når man starter 

virksomhed, så det jo ikke fordi, medmindre man er revisor, så er det jo ikke fordi man er god til det med 

regnskab og skat. Så er det noget andet man er god til, og man skal jo ikke være Einstein for at finde ud af at 

det der med skatteregler det er ikke så nemt, for mange. Mange virksomheder er jo små og det kan godt være 

at hele skattelovgivningen er meget kompleks, men når man snitter det til, hvad er det så egentlig der er 

relevant for den virksomhed, så er det måske ikke så kompleks. Men det betyder jo så stadigvæk heller ikke, 

at det er alle der magter det, og det er de færreste der kan bogføre rigtigt, der kræver det hjælp fra nogle med 

bogførings indsigt, og når først fejlene er sket, så er de svære at redde ud. 

 

Ja lige præcis, det er nemmest hvis man gør det rigtig fra starten af. 

Ja lige præcis. Men jeg kan lige prøve at vise jer nogle tal så. Det her er nogle gamle tal, her har vi prøvet at 

lave noget, som fokusere på revision/ikke revision og revisor hjælp/ikke revisor hjælp. Det compliance 2012, 

det er den udvikling der har været. 

 

Er det noget der er offentligt tilgængeligt det der? 

Nej, det er det ikke. 
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Er det noget vi må få kopi af? 

Hvis i lover at smide det ud bagefter, og ikke sætte det op som bilag, så må i godt få det. Men ud af det her, 

der kan vi se, hvor stor en andel af selskaber med revision og uden revision, der har fejl, og en klar større 

andel hos dem der ikke er revideret. Som det fremgår har kun ca. 16% fravalgt for 2012, og grunden til det 

er, at den seneste ændring kom i 2012, hvor holdingselskaber blev givet fri, så den procent den bliver 

væsentligt større, når vi får koblet 2014 på. Resultaterne for 2014 er ved, at blive opgjort, så de hjælper ikke 

jer noget, de er først færdige en gang i efteråret. 

 

De kontrollerede mængder for årene 2008, 2010 og 2012 er stillet op i hhv. reviderede, ikke reviderede, 

bistand og uden bistand. Ser man på de reviderede vs. ikke reviderede ser man en signifikant større mængde 

virksomheder som bevidst snyder, når disse har fravalgt revisionen. 

 

Må vi citere nogle af de her tal i vores opgave? 

Kan I ikke citere tendenserne, uden at være præcis på tallene, fordi undersøgelserne er ikke offentligt 

tilgængelige? 

Jo det kan vi også gøre. 

 

Ser vi på bistand vs. uden bistand fra revisor, er tendenserne de samme. Det er jo selvfølgelig fra 2012, og er 

nogle år siden, men der er alligevel nogle klare tendenser i det. Vores intentioner er at dele det op på de 

forskellige bistands former, og se om der er forskel, er assistance f.eks. ligeså godt. De er altså delt på 

revision/udvidet gennemgang, assistance herefter assistance fra regnskabskyndige som ikke er revisor, og så 

dem der forsøger selv. 

 

Og det er også dem der snyder mest kan man så se? 

Ja ja det, eller det er dem der har det sværest kan man sige, men jo det er en klar tendens. 

 

Vi har lavet en række spørgsmål, de er dog ikke mere fast, end at vi blot kan tale løst ud fra disse. Hvis der 

er områder som du ikke ved noget om er det selvfølgeligt helt fair, og hvis du har andre input er de også 

meget velkomne. 

 

Hvad er din vurdering af SKATs nuværende kontrolaktiviteter, herunder omfang samt hvad der udføres 

indenfor de forskellige områder? 

Altså de er jo. Det vi kontrollere efter er en benhård prioritering, det jo ud fra en opfattelse af hvor nytter det 

og hvor giver det bedst mening. Vi bliver jo målt på at skattegabet ikke må stige bl.a. ikke, så der hvor vi kan 

få størst effekt på skattegabet er der vi sætter vores ressourcer ind. Spørgsmålet om hvorvidt at de 



13 

kontrolaktiviteter er nok, har jeg jo dybest set, eller jeg må jo ikke have en holdning til om der bliver 

kontrolleret for lidt eller for meget. Men jeg kan da godt forstå dem i omverdenen der undrer sig over, og 

siger ”er det virkelig tilstrækkeligt den kontrol der bliver lavet”. Det er det ud fra den målsætning der bliver 

lavet, men om. 

 

Så det jeg hører dig sige det er at den kontrolaktivitet SKAT udfører det er mere for at få en forståelse af 

hvor stor skattegabet er? 

Det er at leve op til de mål som finansloven, om at bl.a. skattegabet ikke må stige.  

 

Så det vil sige, at hvis man under nogle finanslovsforhandlinger der bliver der besluttet at næste år der skal 

skattegabet være det halve, jamen så må vi øge vores kontrolindsats? 

Så må man jo gøre noget, kontrol er ikke det eneste virkemiddel. Det jo det tungeste.  

 

Hvilke muligheder har i udover kontrol? 

Jamen vi har jo mulighed for at bruge it-systemerne til at sikre, at de nødvendige data kommer ind, og at så 

vidt muligt er rigtige. For virksomheder er det jo lidt sværere end det er for os borgere, vi kan jo ikke, eller 

har svært ved, at gå ind og forvrænge noget rigtigt til noget forkert. Hvis folk ikke kan lave noget forkert, så 

er der jo ikke grund til at kontrollere efterfølgende. Så kan man jo selvfølgelig også komme lidt af vejen ved 

at vejlede og gøre det forståeligt for folk, ved at stille nogle redskaber til rådighed. Nu kender jeg ikke helt, 

men der er jo lavet sådan en bogføringsvejleder, den er relativt ny. Den ligger på www.skat.dk, hvor man kan 

få hjælp til at bogføre sine bilag, ud fra sådan et spørgetræs noget, hvis f.eks. en virksomhed skal vide om 

der er fradrag på en omkostning. Så kan man gå ind der, og så svare på nogle spørgsmål, og så kommer man 

frem til et resultat. Det er nogle eksempler på redskaber. 

 

Hvordan deler i de enkelte områder op? Indenfor kontrolområdet? Altså hvis man ser det samlede 

kontrolområde, er der så nogle forskellige indsatser eller dele af skattelovgivningen man kigger på? 

Vi har en prioriteringsmodel, nu kender jeg ikke så meget til den, men som jo ligesom har fået nogle input 

som siger hvor har vi nogle områder vi bør sætte nogle kontroller, og så rater det det. 

 

Er det ud fra hvor man tidligere har konstateret fejl? Eller hvad er det ud fra man ligesom rater de 

forskellige indsatsområder? 

Det er jo bl.a. ud fra hvor vi erfaringsmæssigt ved fejlene er. Men hvad der præcis er, der er jo et kæmpe 

indhold i den prioriteringsliste, ved jeg ikke.  

 

Er det en model vi kan se? 

http://www.skat.dk/
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Jeg kan prøve at høre dem der har med den at gøre. 

 

Det er blot for at få en forståelse for udvælgelsen, det vi hører dig sige er at den bestemmer hvor indsatsen 

ligger? 

Ja den kommer med buddet, men i sidste ende skal det jo passe med ressourcerne og nogle af de bindinger 

man har, men det er også indarbejdet i den. Der kan jo være nogle bindinger altså, som f.eks. social dumping 

som der fra politisk side er valgt vi skal have fokus på. Så i sidste ende så skal det gå op, og så bliver der 

nogle prioriteringer og valg bagefter, det ikke ren automatisk udvælgelse, men det understøtter. Jeg kan 

prøve at høre, men jeg kan ikke love jer noget. 

 

Men det er lidt også det samme ift. jeres næste spørgsmål om planlægning og udførsel. Planlægningen starter 

jo med prioriteringslisten, som der på et eller andet tidspunkt kommer en plan ud fra, og så er det den man 

arbejder efter. Der er jo en plan for 2017, og så finder man ud af indenfor det der er defineret i den, og de 

ressourcer man har afsat til det, hvad er det så konkret man kaster sig over, og så begynder man jo at 

udvælge de virksomheder til kontrol som passer til, og så går man jo i gang med at lave selve kontrollerne. 

 

Ja så er vi vel også rundt om de 2 første spørgsmål. 

 

Vi har kort været rundt om typerne af fejl, hhv. tilsigtede og utilsigtede i forbindelse med compliance 

undersøgelserne som ligger på SKATs hjemmeside frem til 2012. Men nu har der jo været nogle sager efter 

det, det er jo alligevel 5 år siden den er lavet, kan man mærke nogle tendenser ift. regelefterlevelsen siden 

dengang? 

De resultater er jo ikke klar endnu, det er dem fra 2014 vi venter på. Men der er jo selvfølgelig også sket 

noget siden 2014, men det går nok ikke den rigtige vej. Det udvikler sig nok lidt negativt. 

 

Kan det faktum at man kan fravælge revision så forstærke denne tendens? 

Det er jo yderligere et element, der er jo nogle ja. Det der sker når man fravælger revision er jo at så slipper 

man for den irriterende revisor. Der er siger ”nej det dur ikke, så skal jeg lave en anmærkning i regnskabet, 

og vi må hellere få det udbedret”. Altså hvis man i stedet for, får revisor til at opstille regnskabet eller hvis 

man får nogle andre, ikke revisorer til det, så har man ikke sådan en generende type der. Dem der ikke kan 

selv, og de svage sjæle, det er selvfølgelig et problem og det viste de der (tidligere omtalte undersøgelse) tal 

jo også, de viser at der er nogle der vælger fra som ikke burde vælge fra. Men modsat betyder det også at det 

jo ikke er et problem for alle. Der er en andel som ikke burde vælge fra, og som ikke får den rette bistand. 
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Ud fra jeres undersøgelse (tidligere omtalte undersøgelse), at selvom virksomheder får revideret regnskabet, 

så er der stadig en stor del der bevidst laver fejl. 

Ja det man skal være opmærksom på, det er at revision, det er jo en årsregnskabsmæssig revision, det vil sige 

revisor fokus, det kører på det årsregnskabsmæssige. Det årsregnskabsmæssige er på rigtig mange områder 

forskelligt fra det skattemæssige. Men det er jo klart at mange områder er det også ens, forstået på den måde 

at hvis det er rigtigt årsregnskabsmæssigt, så er det også rigtigt skattemæssigt. Det er også sådan, at hvis 

revisor falder over et eller andet, der skattemæssigt eller momsmæssigt ikke er helt i orden, så bliver det 

givetvis rettet. Men hvis der er noget revisor ikke ser, fordi han ikke kigger i den retning, så bliver det 

naturligvis ikke opdaget og rettet. Noget af det revisorer f.eks. har svært ved at opdage, er jo sådan noget 

som udeholdt omsætning. Der har vi jo nogle yderligere muligheder ved at få oplysninger fra tredjemand 

eller på anden måde oplysninger udefra.  

 

Det leder os til det næste spørgsmål. Hvordan tager man på nuværende tidspunkt højde for revisors arbejde 

når man udfører kontrolaktiviteter? Bliver revisors arbejde tillagt værdi? 

Det tillægges vægt, altså vi tager udgangspunkt i det revisor har lavet. Hvis der er foretaget revision så er det 

det, der er udgangspunktet. Hvis der er foretaget revision og der er nogle anmærkninger, så kan det være det 

er de anmærkninger der er udgangspunktet. Og hvis der er foretaget en revision, vil vi ofte også søge os 

hjulpet af en revisionsprotokol. 

 

Har man fokus på de selskaber som ikke får udført revision? 

Vi kan hvis vi vil vælge ud efter bistandshjælp, revisor/ikke revisor, og hvilken bistandsform det er. Vi har jo 

de informationer, vi får dem via selvangivelsen, og vi har jo også mulighed for at slå op i selvangivelsen. 

Men altså der er ikke noget automatik i det, sådan så at f.eks. dem der ikke får hjælp fra en godkendt revisor, 

får sådan et risiko tillæg på et par procenter, så man siger risikoen på dem er højere. Det afhænger jo af, hvad 

man rent faktisk vælger at se på, det er jo de der indsatsprojekter der ligesom bestemmer, hvad vi skal bruge 

kræfterne på, og når vi har dem, så begynder vi at vælge ud. Når vi vælger ud, hvis det så er relevant, om det 

revisor/ikke revisor og hvad det er for en bistands form det er. Kan det godt være man vælger noget andet 

end, eller at det ikke er relevant at vælge nogle der har revision, og så kan vi gøre det. Vi vælger altså dem 

der passer sig bedst til det kontrolprojekt. 

 

Så det jeg hører dig sige det er at man kommer ikke i en situation hvor man under normale omstændigheder 

ville vi have udvalgt denne virksomhed, men fordi der er revision så har vi valgt ikke at udvælge denne? 

Nej ikke som automatik. 

 

Kan du sætte lidt flere ord på den værdi det giver at revisor har været igennem det, set fra SKATs side? 
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Jamen det har da en betydning. Men vi kan ikke sætte tal på det, vi har ikke data på det. Men selvfølgelig har 

det betydning at der er en professionel indover. Det bedste for os det er jo at de hjælper med det skatte- og 

momsmæssige. Men det har alt andet lige vurderes det af højere kvalitet, hvilket også kan ses ud af 

undersøgelserne. 

 

Hvilken vægt tillægger du revisors arbejde, når man har in mente at revisor ser på regnskabet i lyset af 

årsregnskabsloven, og ikke skattemæssigt? 

Det skal man være meget opmærksom på. Ude i verdenen tror de jo at revision, også er en skattemæssig 

revision, og det er også sådan det bliver fremstillet i pressen ikke. Men hvis det var sådan, så var 

selskabsligning slet ikke nødvendigt, før 2006 der havde alle revision, men altså der bliver jo også fundet fejl 

hos selskaber der er underlagt revision. Det er jo fordi revisor ikke har fokus på dette, og ser det jo så ikke 

heller. 

 

Set i lyset af denne forventningskløft imellem at folk forventer regnskabet er 100% korrekt, også skatte- og 

momsmæssigt når dette er revideret. Hvad mener du så revisor kan bidrage med af arbejde, for at bidrage til 

skattekontrollen? 

Jeg tror når i snakker med FSR, så vil de fortælle jer noget om det. Der er sådan en Hollandsk model, kaldet 

”horisontal monitoring” hvor at man jo så har fokus på det skatte og momsmæssige. Der er også aktiviteter i 

gang i Danmark med henblik på at udvikle et skatte- og momstjek, hvor at en virksomhed frivilligt køber en 

ny ydelse som hedder et skatte- eller momstjek. Som jo vil være noget der bliver sat ind, typisk for dem der 

ikke er omfattet af revision, i forbindelse med de opstiller regnskabet og får opgjort hvad de skal selvangive 

som skattepligtig indkomst. Og det handler jo om at revisor via nogle handlinger skal fokusere mere på det 

moms- og skattemæssige, og på de områder som erfaringsmæssigt giver udfordringer, eksempelvis på 

baggrund af den viden vi har fra compliant undersøgelserne, hvor der er nogle tendenser omkring hvad der 

giver udfordringer. Det er for eksempel private udgifter som er medtaget selvom de er virksomheden 

uvedkommende. Plus at det der kommunikeres til skat, gerne skal være i overensstemmelse med de 

opgørelse eller det regnskab der aflægges. Det viser compliance undersøgelserne ret tydeligt på moms, at der 

er nogle der angiver en anden moms, end det deres momsregnskab viser. Det er den allerstørste fejlkilde 

indenfor moms, at man underdeklarere. Hvorfor man gør er der flere årsager til, en af de medvirkende 

årsager er, at indtil 2006 skulle alle sende skatteregnskab samen med selvangivelsen. Det blev ophævet 

dengang, og SKAT kan jo ikke se hvad der står skyldig moms i regnskabet når de ikke får det, og derfor kan 

der stå en skyldig moms som endnu ikke er angivet. Den hober sig bare op, og bliver stående i regnskabet 

indtil man laver en ulovlig balancepostering.  

 

Hvad er argumentet for at det i 2006 blev lempet? 
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Der var et politisk ønske om at man ville lette nogle byrde, og det at alle skulle sende ind, det repræsenterede 

jo en byrde. Altså det gælder jo alle virksomheder, der var 500-600.000 virksomheder dengang. Man 

opgjorde det ved at sige jamen der er noget opstilling, præsentation og alt muligt andet, som man opgjorde til 

1.000 kr. Det 500.000.000 i et byrde regnskab, og et af argumenterne var at alle sender ind, men SKAT ser jo 

ikke på det hele. Selv i de gode gamle dage hvor folk troede der var kontrol af det hele, det var jo kun ¼ del, 

man valgte at kigge på. De ¾ dele røg jo i bunken, ”ikke i år, måske næste år”. For de fleste lavede man så 

en ligningsmæssig gennemgang, og samlede op på det der var i øjenfaldende forkert. 

 

Det var så en byrde man dengang tog af folk, for at lette dem lidt, og det jeg hører dig sige er så at det er 

gået lidt den forkerte vej nu. 

Ja men så lavede vi et initiativ i 2014, og så sagde vi, altså vi er bedre stillet hvis vi så får at vide, hvad der i 

årsregnskabet står som skyldig moms. Det ved vi jo er den skyldige moms på afslutningstidspunktet. Så kan 

vi ud fra angivelserne prøve at beregne det samme, og hvis det ikke stemmer overens, så er der nok noget 

galt.  

Men vi går ind og konstatere at det var en utilsigtet virkning (at lempe kravet), altså det havde man ikke 

gennemskuet dengang, at når man så ikke skal sende regnskabet med ind mere, så vil man jo måske være 

mere tilbøjelig til at underdeklarere. Og grunden til man underdeklarere kan jo være at når man nu har fået 

opgjort momstallene, så kigger man på bankkontoen og konstatere der ikke er penge til det. Og så kan man 

vælge at man angiver lidt mindre, fordi det er det man har råd til. Så beder man jo om en henvendelse fra 

SKAT. Men der har vi jo så forsøgt os sådan lidt nålestiks agtigt, at sige der har vi brug for denne 

information, og det har vi så fået. 

 

Og hvad viser de stikprøver så? 

Altså compliance undersøgelserne viser at de tilfælde hvor virksomhederne underdeklarere, de er i vækst, og 

det skal vi prøve at sætte en stopper for.  

 

Nu nævner du selv de her specifikke handlinger, det I jo så har gjort, er at tage en arbejdsbyrde over på 

SKAT. Er det noget man eventuelt kunne bruge en revisor til?  

Det er moms- og skattetjekket hvor revisor går ind og har fokus på dette. Alt andet lige, vil vi få mere rigtige 

oplysninger, som i hvert fald er tjekket for nogle bestemte ting. Det kan jo så gøre at hvis man ellers ligger 

det sammen, så er det samlede kontroltryk, altså SKAT laver nogle kontroller og hvis revisorerne så også 

laver noget, så når det ligges sammen er det større. Det jo ligesom det der er filosofien i det. 
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Udover moms- og skattetjekket bliver der så også arbejdet med nogle mere specifikke handlinger som revisor 

kan udføre, og hvordan er din holdning hertil? Kontrollen af moms som vi talte om før, var jo et godt 

eksempel hvor der er konkrete tiltag, som SKAT måske kunne få revisor til at udføre. 

Det er jo også noget man har arbejdet efter, for du kan jo sige at f.eks. den viden som kommer ud af 

compliance undersøgelsen, hvis den gøres tilgængelig for revisorerne imens de sidder og arbejder, det kan 

også have en eller anden effekt, fordi så er de opmærksomme på, hvad der nok er relevant. Der er jo også et 

samarbejde, en information ud af SKAT, via FSR, ud mod revisorerne, i form af forskellige initiativer. Altså 

det er jo også en mulighed man kan bruge. Jeg tror i kommer til at høre mere om det, det her moms- og 

skattetjek. Og hvis i vil have pendanten så er hollænderne har lavet det - horisontal monitoring. Altså det er 

jo et samarbejde, man kan også kalde det tax governance, hvor man har det i to variationer. Et mellem SKAT 

direkte med virksomheden, det har vi i Danmark med de største selskaber. Men så kan vi også have et tax 

governance samarbejde, med en revisor og med dem af revisorernes klienter der jo ligesom vil være med, og 

hvor revisor kan stå indenfor at det er i orden. Det kalder de horisontal monitoring.  

 

Ja for der er jo også en risiko for at man rammer nogle som har orden i penalhuset, hvad ser du af 

udfordringer der, hvis man ligger byrder såsom skatte- og momstjek på virksomhederne? 

Det er ikke moderne at lægge byrde ned over virksomheder, så det bliver frivilligt. Så de skal selv vælge det. 

Men det jo klart, en virksomhed som mener de gør det rigtigt, hvorfor skal de vælge noget ekstra, det kan 

selvfølgelig være en udfordring.  

 

Men virksomhederne der bevidst laver fejl, vil jo nok heller ikke vælge et frivilligt moms- og skattetjek? 

Nej men man kan jo så sige, hvis der er flere i den gruppe, som jo ikke snyder bevidst, men som måske laver 

fejl, vælger sig over i sådan et regime. Så er der jo færre, altså så er gruppen jo minimeret, ideelt set så kan 

man så sige, at hvis dem der gerne vil, kan placeres i nogle regimer, hvor de får den rigtige hjælp og gør det 

rigtigt. Jamen så er gruppen vi skal have fokus på meget mindre, og så kan SKAT have fokus herpå. For det 

er rigtigt at folk der vil snyde, de vil ikke vælge en revision eller frivilligt få revisor til at kigge på det. Men 

hvis SKAT i stedet for 700.000 kun skal kigge på de 10% der bevidst snyder, så er vi nede på 70.000, øger 

det alt andet lige også den oplevede kontrol. 
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6 Bilag 6 - Resume af interview med FSR.  

Interview med: Tom Vile Jensen (Erhvervspolitisk direktør) og Kasper Bring Truelsen 

(Skattekonsulent hos FSR, samt sekretær i Skatteteknisk Udvalg)   

Tid/Sted: 07.07.2017 kl. 13.00 – 14.30 hos FSR, Kronprinsessegade 8, 1306 København  

Interviewtype: Semistruktureret interview.  

Overordnet spørgeramme og svar:  

 

1. Hvad er efter jeres opfattelse, årsagen til at flere virksomheder laver fejl i deres 

skatteberegning/selvangivelse, samt at der generelt er en faldende regelefterlevelse? 

Årsagen er ifølge dem en kombination af flere ting, herunder især kompleksiteten, manglende rådgivning, og 

det faktum at risikoen for at fejl bliver opdaget, nærmest ikke er eksisterende. De fremhæver forholdene i 

flere omgange, bl.a. med følgende udtalelser; 

”…det er en blanding af flere faktorer, og man kan jo sige at det kan også være svært at få den 

nødvendige rådgivning hos skat.” 

”Men det som vi i hvert fald også har slået et slag for, det er jo selvfølgelig også et spørgsmål omkring 

kontrol. Fordi kontrollen er jo delvist en fejlrettelse og uden kontrollen kan man jo ikke finde ud af om 

der er fejl eller ej, så det kan man sige, det er jo i hvert fald grundlæggende for holdningen.” 

”Meget har jo også med kompleksitet at gøre. Det er blevet alt for komplekst for virksomheder. Og det er 

lidt mærkeligt at vi nu har kørt forenklingsdagsorden på revision og regnskab de sidste 10 år, men på 

skattesiden fortsætter det som altid, med mere og mere kompleks lovgivning og helt ned til de små 

virksomheder.” 

Kombinationen af kompleksiteten og den manglende kontrol og rådgivning medfører ifølge dem, endvidere 

en uhensigtsmæssig udvikling i forhold til, om det handler om tilsigtede og utilsigtede fejl. 

” Så jeg tror at grunden til at de 40% som ligger i kategori 3 og 4, altså, der er det jo nok bare fordi at 

det er meget kompleks og man ikke har ressourcerne til at sidde og afregne helt præcist på ører. 

Omvendt set, så er det også indtrykket at de der 10% det bliver altså frækkere og frækkere. Og det er der 

nede hvor det for alvor, altså de sidste 10%, kategori 1 og 2, hvor det for alvor rykker noget på 

provenuet. For det er der hvor det bevidst kører med store beløb, og moms der ikke bliver afregnet.” 

Kasper endvidere af den personlige holdning, at opdagelsesrisikoen spiller en meget stor rolle i årsagen. 

” Altså helt personligt og ikke i foreningsregi, vil jeg også tror på at opdagelsesrisikoen har også noget 

at gøre med holdningen. Og det kan vi jo se ved at nogle af de skandaler der har været i SKAT, det hører 

vi jo fra vores medlemmer, vi hører at deres kunder siger, at hvorfor skal vi lave de her rettelser der gør 

at vi betaler mere i skat, når ingen andre gør det. Det er et kæmpe problem for SKAT og for samfundet.”  
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2. Hvordan vurderer du, at den lovpligtige revision/udvidet gennemgang på nuværende 

tidspunkt medvirker til virksomhedernes overholdelse af gældende skattelovgivning? 

De begge af opfattelsen at de steder hvor revisor kommer, er regelefterlevelsen alt andet lige højere, og at 

revisor giver et bedre datagrundlag, for at kunne udføre en intelligent og meningsfuld skattekontrol. 

”…det vil jo sige, at det giver faktisk nogle pejlemærker til myndighederne, nogle pejlemærker som de jo 

ikke har, hvor der ikke er revision. Og det er jo egentlig det som optager os, at den påvirkning det har, 

det er jo den mere synlige del af det, men vi tror jo også et eller andet sted at det har en profylaktisk 

virkning, af at en virksomhed ved godt, at når en revisor kommer ud så er der jo grænser for hvor mange 

stereoanlæg man kan købe uden at det jo nok lige vil få nogle til at løfte øjenbrynene.”  

De mener endvidere at revisor også øger regelefterlevelsen, da vi jo ofte også rådgiver om skattemæssige 

forhold, derudover også i forbindelse med en revision, i et vist omfang, bliver opmærksomme på eventuelle 

fejl. 

”Vi mener faktisk at revisorerne er med til at sikre en bedre regelefterlevelse og det er også noget vi 

mener der skaber værdi.” 

 

3. Hvordan vurderer I revisors, som værende offentlighedens tillidsrepræsentant, fokus på 

virksomheders overholdelse af gældende skattelovgivning? 

Overordnet set er holdning, at revisor som sådan ikke har noget særskilt ansvar i forhold til overholdelse af 

gældende skattelovgivning, som følge af at rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er på regnskabet, 

hvor væsentlighed spiller en stor rolle.  

”Bundlinjen er jo som du selv siger at revisor er ikke offentlighedens tillidsrepræsentant på dette 

område, fordi det er ikke revisors primære opgave at finde ud af om gældende skattelovgivning er 

overholdt. Det er ikke revisors primære opgave. Dermed ikke sagt at det ikke hører ind som en opgave.” 

”… for vi ser på mange forskellige ting og selvfølgelig hører det ind under væsentlighed og risiko” 

Kasper og Toms opfattelse heraf, er at revisor, som afgiver erklæring på regnskabet, har det fokus på 

skatteområdet, som kan forventes. Som nævnt ovenfor, er det jo regnskabet, og ikke gældende 

skattelovgivning der er revisors primære opgave, samtidig mener de at revisor, bestemt har en rolle i forhold 

til overholdelse, heriblandt både forebyggende, opdragende og i en vis grad kontrollerende. Dog fremhæver 

Kasper, at den kontrol revisor måtte lave, udelukkende medfører et rapporteringsansvar, og således ikke er et 

kontrolelement som vi eksempelvis ser når vi taler om SKAT som kontrollant. 

”Man kan sige at revisors rolle, qua den diskussion omkring erklæringen på regnskabet og 

konverteringen, jamen vil jo have en indirekte skattekontrol, men det er ikke en ligningsopgave som 

ligger hos os.” 

De mener dog også, at der formentlig er en forventningskløft imellem revisors egentlige arbejde på området, 

og hvad SKAT forventer af revisor. 
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”… der er en kløft i opfattelsen af revisors erklæringer og jeg tror at et eller andet sted gør det sig 

gældende både over for virksomheder men også i forhold til SKAT.” 

”Og det er simpelthen ud fra den betragtning at som udgangspunkt er alle beløb væsentlige i den 

skattemæssige opgørelse. Og når man laver den skattemæssige konvertering fra regnskabet til som jo er 

baseret på en udvidelse af en risiko og et væsentlighedsniveau, jamen så vil der jo givet heraf være nogle 

fejl i opgørelsen. Og når skat finder dem, jamen så godtager den ikke den erklæringsmæssige del der 

siger at der skal være plads til en vis del. Den kommunikation, eller den opfattelse har SKAT ikke. Så der 

er en kløft.” 

 

4. Hvilken rolle mener du revisor bør have ift. skattekontrollen? – set i lyset at de nuværende 

drøftelser omkring revisors fremtidige rolle. 

Som ovenfor nævnt, er holdningen at revisor, allerede nu i et vist omfang, øger regelefterlevelsen og den 

datakvalitet som SKAT har at arbejde med. Opfattelsen er at dette giver en klar værdi, og de ser begge, at 

man sagtens kan udvide omfanget af dette, ved at revisor får en større rolle. De ser dog ikke, at revisor 

direkte skal ind og være kontrollant, da det er en myndighedsrolle.  

”Jamen holdningen har faktisk været meget klar, fra vores skatteudvalg. De mener ikke at revisors rolle 

er at udføre skattekontrol. Meget simpelt. Det er ikke deres ønske at vi skal gøre det i fremtiden. Og der 

kan man jo så spørge igen om hvad er opfattelsen hos SKAT eller virksomhederne, fordi det er ikke 

sikkert, at der er den samme opfattelse. Men hvis du spørger revisorerne er jeg ret sikker på at de vil 

sige, vi udfører ikke skattekontrol.”  

”altså vi vil aldrig gå ind for at SKAT skal udlicitere skattekontrollen til revisorerne. Det vil vi aldrig 

gøre, for det er en myndighedsopgave. Men derfor kunne man jo godt forestille sig at hvis man kunne 

lave en aftale med SKAT omkring nogle handlinger.” 

Dog er Kasper og Tom meget enige om at revisor skal have en større rolle i fremtiden, uagtet at dette ikke 

direkte er som kontrollant. Derudover ville de ikke citeres for det arbejde, som FSR på nuværende arbejder 

på, som revisor kan varetage. Vi drøftede dog bl.a. den Hollandske ”Horisontal Monitoring” model med 

dem. Det var ikke deres opfattelse at vi skulle helt over i denne model, men nævnte at eksempelvis, 

momstjek, skattetjek, arbejdsgivertjek, og andre relevante tjek, kunne være en mulighed.  

”…man kan have flere erklæringer på sit årsregnskab, så kunne man sådan set også have klarlagt en 

erklæring på skatteopgørelsen. Altså et skattetjek som vi kalder det. Og et momstjek. Altså hvor man 

siger at revisor går mere ned i dybden og udfører nogle handlinger måske på vegne af SKAT og SKAT 

ved hvad indbefatter dette her, og SKAT kan så sige der er nogenlunde styr på den virksomhed, det 

behøver vi ikke at bruge tid på…” 

Tom tilføjer endvidere, følgende som understreger nødvendigheden af at revisor bliver involveret, på den ene 

eller anden måde; 
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”Det er i hvert fald lidt en tsunami at udsætte sig selv for i myndighederne, vi var faktisk temmelig 

uforberedt på den, for alle de sidste i hvert fald 15 år, hvor man talte om regelefterlevelse, der er der 

aldrig en myndighed som har sagt, det her kommer til at blive et problem. Det er der ingen der har sagt 

til politikkerne. Det kan godt være at der er nogle politikere som har sagt er det her nu en god ide, men 

myndighederne står mere eller mindre uforberedt på det. Det gælder ikke kun SKAT, det gælder også 

erhvervsstyrelsen, det gælder SØIK. De står alle samen lidt uforberedte på det, og nu skal man så prøve 

at samle op på det. Og det er en stor mundfuld, for som jeg også siger, massive lempelser på det som der 

bliver sendt ind, det vil sige at det offentlige ved meget mindre. De får meget mindre valideret data, 

deres egen kontrolaktivitet er faldet markant over de sidste 10-15 år. I 1999 var det 38% der på en eller 

anden del havde kontrol eller besøg af SKAT, hvor det i dag er ca. 3,4% Og så er der lige kommet det 

særlige vinkel til, som i også nævnte, at der er kommet mange flere selskaber til og det skyldes jo blandt 

andet at for eksempel kapitalkravene er sat gevaldigt ned, og det lukker jo en masse ind i selskabsfolden, 

som ellers tidligere aldrig kunne få lov at boldere sig. Og alt det der, det er det som vi ser effekterne af 

nu, og hvor meget og hvor hurtigt man kan nå at gøre noget ved det nu, det kan man jo godt stille sig lidt 

tøvende over for. Men det er klart at det er en kæmpe tsunami, og jeg vil ikke sige at SKAT er totalt 

uforberedte på det, men de er i hvert fald ikke særligt godt forberedt på det.” 

 

5. Hvilken effekt vil det efter jeres opfattelse have, hvis revisor fik en aktiv rolle i 

skattekontrollen.  

Formålet med revisors involvering skal ifølge dem helt overordnet være, at både sikre regelefterlevelsen hos 

dem der gerne vil overholde lovgivningen, men især også at give SKAT bedre udgangspunkt for deres 

skattekontrol, for at øge opdagelsesrisikoen hos dem der bevidst snyder. 

”…altså det centrale er jo at have en adfærdsregulerende virkning på så mange virksomheder som 

muligt.” 

”… jeg tror at det er 93.000 selskaber der ikke har revision eller udvidet gennemgang, som ligger i den 

kategori, hvis vi nu antager at de opfører sig lige som de reviderede virksomheder så er vi i hvert fald 

meget konservative, så tror jeg faktisk at det er 12-13.000 af de selskaber, de ville som minimum fået et 

forhold revisoren ville have skrevet om og dernæst kan man så gå ned og sige, noget af det, jeg tror det 

er 3.000 virksomheder, ville have været ulovlige lån, noget af det ville have været, ehm hvad hedder det, 

ja moms og udbytteskatter og problem med afregning…” 

Det er således deres opfattelse, at denne konsekvens, alt andet lige vil medfører et reduceret skattegab, samt 

en øget tiltro til skattemyndighederne. Til spørgsmålet om revisor overhovedet kan bidrage nok, set i lyset af 

ovenstående kommentar vedrørende nødvendigheden, siger Tom følgende; 

”Altså den model der bliver tænkt, det er nok næppe nok, men det er et skridt i den rigtige retning, men 

at forsøge at forene kræfterne mellem myndigheder, virksomheder og revisorer i at få en bedre 
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regelefterlevelse. Men det er også det første spæd skridt, så meget kan jeg da godt sige, og så er der lang 

vej, der er uhyggelig lang vej. I den pakke der kommer til SKAT på 6,8 milliarder det er jo til inddrivelse 

og det er jo fint, det trænger også til et løft, det er til de syn styrelser. Der er ikke sat en eneste krone af 

til skattekontrol, så det er næste store hug, det bliver man nødt til også at gøre noget ved. Og det næste 

problem det er så, at man kan jo godt beslutte at der skal ansættes 1000 mand mere i SKAT, men hvor 

skal de komme fra? Man har jo ikke uddannet folk de sidste 10-15 år, fordi man sagde at vi får jo ikke 

brug for dem. Vi er gået fra 12.000 ansatte i SKAT til 6.000.” 

 

6. Set ud fra en cost-benefit betragtning, hvilken type arbejde/erklæring ville være mest givende 

at revisor udførte? 

 

7. Hvordan vurderer du at en sådan rolle skal implementeres? Via lovkrav, eller være frivilligt? 

– vi kan evt. drøfte den Hollandske model? 

Vi drøftede i forbindelse med interviewet at der fra politisk side, var meget fokus på administrative lettelser 

for virksomhederne, og at vi næppe er kommet dertil, hvor der er planer om at ændre dette. De var derimod 

af den opfattelse, at man bliver nødt til at give de virksomheder, der får lavet et evt. skatte-, momstjek eller 

andet, en fordel.  

”… jamen hvis man skal lave noget her, så skal man jo give de virksomheder en fordel, en yderligere 

fordel end det at være regelefterlevende.” 

Det var ifølge Tom, på nuværende tidspunkt, ikke muligt at vurdere hvorvidt der på et tidspunkt, ville 

komme nogle politiske tiltag, som skulle øge revisors involvering. Det udgangspunkt der er på nuværende 

tidspunkt, er dog baseret på en frivillig tilgang.  

 

8. Er det efter jeres vurdering at involvering af revisor i skattekontrollen vil kunne imødegå 

risikoen for så vel tilsigtede som utilsigtede fejl fra virksomhederne? 

Spørgsmålet blev drøftet af flere omgange i forbindelse med interviewet, Kasper og Tom udtrykte begge to, i 

flere omgangen bekymring omkring alle de virksomheder, som ikke har besøg af en revisor, og den 

sammenhæng der er imellem de tilsigtede fejl hos virksomhederne. Qua deres opfattelse, som nævnt ovenfor, 

er at revisor ikke skal være en decideret kontrollant, er det ikke deres holdning at revisor direkte vil kunne 

reducere antallet af tilsigtede fejl. Derimod mener de revisor kan bidrage til, at SKAT får et bedre grundlag 

til, at udføre sin kontrol på. 

”… man samlet set kan nå flere og målrette mere mod dem som snyder. Og der har vi et stort problem, 

synes vi at SKAT simpelthen ikke prioriterer nok dem som helt har fravalgt en revisor…” 
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Som nævnt ovenfor, vil et frivilligt skatte- og momstjek, alt andet lige, kunne reducere mængden af 

virksomheder, som SKAT skal have i sin population, når de udvælger deres stikprøver i forbindelse med 

kontrolbesøg.  
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7 Bilag 7 – Transskriberet interview Tom Vile Jensen og Kasper Bring Truelsen.  

 

Filip: Nu har vi lige startet med at præsenterer os selv over for Kasper, så hvis du Tom lige vil have den 

samme introduktion?  

 

Tom: Ja, i må gerne lige starte med at sige lidt om jer selv og kort om projektet.  

 

Filip: Jamen, hvis jeg skal starte, så hedder jeg Filip og jeg har været 7 år i Deloitte og sidder primært med, 

vi sidder i vores storkundeafdeling hvis man kan kalde det det. Vi sidder med Large segmentet. Jeg sidder 

primært med Livsforsikring og Pension, eg sidder primært med Livsforsikring og Pension, ehm og bruger 

95% af min tid på det. Derudover så har jeg også en del Private Equity, lidt AIF og FAIF, det er egentlig det 

jeg bruger det meste af min tid på, Ja. Så er jeg med i vores faglige afdeling inden for forsikring og Pension 

sammen med blandt andet Jacques, nu ved jeg at Kasper kender ham.  

 

Tom: Jaer, Jaer. 

 

Filip: Så ja, det er det som jeg laver. Derudover har jeg taget HD vejen hvor jeg har læst ca. 4 år på HD og 

nu mangler vi så blot specialet på kandidaten.  

 

Michael: Ja, og hvis jeg skal, jeg hedder Michael, og jeg sidder også inde ved Deloitte. Jeg har været der i 3 

år nu, og jeg har været bachelorvejen, så jeg har læst min HA først og så startede jeg med den baggrund og 

begyndte så CMA studiet samtidig. Jeg sidder også med de store kunder men i products segmentet, hvor jeg 

primært har brugt tid inden for Shipping de sidste par år. Ja det er sådan kort om mig. Og hvis vi skal sige 

noget om specialet på nuværende tidspunkt, så er vi godt i gang med skriveprocessen og samtidig med at vi 

forsøger at samle noget data ind, og har faktisk også været i dialog med SKAT omkring deres synspunkt på 

det hele og sådan egentlig godt i gang.  

 

Tom: Må jeg bare lige høre hvem taler i med derover? Eller rettere sagt hvem vil i gerne have til at hjælpe 

jer?  

 

Michael: SKAT har været lidt svære at få i tale.  

 

Filip: SKAT har været lidt svære at få i tale så vi har ikke fået sådan nogle af de højtstående i tale. Han 

hedder Anders…  
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Michael: Anders Christensen.  

 

Filip: Han sidder som en af de ansvarlige for deres kontrolaktiviteter.  

 

Tom: Det er ham vi har med i gruppen også?  

 

Kasper: Jo er det ikke?   

 

Tom: Jo jo.  

 

Filip: Han nævnte selv at han var med i den ansvarlige gruppe for deres kontrolaktiviteter. Det var netop 

også derfor at det gav mening.  

 

Tom: Jamen det er ham.  

 

Kasper: Han er den rigtige at snakke med, fordi han ved hvad der forgår ude i kontrollerne.  

 

Michael: Han gav os et rigtig godt indblik i hvordan man gør det nu, og hvordan man måske kunne gøre det i 

fremtiden.  

 

Kasper: Det er også svært at fange dem som ligger i de højere ledelseslag.  

 

Filip: Så skal det måske også lige siges, at det vi egentlig, vi regnede faktisk ikke med at få så meget ud af 

SKAT fordi der er lavet mange undersøgelser allerede nu i form af deres complianceundersøgelser. 

Rigsrevisionen har jo også lavet rigtig mange undersøgelser, analyser, kald det hvad man vil, ehm, som jo 

peger i en retning, og nogle andre ting peger i en anden retning. Så vi har egentlig, synes vi selv et ok 

fundament for ligesom at sige, hvad er det der bliver lavet på området nu, hvor ser SKAT selv at der er 

udfordringer i forhold til de forskellige kontrolaktiviteter og hvor er deres indsatsområder. Derudover har vi 

jo også fået nogle statistikker der viser, jamen fejlrater i forhold til typer af virksomheder og hvor meget 

bevidst snyd kontra hvor meget der utilsigtede fejl.  

 

Michael: tendenserne i det, altså overordnet.  

 

Filip: Ja, lige præcis.  
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Tom: Det bliver spændende. 

 

Filip: Så der har vi ligesom grundlaget for at kunne sige, at der er en udfordring, uden at konkludere for 

meget allerede nu, der er en udfordring og så er det jo ligesom der at vi skal forsøge at lave en analyse af, 

hvad har revisor f muligheder for hjælpe, hvad laver han nu, og så vi jo gerne have koblet virksomhedernes 

syn på, så vi ligesom kan illustrere, at der er også en forventningskløft, mellem hvad revisorerne laver og 

mellem hvad virksomhederne måske tror at virksomhederne laver. Så når de reviderer regnskabet og giver en 

blank påtegning, jamen så, og igen uden at nævne, uden at sige for meget om hvad folk har svaret så kan vi 

allerede nu se på nogle af de som har svaret på vores spørgeskema nu, jamen de tror egentlig allerede at 

revisor tager stilling til at skattelovgivningen er overholdt og at Moms og SKAT det sidder lige i skabet. Og 

det er jo nødvendigvis ikke det som revisor kigger på når han reviderer regnskabet.  

 

Tom: Nej.  

 

Filip: Og ja, vi har jo selvfølgelig lavet nogle spørgsmål. De er ikke sindssygt struktureret og det er egentlig 

også med vilje, det var egentlig blot for at få en løs snak omkring emnet, for også som vi sagde til Kasper før 

så ved vi at FSR allerede har brug lang tid på problemstillingen, og der er skrevet mange fornuftige artikler 

omkring emnet og i har formentlig en rigtig stor baggrundsviden og det er den vi godt kunne tænkte os at få 

lidt indsigt i.  

 

Kasper: Det kan være at vi lige skal introducere os.   

 

Tom: Ja, jo, men vil du så ikke starte  

 

Kasper: Jo, men som sagt jeg hedder Kasper og sidder herinde som skattekonsulent. Jeg sidder som sekretær 

for vores skatteudvalg som er 8 medlemmer der har sendt en partner hver hvor Jacques blandt andet er en af 

dem som mødes ca. en gang om måneden og diskuterer forskellige problemstillinger. Vi arbejder 

selvfølgelig også i sekretariatet mere strategisk så jeg sidder dels med vores skatteudvalg jeg har så også et 

momsudvalg og så sidder jeg under Tom i erhvervspolitisk center hvor vi jo også arbejder mere strategisk 

med, jamen hvordan er det at vi ser på kontrollen, hvad er revisors opgaver, prøver at løse nogle af de 

problemer der netop opstår nå SKAT begynder at fortolke altså vores overordnede eksistensgrundlag er jo 

overordnet set retssikkerheden og så selvfølgelig også at være til for at hjælpe medlemmerne når de har 

nogle problemer. Jeg sidder så blandt andet med på forskellige dialogmøder med SKATs ledelse og med IT 

systemer og kontaktudvalg og så videre. Så der er sådan en bred flade både med medlemmer og med SKAT 

som hovedaktør.  
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Tom: Ja jeg hedder som sagt Tom Vile Jensen og har fornøjelse af at stå i spidsen for det erhvervspolitiske 

center, som egentlig laver grundlæggende bare lige så i ved et, 3 ting sådan generisk, det ene det er 

kommunikation medlemmer, journalister og presse, det er en gruppe. Den anden gruppe er en række faglige 

og fagpolitiske ting hvor SKAT blandt andet ligger, finansiering, investering og det der rør sig. Man kan sige 

at revisorerne har en hverdag over for kunderne over for dansk erhvervsliv og for den sags skyld også den 

offentlige sektor. Og den sidste ting det er rigtig meget noget af det vi også skal tale lidt om i dag nemlig, alt 

muligt viden og analyse vi har samlet både for, ja selvfølgelig, den oprindelige opgave var jo at demonstrere 

værdien af at vi har revisioner, revisorer og revisionsfirmaer i Danmark og hvilken forskel vi egentlig gør 

både ud fra at hjælpe virksomhederne til vækst men også for at sikre en vis ordentliglighed og 

gennemsigtighed i forhold til det der foregår i erhvervslivet. Så det er egentlig grundlæggende de 3 områder, 

og så forstærket inden for de sidste halvandet til to år vel, har vi kastet os over det her med skattekontrollen 

og hvis vi bare lige skal komme med en engangsbøn omkring hvorfor det? så er det jo fordi at vi sidder med 

den grundlæggende fornemmelse at SKAT i dag er for lidt synlige især hos de mindre virksomheder, der er 

nok relativt meget styr på de større og det har faktisk den pudseløjerlige, hvis man kan kalde det det, 

konsekvens at, at fordi SKAT er lidt presset på ressourcerne og har svært ved at agere i, i SMV segmentet, 

hvor er så sandsynligheden størst for at finde et provenu uden alt for meget problemer, det er kunne faktisk 

være der hvor revisoren skriver at der er et problem. Det er jo fair nok at de tager fat i de virksomheder hvor 

revisoren har skrevet at der er problem med kildeskatten eller moms eller for den sags skyld der kunne være 

en forhold i årsregnskabet, som så også kunne afsmitte på den skattemæssige opgørelse. Og det vil sige det 

ender faktisk op med at fordi SKAT har for få ressourcer så er det eneste de går efter er de der rent faktisk 

gider at have en revisor, imens alle dem, og det er jo efterhånden nogle titusinder virksomheder der ikke har 

revisionspligt, de går sådan set fri fordi det er for svært for SKAT, det er for tungt at gå ud selv. Og det er vi 

jo nødt til reagere på et eller andet sted, fordi det er jo forretning men det er jo også et spørgsmål omkring 

ordentlighed, for det skal jo altid kunne svare sig at være lovlydig. Og det er egentlig derfor at vi er gået ind i 

denne her. Det er egentlig ikke så meget om staten får sit provenu ind og alt det der, den centrale del for os, 

at vi vil sikre os, at de der, de virksomheder der bruger en revisor de skal i hvert fald ikke stilles dårligere 

end de virksomheder der helt har fravalgt. Så det er derfor at vi er gået ind i det, og så den anden del, det er 

jo selvfølgelig også fordi, at nu har i jo også fået en masse materiale og sådan, men grundlæggende, 

grundlæggende, du supplerer også bare ind Kasper ikke? Ja så grundlæggende er det jo sådan at hvis man 

bliver revideret og revisor støder på nogle forhold, jamen så skal det jo skrives og det er jo ikke kun SKAT 

der får det af vide, det er jo sådan set hele den danske offentlighed, der har været et problem med skatten. 

Det sidste regnskab, det var faktisk Lucas Grahams regnskab, hvor faktisk at revisoren skriver om to 

skattemæssige forhold ikke? Ehm, og det vil jo sige, at det giver faktisk nogle pejlemærker til 

myndighederne, nogle pejlemærker som de jo ikke har, hvor der ikke er revision. Og det er jo egentlig det 
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som optager os, at den påvirkning det har, det er jo den mere synlige del af det, men vi tror jo også et eller 

andet sted at det har en profylaktisk virkning, af at en virksomhed ved godt, at når en revisor kommer ud så 

er der jo grænser for hvor mange stereoanlæg man kan købe uden at det jo nok lige vil få nogle til at løfte 

øjenbrynene. Man vil sige det er jo nok ikke til forretningsmæssig karakter det der. Og det som umiddelbart, 

der er af tendenser, der viser tendenser er i hvert fald når man tager forskellene mellem nogle der har, lad os 

så bare sige en revisor inde over. Det kan være alt for assistance til revision versus nogle som slet ikke har 

haft en revisor inde over så er der en signifikant forskel. Det der kan være lidt slagsmål om det er hvor meget 

det nu betyder om man bliver revideret eller får assistance. Men under alle omstændigheder går 

myndighederne jo glip af nogle af de, nu hedder det så fremhævelser som der måtte være i forhold til nogle 

skattemæssige ting. Så det er jo selvfølgelig en anden side af det. Vi mener faktisk at revisorerne er med til at 

sikre en bedre regelefterlevelse og det er også noget vi mener der skaber værdi.  

 

Filip: Nu sagde du selv at SKA de, at den nemme måde at få lidt penge profit i kassen det er at tage 

udgangspunkt i de virksomheder hvor revisor positivt har skrevet i påtegningen, at her er der en fejl  

 

Tom: Og at der er bogføring og at det er nemt at gå til og 

 

Filip: Ja, Ja men hvad tænker i egentlig om hele det her væsentlighedsaspekt i det? Fordi jamen, der er jo 

også en vis grænse for hvad revisoren skriver i påtegningen, det er jo ikke altid sikker at alt kommer til 

udtryk i påtegningen qua det, at hvis det ikke er væsentligt for regnskabet jamen så bliver der jo 

nødvendigvis ikke skrevet om det i påtegningen.  

 

Kasper: Nej, Nej.  

 

Filip: Misser SKAT noget der?  

 

Kasper: Jamen altså man kan sige, nu nævnte du selv det der er en kløft i opfattelsen af revisors erklæringer 

og jeg tror at et eller andet sted gør det sig gældende både over for virksomheder men også i forhold til 

SKAT. For vi kan se, at når vi har drøftelser med SKAT, jamen så kan vi se blandt andet på nogle af de 

ansvarssager der er, at der har man bare et andet væsentlighedsniveau end det som revisor lægger til grund. 

Og det er simpelthen ud fra den betragtning at som udgangspunkt er alle beløb væsentlige i den 

skattemæssige opgørelse. Og når man laver den skattemæssige konvertering fra regnskabet til som jo er 

baseret på en udvidelse af en risiko og et væsentlighedsniveau, jamen så vil der jo givet heraf være nogle fejl 

i opgørelsen. Og når skat finder dem, jamen så godtager den ikke den erklæringsmæssige del der siger at der 

skal være plads til en vis del. Den kommunikation, eller den opfattelse har SKAT ikke. Så der er kløft. Der 
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kan man sige, det er jo noget af de vi prøver at arbejde med, og har en snak med SKAT om, hvad er egentlig 

forskellen på revisors forskellige erklæringer, for det afhænger også af typen af erklæringer, hvor SKAT 

sondrer mindre mellem de forskellige typer. Det er blandt andet noget af det som bliver drøftet en del i 

skatteudvalget og i revisionsteknisk udvalg, jamen det er jo, hvad er det arbejde som erklæringen indeholder. 

Og det kan man jo diskutere til evig tid. Der er jo i hvert fald en eller anden afvigende opfattelse af hvad der 

er indeholdt i den.  

 

Tom: Det er vi jo nødt til at tage højde for især når vi arbejder med selskabsselvangivelser. Man kan sige når 

revisor enten opstiller regnskab eller reviderer det så er hans første og primære mål årsregnskabet og at det 

giver et retvisende billede. Det sekundære ville jo være de skattemæssige ting der nu kunne være, altså jeg 

ville tro at der i mange tilfælde, uden der er lavet en masse undersøgelser af det, men man kan jo sige at er 

der en moms frist og revisor støder på det, så skal han jo skrive det uanset hvad altså, og så er det ligegyldigt 

om det er med to dage eller fem dage, eller hvad det nu er, ehm, eller hvis der er afregnet forkert moms, men 

det er da klart at det kan ikke udelukkes at der er noget med væsentlighedsniveau der gør at der i hvert fald er 

noget i påtegningen som gør at det ikke kommer med, men alt andet lige, så konvertering over på 

skatteopgørelsen, så burde der alt andet lige være nogle ting der bliver fanget der. Men det er jo faktisk rigtig 

noget, at det er jo faktisk i konverteringen, som jeg forstod på SKAT, der hvor de finder det største provenu 

når de undersøger, det er i konverteringen fra årsregnskabet til skatteopgørelsen. Det er det enkeltstående 

største område der er. Der er jo så også MOMS, og jeg tror simpelthen at det er fordi at de er for flinke og 

ikke helt har afdækket hvor meget MOMS det er, at der er problemer med, men sådan er det og det er, det er 

jo i hvert fald de officielle tal vi har. Men man kan ikke forvente ved en revision eller for den sags skyld en 

opstilling, at det jo, at revisor sidder og laver en ligning. Det ville det kræve hvis man skulle ned og finde ud 

af at der var 5 rundstykker og en basse og det viste sig at det måtte man ikke trække fra, og det har hverken 

revisor ressourcer til eller kunder ville betale for. Så det kan man ikke forvente i forhold til årsrapporten og 

det arbejde der bliver gjort der. Når det så også er sagt, altså både Kasper og jeg, og altså det har vi jo også 

haft en dialog med SKAT omkring, kan i ikke prøve at have, altså det centrale er jo at have en 

adfærdsregulerende virkning på så mange virksomheder som muligt. Det drejer sig jo altså ikke om at finde 

10 virksomheder og så bruge 5 dage derude på at vende hvert bilag for at finde 500 kroner. Eh og derfor 

mener vi faktisk at skattekontrollen kunne blive bedre af og ehm jeg ved ikke om man kan indføre et 

specifikt væsentlighedsniveau, men at man siger at der er en undergrænse, til gengæld kunne vi så nå ud til 

nogle flere virksomheder, eller bruge tid på de virksomheder, og det er jo det vi gerne vil have at når SKAT 

udvælger virksomhederne ud fra nogle risikokriterier i første ombæring at sige jamen der hvor der er i første 

ombæring er størst risiko for snyd eller ved gengangere for der er jo mange af dem de også kender, for det er 

jo der hvor vi skal bruge kræfterne. På en virksomhed som egentlig har en blank påtegning og egentlig 

opfører sig pænt gennem alle årene, hvorfor skal vi da sende en skattemand ud 2 dage og vende bilag for at 
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finde 600 kr. ikke? Og det er det vi gerne vil have ind i skattekontrollen, så man samlet set kan nå flere og 

målrette mere mod dem som snyder. Og der har vi et stort problem, synes vi at SKAT simpelthen ikke 

prioriterer nok dem som helt har fravalgt en revisor, fordi jeg ved jo ikke om i har set det men vi har jo også 

lavet en analyse af, at hvis man antager at alle dem som har fravalgt, og lad os sige at alle de virksomheder 

som ikke har udvidet gennemgang eller revision og som derfor af gode grunde kan revisor ikke skrive noget, 

og han kan heller ikke i review for de forhold det drejer sig om, det er skattemæssige forhold, ehm hvis den 

mængde af virksomheder og jeg tror at det er 93.000 selskaber der ikke har revision eller udvidet 

gennemgang, som ligger i den kategori, hvis vi nu antager at de opfører sig lige som de reviderede 

virksomheder så er vi i hvert fald meget konservative, så tror jeg faktisk at det er 12-13.000 af de selskaber, 

de ville som minimum fået et forhold revisoren ville have skrevet om og dernæst kan man så gå ned og sige, 

noget af det, jeg tror det er 3.000 virksomheder, ville have været ulovlige lån, noget af det ville have været, 

ehm hvad hedder det, ja moms og udbytteskatter og problem med afregning der og også going concern, ja 

altså going concern er jo væsentligt i forhold til inddrivelsen, og det er jo så forsigtigt sat, fordi alt andet lige, 

og uden at foregribe nogle af de resultater i kommer frem til, så er alt andet lige, så er tesen jo nok den at de 

virksomheder der ikke har en revisor, i hvert fald i en årrække ikke har haft en tredjepart, så der er 

sandsynligheden for fejl og nok også tilbøjeligheden til snyd, den ville alt andet lige være større. Så det er 

forsigtigt når vi siger at de ville opføre sig lige som de revidererede. Så faktisk så giver det os et lille 

problem når vi sidder og laver det, for de første år kan man sige, havde man mange af dem der er med i 

revisionskategorien, det var måske også nogle af dem som ikke opførte sig helt pænt og havde en del 

problemer. Problemet er jo at de virksomheder der i dag er i revisionskategorien de bliver mere og mere 

forædlet. Det er dem som har færrest fejl, det er dem som der opfører sig pænt og så er der jo selvfølgelig 

også nogle som har nogle problemer. Men hovedparten af dem som kan havde udfordringer, som kan have 

fejl, jamen de bliver skubbet over i en stadig større mængde af virksomheder, hvor du ikke længere står 

under gadelyset og det betyder jo også at det ser pænere og pænere ud hos de som er revideret og når vi så 

prøver at spejle det over i dem så ser du jo måske også pænere ud end de i virkeligheden er, og der er jo 

ingen der ved hvordan det går ude i de virksomheder hvor revisor ikke kommer. Så det.  

 

Kasper: Så der kan man jo vende tilbage til det, nu sagde i at i havde kigget på complianceundersøgelser, 

complianceundersøgelserne er også mangelfulde på den måde, at det er en meget lille stikprøve som de 

udruller på hele populationen. Og nu ved vi at de foreløbige meldinger som vi har fået for den som kommer 

her engang i efteråret, håber vi i hvert fald. Den vil formentlig komme til at læne sig op af de gamle 

compliance, så resultaterne forventer de at ikke bliver meget anderledes.     

 

Filip: Og hvad synes i, hvad synes i om deres udvælgelseskriterier, for den måde skat udvælger på, altså i 

hvert fald den måde som vi har fået opfattelsen af at skat udvælger på, så siger de jo egentlig, vi ønsker jo 
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igen at lave en repræsentation stikprøveudvælgelse og qua det at, jamen nu ved jeg så at jeres egen, for et par 

år siden lavet FSR en analyse der viste at faktisk 9 ud af 10 virksomheder i Danmark, de havde enten 

revision eller udvidet gennemgang, altså de er i kontakt med en revisor. Så i forhold til SKATs 

stikprøveudvælgelse, jamen så ligger der en rigtig stor del af populationen der faktisk rammer ned i enten 

revision eller udvidet gennemgang, og det er kun som du siger Tom, en meget lille del af dem hvor der 

måske, og igen uden at konkludere noget, kunne være en forøget risiko for at, de måske enten ikke forstår 

reglerne eller snyder, der er faktisk meget få af dem som bliver udvalgt. Hvad tænker i sådan om SKATs 

udvælgelseskriterier?  

 

Kasper: Hvis nu de tog højde for den erklæringstype som sidder på, når de tager nogle som har revisor med, 

jamen hvis de tog højde for de resultater, og det er noget af det som vi har diskuteret med dem, med at vi 

mener ikke at de tager tilstrækkeligt højde for hvilken type hjælp de får fra en rådgiver, altså i deres analyser. 

Vi har spurgt dem flere gange omkring de her tal, og de vil ikke give os noget offentligt svar på, men hvad 

hedder det, men vi mener i hvert fald ud fra de stikprøver som de tager, og med dem som de rammer ned, 

som har en erklæring med en eller anden form for sikkerhed, jamen der er det i hvert fald vores klare 

formodning, at der er færre reguleringer. Altså det vil sige at der vil stadig være fejl, og det er også det som 

vi hører fra SKA, der vil stadig være lige så mange fejl som de der har fravalgt en revisor, men størrelsen vil 

være forskellig og det mener vi ikke at de tager tilstrækkeligt højde for. Og som vi også siger det her med, 

hvis de for eksempel tager, tilfældigt, tager nogle virksomheder der har et forhold som er fremhævet så har 

du indbygget en fejl som vil være vist under alle omstændigheder, så i princippet burde man se bort fra den 

fejl, men fordi de i princippet laver en complianceanalyse af virksomheden så tager de jo alle fejl i 

virksomheden. Men Typisk vi de forhold som er fremhævet være storeforhold, som har gjort at revisor har 

været nødt til at skrive om det i sin påtegning. Og der kan man sige, dem burde man måske helt hive ud af 

sin compliance, fordi de er allerede belyst.  

 

Tom: Eller i hvert fald som vi også har foreslået dem, at de laver 3 spor, en helt uden revisor, en med blank 

påtegning og en med forhold, så man får det kategoriseret op, ellers så får man jo indregnet nogle beløb 

under revideret, som jo også kun er kommet frem på grund af at de er revideret. Men det er, og det der er, er 

at det er jo rigtig nok, i dag er det 87% af alle selskaber, der har fra assistance og op efter. Men rigtig meget 

af skattegabet udgøres af de 450.000, arg, jo, det er nok tæt på, enkeltmandsvirksomheder hvor der jo ikke er 

krav om regnskab og revision, det er jo svært at gennemskue hvor meget det påvirker, så det er en relativt 

stor andel af den samlede virksomhedsmasse på 700.000 selskaber. 700.000 virksomheder er det så, hvor der 

jo ikke er nogen revisor på. Derfor kan det godt blive lidt skævt. Men nu er der, nu burde der være grundlag 

for at få et ordentligt sammenligneligt grundlag, beregningsgrundlag. Altså man kan få virksomheder nok 
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med der ikke længere bliver revideret, og på de forskellige erklæringskategorier, og de har også lavet lidt, 

men det er lidt usikker, for de seneste tal de har er jo fra 2012 

 

Kasper: Der er sket meget siden 2012.  

 

Tom: Der er sket meget siden 2012.  

 

Kasper: Og fravalget kan vi jo se også er blevet meget større.  

 

Filip: Er det jeres vurdering, altså nu ved jeg godt at data ligger langt tilbage, de er jo ved at være 5 år gamle. 

Men er det jeres vurdering, at tendenserne følger samme udvikling?  

 

Tom: Ja, det er jo svært at sige.  

 

Kasper: Det er svært at sige, fordi at hvis man kigger, kigger på, altså nu har vi prøvet at gøre det. Vi stillede 

op og lavede vores egne tal. Altså de lavede jo de her compliancegrader, og hvis man ser på den 

gennemsnitlige compliancegrad, det er ikke noget SKAT selv har lavet, hvis man ser på udviklingen i den, 

jamen så kan man faktisk se at samlet på hele populationen der falder den samlede compliancegrad, og det 

typer jo på overordnet se, godt nok bliver der ikke flere i kategori 0-2 altså de bevidste snydere, den kategori 

stiger ikke, men alligevel falder den samlede regelefterlevelse. Og det vil jeg da i hvert fald påstå er et 

problem, helt konkret. Og det er jo så der vi siger, det er blandt andet som følge af en manglende oplevet 

opdagelsesrisiko, manglende kontrol   

 

Tom: Og opdagelsesrisikoen kan i jo se ud af rigsrevisionens rapporter, virksomhederne siger, det er meget 

lidt vi hører til.  

 

Kasper: Man kan sige, at alle dem som ligger ud over, dem som eksempelvis ligger i kategori 3-4, vi kan 

ikke bevise at det er bevidste fejl, men det er stadigvæk væsentlige fejl, så det vil jo sige at de virksomheder 

har behov for enten yderligere kontrol eller bedre vejledning. Og dem som så ligger i kategori 5-6, jamen det 

er jo dem som er compliant, der mener vi jo så at der ligger en stor del af dem som har en rådgiver eller 

revisor tilknyttet, og jo formentlig jo højere grad af sikkerhed de har på regnskabet, jo bedre vil de 

formentlig klare det. Men de tal ligger der ikke, så det er jo svært at lave den sammenligning, men det er i 

hvert fald den feedback vi modtager fra vores medlemmer, vi har også en undersøgelse der viser jamen når 

revisorerne er ude hos virksomhederne og afgiver deres erklæring og deres påtegning, jamen så siger de 
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Jamen når vi gør det så har vi jo allerede rettet fejlene, det kan godt være at vi ikke har rettet det hele, men 

der foretaget nogle reguleringer som der jo ikke bliver taget højde for i SKATs complianceundersøgelser.  

 

Filip: Så kan man sige at fejlraten er højere end hvad SKATs complianceundersøgelser viser?  

 

Kasper: Ja, ja det er jo i hvert fald det som vores undersøgelser siger, men det er jo et mørketal, fordi man 

kan jo ikke finde ud af præcist hvad det vil være.  

 

Tom: Vi har også spurgt rundt hos vores medlemmer, og man kan jo kun spørge ind til fornemmelser, det er 

lidt svært at gå ind, det kunne være sjovt engang at gå ind hos en af de større revisionsfirmaer og spørge, 

hvordan så råbalancen ud, og hvordan ser det endelige regnskab så ud, og hvad er den skattemæssige effekt. 

Men det kan jeg jo nu godt forstå at man lige arg. Men det vi så har spurgt dem om det er, vi har spurgt når 

der bliver reguleret, hvad er det så typisk at der bliver reguleret, til hvilken fordel, og der svarede 94% i 

reglen er det til statskassens favør når der bliver reguleret, så der er jo også en eller anden for form effekt, og 

når de så siger noget med beløb, så er det jo også lidt svært, for hvis nu der var noget som de rettede i 

forbindelse med at de rettede bogholderiet, og så kommer revisionen bag efter, hvad var det nu lige der førte 

til hvad. Men grundlæggende tror jeg at de plejer at sige på de mindste, det er det der op til 25.000 kr. pr. 

virksomhed 

 

Kasper: Jeg mener at det er op til 40.000 kr.  

 

Tom: Når er det det, ja okay. Men hvor der bliver og det er jo nok alt fra nogen gange bliver der reguleret 

500 kr. i post, der er 1000 kroner, der er 5000 kroner  

 

Kasper: Jeg tror det er 90% der siger at de næsten altid laver reguleringer. Der er nærmest ikke nogle der 

svarer at de aldrig laver reguleringer.  

 

Filip: Altså revisorerne eller virksomhederne?  

 

Kasper: Revisorerne. Altså som revisorerne laver hos virksomhederne  

 

Tom: Så der er en eller anden effekt der. Det er der.  

 

Filip: Kasper nu nævnte du selv at der jo er gruppe 1, eller kategori 1 og 2 og så er der jo 3, 4, 5 og 6, og 

hvor man siger at kategori 5 og 6, det er måske ikke der at der er den største udfordring.  
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Men hvad tænker i at der kan være, hvis man lige ser bort fra opdagelsesrisikoen, hvad tænker i så fra FSR at 

der er den største grund til at der bliver lavet fejl? Er det fordi lovgivningen er for svært at forstå hvis man 

ikke involverer en rådgiver, eller er det simpelthen fordi man tænker at der ikke rigtig kommer nogle og 

kontrollerer mig og det har ikke rigtig nogen konsekvens hvis man lige snyder 5000 kr. her eller 5000 der.  

 

Kasper: Jeg tror at det er en kombination af flere ting og du er også selv ind på noget af det, dels er det fordi 

at der ikke er nogen risiko for at, at blive opdaget, dels fordi at reglerne er komplicererede. Det er ikke bare 

lige at lave en skattemæssig konvertering. Og der vil jo selvfølgelig også være den kompleksitet, at jo større 

virksomheden er, jo mere komplicerede skatteforhold vil der være. Så det afhænger også af hvilket segment 

man kigger på. Og complianceundersøgelserne viser også, at i takt med ta man kommer op i en vis størrelse 

virksomheden, så stiger compliancegraden også. Så vil det sige at så får de professionelt bogholderi og de vil 

have mere strømlinede forretningsgange, mere styr på reglerne og formentlig også en større sandsynlighed 

for at have tilknyttet en rådgiver på i hvert fald de mere komplekse ting. Så man kan sige, det afhænger 

selvfølgelig af segmenterne. Men det som vi i hvert fald også har slået et slag for, det er jo selvfølgelig også 

et spørgsmål omkring kontrol. Fordi kontrollen er jo delvist en fejlrettelse og uden kontrollen kan man jo 

ikke finde ud af om der er fejl eller ej, så det kan man sige, det er jo i hvert fald grundlæggende for 

holdningen. Ehm, så det er en blanding af flere faktorer, og man kan jo sige at det kan også være svært at få 

den nødvendige rådgivning hos skat. Jeg har selv oplevet at komme igennem til SKAT og så får man af vide 

på et simpelt spørgsmål, bed om en bindende svar. Og så kan man vente 3 måneder på det. Og så an det jo 

godt være at virksomhederne laver en eller anden, siger jeg har ikke 3 måneder til at vente på et bindende 

svar. Nu forsøger vi måske at gøre tingene rigtigt og så bliver det måske til en fejl. Det kunne være en 

forklaring.  

Jeg skal ikke kunne sige at virksomheder gør det, for det afhænger jo selvfølgelig af den enkelte virksomhed, 

men der er i hvert fald flere årsager.  

 

Tom: Meget har jo også med kompleksitet at gøre. Det er blevet alt for komplekst for virksomheder. Og det 

er lidt mærkeligt at vi nu har kørt forenklingsdagsorden på revision og regnskab de sidste 10 år, men på 

skattesiden fortsætter det som altid, med mere og mere kompleks lovgivning og helt ned til de små 

virksomheder. Hvor samtidig også den måde hvor SKAT administrere på, kan det være meget svært at 

gennemskue hvad er egentlig gældende ret, og det spiller da en stor rolle. Omvendt set burde det jo være 

sådan at teknologien kunne følge med på en eller anden forstand. Så man kan imødegår nogle at de 

uhensigtsmæssigheder der er ved at have kompleks lovgivning. Så jeg tror at grunden til at de 40% som 

ligger i kategori 3 og 4, altså, der er det jo nok bare fordi at det er meget kompleks og man ikke har 

ressourcerne til at sidde og afregne helt præcist på ører. Omvendt set, så er det også indtrykket at de der 10% 

det bliver altså frækkere og frækkere. Og det er der nede hvor det for alvor, altså de sidste 10%, kategori 1 
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og 2, hvor det for alvor rykker noget på provenuet. For det er der hvor det bevidst kører med store beløb, og 

moms der ikke bliver afregnet.  

 

Kasper: Altså helt personligt og ikke i foreningsregi, vil jeg også tror på at opdagelsesrisikoen har også noget 

at gøre med holdningen. Og det kan vi jo se ved at nogle af de skandaler der har været i SKAT, det hører vi 

jo fra vores medlemmer, vi hører at deres kunder siger, at hvorfor skal vi lave de her rettelser der gør at vi 

betaler mere i skat, når ingen andre gør det. Det er et kæmpe for SKAT, og for samfundet.  

 

Tom: og for os også.  

 

Filip: Det er jo en snebold der bliver ved med at rulle.  

 

Tom: Ja det er det nemlig.  

 

Kasper: Ja præcis for igen er det der hed med, der er ikke noget incitament, til at vælge at gøre det rigtige og 

det incitament mangler, så det er et problem.  

 

Michael: Jamen så er vi nede til at sige om revisorer har nok fokus på overholdelse af skattelovgivning når 

de så er ude og revidere, vi snakkede kort omkring væsentlighedsniveau osv. Før.  

 

Tom: Altså man kan sige at offentlighedens tillidsrepræsentant kører alene på årsregnskabet og så de særlige 

forpligtelser de danske revisorer har fået i forbindelse med en række skattemæssige forhold som følge af de 

tilføjelser der er til den skattelovgivning som vi har herhjemme. I Tyskland skal man jo for eksempel ikke 

sidde og kigge efter lån, for de er ikke ulovlige dernede og det er ren revision hvis man kan kalde det det. Så 

revisors har som sådan ikke rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant i det som kommer ind som SKAT, 

men han har selvfølgelig, der er jo selvfølgelig, der er jo en sammenhæng et sted, eller der er en forventning 

om at når en revisors har bistået med skatteopgørelsen så er det ikke fuldstændig ude i hegnet, så er der sgu 

styr på det bare sådan nogenlunde og det er noget man kan stå på mål for, men det er klart at den politiske 

strømning vi ser, måske er det egentlig bedre fordi at der har været så mange problemer i skat, at i stedet for 

at vi har mange virksomheder, hvor vi forlanger over på årsregnskabssiden at revisors skal optræde som 

offentlighedens tillidsrepræsentant i form af revisionspligt at vi i stedet for som samfund måske mere har 

brug for at de er offentlighedens tillidsrepræsentant over på skatteopgørelsessiden. Og det er en udvikling 

som jeg tror. Den er sat i gang, på en eller anden facon. Men det kan man bare ikke bruge. Hvis vi skal over 

og have en slags offentlighedens tillidsrepræsentant rolle over på skatteopgørelsen, så er vi nok også nødt til 
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at have fat i nogle andre værktøjer også for at få SKAT med på det, og også for at kunne levere mere 

præcision i skatteopgørelsen.  

 

Kasper: For bare lige at besvare spørgsmålet helt kort, så faktisk bundlinjen er jo som du selv siger at revisor 

er ikke offentlighedens tillidsrepræsentant på dette område, fordi det er ikke revisors primære opgave at 

finde ud af om gældende skattelovgivning er overholdt. Det er ikke revisors primære opgave. Dermed ikke 

sagt at det ikke hører ind som en opgave. Blandt andet i vores skatteudvalg der sætter vi jo stort fokus på, at 

revisors erklæringer i det hele, men hvis du spørger i nogle af de andre udvalg, så vi de sige at SKAT er kun 

en mindre del af det. For vi ser på mange forskellige ting og selvfølgelig hører det ind under væsentlighed og 

risiko, hvilket så bringer os ned til spørgsmål 4.  

 

Tom: Ja og 5 hænger det egentlig sammen med.  

 

Kasper: Jamen holdningen har faktisk været meget klar, fra vores skatteudvalg. De mener ikke at revisors 

rolle er at udføre skattekontrol. Meget simpelt. Det er ikke deres ønske at vi skal gøre det i fremtiden. Ehm, 

revisors rolle er helt objektivt at validere oplysninger og sikre at der er tillid til det som der bliver oplyst, og 

ikke nødvendigvis at kontrollere det. Man kan sige at revisors rolle, qua den diskussion omkring erklæringen 

på regnskabet og konverteringen, jamen vil jo have en indirekte skattekontrol, men det er ikke en 

ligningsopgave som ligger hos os. Og der kan man jo så spørge igen om hvad er opfattelsen hos SKAT eller 

virksomhederne, fordi det er ikke sikkert at der er den samme opfattelse. Men hvis du spørger revisorerne er 

jeg ret sikker på at de vil sige, vi udfører ikke skattekontrol.  

 

Filip: Og det er heller ikke tiltænkt at revisorerne skal være et kontrolelement?  

 

Kasper: Nej, altså man kan sige igen, det er et indirekte element for vi mener for eksempel at det ville indgå i 

risikovurderingen i skats udvælgelse til kontrol eller ligning. Og så kan man sige at hvis man fremhæver 

forhold som er væsentlige i virksomheden som skat bør kigge på, så kan man sige, er det en kontrol? Nej det 

er det måske ikke men de har fremhævet nogle forhold som SKAT måske burde gå i dybden med.  

 

Tom: Ja, og det vi i hvert fald kan sige det er jo netop i forhold til udvælgelsen det er, altså SKAT har jo i 

dag så få kapacitet på området at de ikke er i nærheden af alle dem de selv siger snyder. Altså de der 10% 

som de siger, nu hedder det ikke længere bevist snyd, men dem som bevist omgår reglerne, dem har de ikke 

engang kapacitet til at gå efter. Så derfor synes vi jo, der er jo ikke blevet lavet en undersøgelse af dem, og 

hvor mange af de 10% har overhoved tilknyttet en revisors eller ej. Det kunne jo være interessant at vide og 

dernæst hvis de endelig har tilknyttet en revisors, hvis de bliver reviderer, skriver revisoren så noget, for så 
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kommer det jo frem hvis der er problemer. Og det er jo der hvor vi siger, at den situation som SKAT er i dag, 

hvorfor så ikke prøve at bruge lidt mere tid, altså hvis der er en blank påtegning, hvorfor starter man så med 

den virksomhed?  

 

Kasper: Eller hvis der har været en forhold og revisors bliver fravalgt,  

 

Filip: Det er jo netop også en rød lampe 

 

Tom: Ja, præcis ikke også, og det er jo trods alt så at man kan sige, at så bliver revisors tænk aktivt ind i 

skattekontrollen i en eller anden udvælgelse. Men det er klart at, og det mener vi at der er fint grundlag for at 

man kan gøre allerede i dag. Altså det er ikke noget problem. Det er klart, det skal være klart statueret hvis 

revisors har en anden rolle. Jeg tror ikke vi vil kalde ham skattekontrollant nogensinde. Det tror jeg ikke at vi 

kommer til. Men hvor at man siger, altså ligesom man kan have flere erklæringer på sit årsregnskab, så 

kunne man sådan set også have klarlagt en erklæring på skatteopgørelsen. Altså et skattetjek som vi kalder 

det. Og et momstjek. Altså hvor man siger at revisor går mere ned i dybden og udfører nogle handlinger 

måske på vegne af SKAT og SKAT ved hvad indbefatter dette her, og SKAT kan så sige der er nogenlunde 

styr på den virksomhed, det behøver vi ikke at bruge tid på. Men så er det også klart afgrænset, at når 

revisoren laver det, så er det ikke ehm.  

 

Kasper: Så er det ikke en compliance  

 

Tom: hvad?  

 

Kasper: Så er det jo for eksempel ikke en complianceligning.  

 

Tom: Ja, men altså præcis. Så er det ikke, men det er heller ikke årsregnskab, så det er en hybridrolle mellem 

det at være, og lave skatteligning og så på årsregnskabet. Men typisk, altså vi vil aldrig gå ind for at SKAT 

skal udlicitere skattekontrollen til revisorerne. Det vil vi aldrig gøre, for det er en myndighedsopgave. Men 

derfor kunne man jo godt forestille sig at hvis man kunne lave en aftale med SKAT omkring nogle 

handlinger. Også man kunne sige vi ved godt at vi ikke har ressourcerne til at kigge alle virksomhederne 

efter i sømmene som vi egentlig gerne ville have valgt ud, men det kunne være at der var de her 3 tusinde 

kan man bede 

 

Kasper. Man kan sige som et supplement til de erklæringer som vi har i dag, som er målrettet så er det her jo 

målrettet SKAT. Så kan man sige, vi mener, vores overordnede holdning er jo altså de som er underlagt 
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revision, de burde måske slet ikke blive udvalgt, eller få en kontrolrabat eller kun blive udvalgt meget 

sjældent, så man kunne fokusere på dem. Vores formodning er jo at i de 10% der formentligt ingen med en 

erklæring med nogen for sikkerhed. Det har jeg i hvert fald meget svært ved at forestille mig. Men så kan 

man jo altid diskutere om revisors har gjort sit arbejde godt nok, hvis der er det og så kan man jo sige, at ud 

fra den betragtning så kan man sige at det samme ville jo kunne gøre sig gældende på skatteområdet hvis 

man havde en erklæring.  

 

Filip: Nu siger du selv Kasper at revisors opgave ikke skal være et compliancetjek.  

 

Tom: Vi taler ligning, altså decideret ligning.  

 

Kasper. Og med compliance tænker jeg en fuld ligning.  

 

Tom: Men det skulle jo gerne have en regelefterlevende effekt.  

 

Kasper: Fordi man kan sige, at  

 

Tom: Og med rettelser, fordi hvis revisors støder på noget, så skal han rette det og hvis ikke kunden vil rette 

det, så skal det følge med i en eller anden for rapportering til SKAT. Men det er bare ikke ligningen, det er 

en eller anden form for.  

 

Kasper: Man kan sige at lige i forhold til det spørgsmål, der har revisor jo også to roller, for han har jo også 

rådgiver rollen, for han hjælper jo også rigtig mange virksomheder, blandt andet med skatteforhold, hvor de 

netop går ind og tjekker. Jeg ved i hvert fald at de fleste større revisionsfirmaer har en eller anden for 

complianceliste hvor de går ind og siger at den kan vi godt lige køre for jer, for lige at se, jamen kører 

tingene. Og der kan man jo sige, at der er det jo frivilligt hvad man vælger at kigge på, og hvor er risikoen og 

lave nogle vurderinger og så videre. Og det er jo op til virksomhederne selv at sige, om det er noget man vil 

være med til eller ej, og det er jo ikke noget der har en sammenhæng til de erklæringer som bliver afgivet i 

dag. Så det er jo også lidt anderledes på regnskabssiden, hvor revisors selvfølgelig også rådgiver noget 

omkring virksomhedens drift men hvor den primære opgave er årsrapporten.  

 

Filip Når nu i selv helt konkret nævner det her Skatte og momstjek, jeg går ikke ud fra at i på nuværende 

tidspunkt allerede ved hvad det skal omfatte  

 

Kasper: Altså vi arbejder med det, men vi kan ikke sige mere om det.  
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Den del som vedr. konkrete drøftelser omkring skatte/momstjek er efter FSR ønske udeladt fra 

transskriberingen fordi der fremkommer oplysninger som på tidspunktet for dette speciales offentliggørelsen 

endnu ikke er offentliggjort fra FSRs side.  

 

Kasper: Til referat, kan man sige, i forhold til jeres spørgsmål selvfølgelig skal man se på skatteområdet her, 

og en erklæring på dette område, men i forhold til et skatte og momstjek skal man jo se på en cost/benefit 

betragtning. Jamen det her med, hvorfor, eller hvad skulle incitamenterne være til at en virksomhed ville 

vælge det her? Fordi når man gør det her, vil man gå ud som virksomhed og signalere, jeg er 

regelefterlevende, jeg underligger mig yderligere kontrol i forhold til hvad andre gør, altså i princippet kunne 

det jo være en selvstændig virksomhed der gik ud og fik et skattetjek, som Tom han siger, de har ikke pligt 

til noget som helst,  

 

Filip: Men hvad så med dem som har orden i penalhuset, for er det ikke et problem, de bruger jo måske 

internt en masse ressourcer på at forstå reglerne og have styr på butikken og så skal der jo ikke ses ned på 

dem fordi de ikke ønsker at.  

 

Kasper: Jamen man kan sige. I deres tilfælde ville de jo så, mener vi i hvert fald og som der har været vores 

argument, jamen hvis man skal lave noget her, så skal man jo give de virksomheder en fordel, en yderligere 

fordel end det at være regelefterlevende. Fordi som vi oplever det, med den skattekontrol der er og den 

praksis der er, jamen så bliver man straffet, se aktionærlån, se virksomhedsordningen, berigtigelser osv. der 

går galt, manglende genoptagelser, you name it, du kan finde alle mulige former for fejl, som bliver straffet 

meget hårdt i SKATs praksis. Så man får ikke nødvendigvis en fordel af at være regelefterlevende. Det vil vi 

jo gerne arbejde for, hvor vi helt generelt arbejder for at få fordele ved at man vælger en revisors og det er jo 

ligegyldigt om det er på regnskabet eller det er på skatteområdet, eller på selskabsretsområdet, what ever. 

Der kan man sige der er cost benefit betragtningen meget vigtig, fordi det kræver jo selvfølgelig nogle 

fordele før man går ud og tilvælger revisors. Ingen tvivl om det.  

 

Filip: Ser i at man, at Danmark er på vej hen imod ligesom den hollandske model, hvor man har, den hedder 

horisontal monitering, der har jo i mange år været problemer med tilliden til revisionsbranchen generelt og 

de fik jo en ordentligt rap over nallerne, hvor man sagde, offentlighedens tillidsrepræsentant den kan i godt 

glemme, er vi på vej derhen i forhold skatteområdet, fordi at der har været så mange problemer med SKAT 

på den ene side, og revisorerne på den anden side.  
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Kasper: Til dels. Man kan sige, at på store selskaber der har man jo Tax –governance, der kan man sige at 

noget af det som vi diskuterer det er, hvilken rolle vil SKAT gerne have, vil de være bussemand og komme 

og sige nu laver vi stor kontrol og vi straffer jer benhårdt hvis det er at i laver fejl, eller vil man gå den vej 

som Skatteministeren har gået ud og sagt at han gerne vil, at man giver fordele, giver incitamenter. Den vej 

har vi ikke set så meget endnu. Og der kan man sige at der er den hollandske model, nu snakkende jeg med 

en hollandsk kollega, netop omkring den hollandske model, hvor han jo går ind og siger. Deres system 

fungerer jo som et tax governance for små virksomheder og de havde 100.000 virksomheder med i den der 

ordning, og at den var meget succesfuld. Den måde de gør det på, er jo bare at når de kommer ind i 

ordningen, jamen så får de tilknyttet de her revisorer som er med i ordningen og de er jo så underlagt nogle 

krav, men virksomhederne for at komme ind i ordningen får en fuld ligning. Det vil sige at de kommer clean 

ind, og der er hvert fald et stykke endnu for det er jo byrdefuldt.  

 

Filip: Og hvad mener du med at de kommer clean ind?  

 

Kasper: Jamen det er så, har de fået undersøgt alle deres skatteforhold, så på vejen ind i det, så siger de nu 

kontrollerer vi jer, og så pålægger vi revisor at de har fuld compliance fremadrettet, for at de kan være med i 

det her program. Til gengæld for de den fordel at de får en kontaktperson hos skattemyndighederne som går 

ind og vejleder og hver gang de har et spørgsmål, så er myndigheden forpligtet til at løse det. Og man har 

stadig muligheden for at gå i en retssag hvis man er uenig i en afgørelse eller så videre, men en meget større 

mulighed for at man kan nå frem til en fornuftig løsning, i stedet for at SKAT siger, betalt ved kasse 1, du 

kan ikke gøre mere. SKAT har jo for eksempel hos os ikke muligheden for at gå ind og forhandle en 

afgørelse. Det kan de ikke, man kan jo så diskutere grundlaget for det, men det tager man jo så typisk over i 

klagesystemet.  

 

Filip: Og er det en stor nok gulerod for dem i Holland?  

 

Kasper: Det sagde han i hvert fald, han mente jo så, altså de har mange flere virksomheder, og de har slet 

ikke nok med inde i ordningen, i forhold til hvad de gerne vil have, men han siger at det fungerer rigtig godt. 

Dem som er med i det, er tilfredse med det og de her Hollandske rådgivere som sidder i det, de er jo også en 

del af det. De kører det ikke på enkelte rådgivere, det er simpelthen virksomhederne der er med. Så når 

virksomhederne er med i den der ordning, jamen så er det alle deres rådgivere. Og som jeg forstod det, det er 

jeg så lidt i tvivl om, at alle deres virksomheder som de så rådgiver, skal ind i det på et tidspunkt. Men det er 

jo et spørgsmål om hvilken vej man vil gå, men det er jo ikke et spørgsmål som vi har indflydelse på. Men 

Som udgangspunkt er det jo selvfølgelig noget man bør diskutere.  
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Michael: Det kan godt være at det var mig som missede det, men sådan den holdning der er ved FSR nu, nu 

snakkede vi meget om at vi tillægger revisor arbejde allerede nu noget værdi og det kan man jo også se i de 

undersøgelser vi har kigget på, jamen der er måske et større problem med dem som slet ikke har en revisor 

inde over, men jeg havde svært ved lige at fange altså, er det jeres holdning at, jamen SKAT skal lige en 

risikorettet altså udvælgelse af det de kontrollerer, eller skal vi med på banen, det kan jeg næsten, nu hvor i 

arbejder på at finde ud af hvordan revisor kan lave, så må det jo næsten også være holdningen eller hvordan, 

at, at vi skal have en større rolle?  

 

Kasper: Der kan man se det på kort og på lang sigt. Og på kort sigt der vil jeg sige, der skal SKAT jo på 

banen og ud og kontrollere nogle virksomheder, og det er jo også det som vi har været ude og signalere, 

kontroltrykket på det her SMV segment, er simpelthen for lavt. Der er ingen incitamenter til at følgereglerne 

og til at tilvælge en revisor. Det har vi svært ved at leve med.  

På længere sigt kan man sige, at der skal gives nogle fordele, som vedligeholder incitamentet. Og der kan 

man sige, jamen en, og det er jo også det som skatteministeriet vil hen imod, det er jo en højere 

digitalisering, feltlåsninger 

 

Filip: Som man har gjort på privatsiden.  

 

Kasper: Kontrol i opløbet, hvor man siger logiske kontroller, jamen hvis du for eksempel ikke har nogen 

indtægt som lønmodtager, så kan du heller ikke få kørselsgodtgørelse. Altså det giver meget god mening, at 

man laver de der indledende kontroller. Det vil vi komme til at se i meget større stil, og også igennem de 

opgaver som revisor vil gå ind i, vi har en formand, vi har fået ny formand og en af hans visioner det er jo 

også at IT skal også ind i revisorernes arbejdsgange og vi skal se på hvordan kan man komme ind med de her 

nye redskaber, jamen kan vi så komme ind en gang imellem bare at se på et lille område. Jamen kan man så 

lave en fuld revision, uden at lave et merarbejde. Så det er i hvert fald noget man kommer til at se mere 

fremadrettet.  

 

Tom: det er også det der er målsætningen på lidt længere sigt, det er selvfølgelig på en eller måde enten i 

overensstemmelse med SKAT eller virksomhederne eller begge dele, at der kommer revisorerne til at spille 

en større rolle i regelefterlevelsen på skatteområdet, og det er også den rolle, det vil vi gerne og det er også 

det som jeg sagde.  

 

Kasper forlader interview grundet andet møde.  
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Tom: Vi kan også se skriften på væggen, med at selvfølgelig er der et ønske om at på visse årsregnskaber, at 

der er revision på det, og der er også krav til årsregnskaberne, men hvis man ser rigtig meget ned i det 

segment vi har her, altså vi har lige lempet på regnskabsreglerne igen for mikrovirksomheder, der kommer 

ikke til at være en krav om generelt at sætte revisionspligtsgrænsen ned, tvært imod. Det er nærmere et 

diskussionspunkt om vi kan holde til at flytte den op. Men til gengæld virker det som om at der er ved at 

være åbning for, altså vi bliver nødt til at få styr på det andet. En ting er at regnskabet er skrub forkert, det 

må være leverandørerne og kreditorernes hovedpine, men skatteprovenuet det bliver vi nødt til et eller andet 

sted at sikre noget bedre. At der så sikkert stadig er et stykke vej til det endnu, det er hvad det er. Men det er 

klart det er det som er trenden, men selvfølgelig ville det være sært hvis vi ikke forsøge i en eller anden grad 

at justere ind og regulere ind efter det.  

 

Filip: Men indtil 2006, mener jeg det var, der skulle alle virksomheder jo også indsende skatteregnskab,  

 

Tom: Ja, ja, ja præcis og tidligere også med specifikationshæfte til årsregnskabet.  

 

Filip: Så byrderne er jo blevet mindre.  

 

Tom: Ja, det må man sige.  

 

Filip: Så vi ser måske lidt nu, at det er sådan lidt en nødløsning, altså en form for brandslukning.  

 

Tom: Det er i hvert fald lidt en tsunami at udsætte sig selv for i myndighederne, vi var faktisk temmelig 

uforberedt på den, for alle de sidste i hvert fald 15 år, hvor man talte om regelefterlevelse, der er der aldrig 

en myndighed som har sagt, det her kommer til at blive et problem. Det er der ingen der har sagt til 

politikkerne. Det kan godt være at der er nogle politikere som har sagt er det her nu en god ide, men 

myndighederne står mere eller mindre uforberedt på det. Det gælder ikke kun SKAT, det gælder også 

erhvervsstyrelsen, det gælder SØIK. De står alle samen lidt uforberedte på det, og nu skal man så prøve at 

samle op på det. Og det er en stor mundfuld, for som jeg også siger, massive lempelser på det som der bliver 

sendt ind, det vil sige at det offentlige ved meget mindre. De får meget mindre valideret data, deres egen 

kontrolaktivitet er faldet markant over de sidste 10-15 år. I 1999 var det 38% der på en eller anden del havde 

kontrol eller besøg af SKAT, hvor det i dag er ca. 3,4% Og så er der lige kommet det særlige vinkel til, som i 

også nævnte, at der er kommet mange flere selskaber til og det skyldes jo blandt andet at for eksempel 

kapitalkravene er sat gevaldigt ned, og det lukker jo en masse ind i selskabsfolden, som ellers tidligere aldrig 

kunne få lov at boldere sig. Og alt det der, det er det som vi ser effekterne af nu, og hvor meget og hvor 

hurtigt man kan nå at gøre noget ved det nu, det kan man jo godt stille sig lidt tøvende over for. Men det er 
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klart at det er en kæmpe tsunami, og jeg vil ikke sige at SKAT er totalt uforberedte på det, men de er i hvert 

fald ikke særligt godt forberedt på det.  

 

Filip: Og uden at du behøver at fortælle mere omkring det her skatte og momstjek og hvad det kommer til at 

gå ud på, jamen tænker du så at ud fra din vurdering, at det arbejde som ligger i pipelinen er det nok i forhold 

til?  

 

Tom: Altså den model der bliver tænkt, det er nok næppe nok, men det er et skridt i den rigtige retning, men 

at forsøge at forene kræfterne mellem myndigheder, virksomheder og revisorer i at få en bedre 

regelefterlevelse. Men det er også det første spæd skridt, så meget kan jeg da godt sige, og så er der lang vej, 

der er uhyggelig lang vej. I den pakke der kommer til SKAT på 6,8 milliarder det er jo til inddrivelse og det 

er jo fint, det trænger også til et løft, det er til de syn styrelser. Der er ikke sat en eneste krone af til 

skattekontrol, så det er næste store hug, det bliver man nødt til også at gøre noget ved.  

Og det næste problem det er så, at man kan jo godt beslutte at der skal ansættes 1000 mand mere i SKAT, 

men hvor skal de komme fra? Man har jo ikke uddannet folk de sidste 10-15 år, fordi man sagde at vi får jo 

ikke brug for dem. Vi er gået fra 12.000 ansatte i SKAT til 6.000  

 

Filip: Og SKAT står også med et problem i og med at der er rigtig mange som går på pension.  

 

Tom: Lige præcis, der er ca. 2-3.000 der skal skriftes ud bare det næste år.  

 

Filip: Der sidder mange med en viden i bagagen, som man ikke bare lige ansætte en fra den ene dag til den 

anden, de skal jo netop skoles  

 

Tom: Så det er svært, det forsøger vi også at forklare politikerne, de har jo besluttet at der skal 1000 mand 

ansættes i de andre funktioner, men spørgsmålet er om de nogensinde finder dem.  

 

Michael: Ja, det har også været lidt vores tanke, omkring, så er det nærliggende at sige at revisorerne er jo i 

forvejen ude ved virksomhederne.  

 

Tom: I hvert fald også på den mellemlange bane, hvis vi siger at for planen, den plan de har lagt frem, skal 

som vores minister var ude med her før juni, og før debatten på Bornholm, det er jo at den kører frem til 

2021, dvs. at vi har et skattevæsen der er helt skåret ned til sokkeholderne fra nu af og som nu står over for 

en stor omstrukturering. Folk skal flyttes fra København til Jylland og omvendt. Man har tidligst en kontrol 

der er nogenlunde oppe at køre i 2021 og så nogle år frem. Så hvor meget vil man fra politik hold acceptere 
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at skatteprovenuet ryger plus den unfair konkurrence der alt andet lige vil være, fordi en iskiosk betaler den 

moms og skat som den skal mens en anden iskiosk ikke betaler moms og skat. Og der er det jo at man 

relativt fleksibelt kunne sætte revisorerne ind hvis man havde et nyt værktøj som man kunne bruge, og at der 

var politisk vilje til at gøre brug af det.  

 

Michael: Kan man forestille sig fra politisk side at de siger at man siger, nu går der for lang tid, det er 

uacceptabelt, nu skal i revisorer på banen, i skal ud og gøre det her.  

 

Tom: Det tror jeg nok er lidt for tidligt at sige noget om, fordi der også lidt forsigtighed ved at tage noget 

som minder meget om myndighedsopgave og så bare sige, det lægger vi ud, og derfor er det, jeg vil ikke 

udelukke, det er lidt svært at sige hvad politikerne kunne finde på, men det kan ikke udelukkes at der er 

nogle der vil sige kan vi ikke sætte lidt mere tempo på sådan en forsøgsordning? Ehm. Men i første 

ombæring så er politikerne optaget af hvordan vi får genoprettet SKAT og det er også deres ansvarsområde.  

 

Filip: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre og det ligger måske lidt uden for vores område, men de senere 

par år, kan man jo ikke løbe fra at revisorerne er blevet mere og mere reguleret, ehm, vi har også senest haft 

grønbogen, og en større opdeling af ydelser. Det er ligesom en vej branchen går. Det her trækker måske lidt i 

den anden retning, sådan som jeg hører det, fordi vi jo både skal være revisorer men vi skal måske også lidt 

være skatterådgivere/skattekontrollanter. Er det ikke lidt modstridende.  

 

Tom: Altså det ideelle ville være, og det er sådan set også den model vi tænker, altså Kasper nævnte mange 

af de modeller vi har været igennem, men den ideelle model ville være at sige, jamen et skatte tjek, 

momstjek eller lønsumstjek eller hvad det nu skulle være, det er reelt noget der bliver udført på 

virksomheder der ikke har revision eller udvidet gennemgang, eller endnu mere skærpet til, dem som ikke 

har nogen erklæring på deres årsregnskab. Det er jo det der ville være det reelle. Det er også det der ville 

give den største effekt på regelefterlevelsen nu og her. Men det er den ideelle model. Den anden model er jo 

rigtig nok, den er lidt udfordret, altså jeg ser det ikke som noget i forhold til uafhængighed, for hvis man nu 

antog at man også kunne lave et skattetjek for en virksomhed der også var revideret, så giver det jo bare 

nogle ekstra handlinger og noget ekstra sikkerhed for at SKAT kan vide sig sikker på at det er rigtigt at gøre, 

men udfordringen er bare at der er ikke noget incitament for en virksomhed til at gøre det. Det vil bare blive 

dyrere og man får bare ikke rigtig nogle fordele ud af det. Men det er rigtig nok på de største virksomheder 

der går det jo den retning, at selvom Danmark faktisk har minimum implementeret alle de muligheder, EU 

har sagt at der må være før at virksomheden alligevel må gøre brug af deres revisor. Men man må sige at der 

er blevet strammet gevaldigt op. Men Jeg ser det ikke som et parallel på den måde at man bryder med 

uafhængighed eller på nogen måde, det synes jeg egentlig ikke. Fordi et skattetjek ville ikke være 
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skatterådgivning, det ville være en række handlinger, hvor man bliver indfanget af det almindelige sæt af 

regler man bliver indfanget af når man skal underskrive et regnskab for eksempel.  

 

Filip: det var også kun fordi hvis vejen kører den her vej, om man så var begyndt at bygge en sidevej hertil?  

 

Tom: Nej, nej, det synes jeg ikke.  

 

Interview slut.  
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8 Bilag 8 – Resume af interview med Asger Lehmann Høj  

Interview med: Asger Lehmann Høj (statsautoriseret revisor med fokus på SMV virksomheder i Beierholms 

skatteafdeling samt medlem af FSR skattetekniske udvalg)  

Tid/Sted: 07.07.2017 kl. 15.00 – 16. hos Beierholm Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg 

Interviewtype: Semistruktureret interview.  

Overordnet Spørgeramme og svar:  

 

1. Hvordan vurderer du at revisors nuværende arbejde medvirker til overholdelse af gældende 

skattelovgivning? 

 

Efter Asgers vurdering spiller revisorer en vigtig rolle i overholdelse af gældende skattelovgivning. Dog er 

der efter Asgers mening sket en uheldig udvikling i omfanget af revisors arbejde de senere år (15-20 år) I de 

tilfælde hvor revisor assisterer med opgørelse af skattepligtig indkomst, er der efter Asgers vurdering en 

tendens til at revisors i højere eller laverer grad anvender de samme væsentlighedshed betragtninger som 

anvendes på regnskabet, når skatten skal beregnes. Det er en uheldig udvikling, og Asger udtaler ”Så man 

kan sige, den nidkærhed som vi udviste som revisorer for 20 år siden, den vil i nok have svært ved at 

genkende nogen steder i dag, også i jeres egen forretning. Og det hænger jo sammen med, hvordan SKAT 

har fungeret, det en del af det, det jeg slet ikke i tvivl om. Det hænger sammen med honoraret, og så det et 

spørgsmål om at der er kommet væsentlighed ind i hovederne på mange revisorer.”  Generelt er det Asgers 

vurdering at kvaliteten i revisors arbejde når vi assisterer kunder med opgørelse af skattepligtig indkomst er 

faldet de sidste årtier, herunder at revisionsbranchen selv har været med til at skabe en intern kløft mellem de 

tidligere revisorer og nutidens revisorer. Asger Udtaler ”der ligger en reel kløft mellem, de gamle skattefolk, 

skatterevisorer som jeg kalder dem, som er skide dygtige, og så os selv som branche, hvor vi løfter os mere 

på det overordnede. Hvor vi nu laver en konvertering af et selskabs selvangivelse, hvor der i bedste fald er 3-

4 posteringer, som også har været der de sidste 10 år, og ikke alle de der, små poster som i vil finde 20 år 

tilbage i tiden. Så det har fået en hel anden, set med skatte- og momsøjne, kvalitet end det har haft, og den 

kløft den har vi jo et medansvar for.” Ydermere henviser Asger til en række skattesager, hvor det konkret er 

afgjort at revisors arbejde ikke har været tilstrækkeligt. I disse situationer er der ikke taget højde for revisors 

erklæringstype, da det er vurderet revisors overordnet ansvar, hvorfor revisionsfaget efter Asgers vurdering 

er lige så meget en samfundsopgave som det er en forretning der handler om at tjene penge.  

”Jeg har grundlæggende den holdning, at hvis du bistår med at lave en skattepligtig indkomstopgørelse, og 

hvis du påtager dig den opgave, så skal du også kunne gøre det kvalificeret.” 

Det er Asgers vurdering at revisorerne tager for lidt ansvar, og i højere grad burde tage mere ansvar, uanset 

hvilken erklæring der gives på den skattepligtige indkomst. ”Det er sådan set lige meget om du knalder den 

ene eller anden påtegning på, fordi de har ingen betydning, det er også det vi kan se i ansvarssagerne. Jeg er 
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faktisk selv enig, selv når vi diskutere det, jeg er sådan set ligeglad om du kalder det en assistance erklæring, 

eller ingen erklæring, for hvis du har bistået, jamen så må du erkende det.” 

” Nej du må lave det fra bunden, og du må lave det ordentligt, og ellers så er du inde i rød zone, fordi du er 

professionel. Det kan man sige, det er vi også nødt til at respektere, at SKAT med rette kan sidde med den 

forventning, når de kigger på os. Det er mit udgangspunkt, andre revisorer kan have et andet. Vi diskuterer 

det også i FSR-regi. Men det er i hvert fald den læring jeg sidder med, når jeg kigger på hvad det er endt 

med i de få sager, som er blevet testet.” 

 

2. Mener du at når en revisor afgiver en blank påtegning, at han så bidrager aktivt til 

overholdelse af gældende skattelovgivning? 

 

I modsætning til arbejde på skattepligtig indkomst hvor det var Asgers vurdering, at revisor i højere omfang 

burde bidrage til overholde af gældende skattelovgivning uanset hvilken erklæring der afgives på opgørelsen, 

er det Asgers vurdering at revisor ikke direkte bidrager til skatten når revisors påtegner regnskabet. ”Det 

direkte svar det er nej. Fordi det har intet med den skattepligtige indkomst at gøre.” Asger argumenter for at 

revisors ansvar i relation til SKAT når der påtegnes regnskab relaterer til det ledelsesansvar som revisor har 

pligt til at omtale, når relevant. Når der udelukkende drøftes regnskab, er det Asgers vurdering, at revisor 

skal fastsætte en væsentlighedsbetragtning, og at der her kan være situationer hvor revisors 

væsentlighedsbetragtning ligger langt højere end det niveau skatten udgør. Asger citeres endvidere ” Der er 

ikke en kløft for mig, når jeg taler med SKAT, i forhold til at der er en blank påtegning på et regnskab.” og 

det er dermed hans vurdering, at der ikke er en forventningskløft mellem hvad revisorer laver, når de afgiver 

en påtegning på et regnskab og hvad SKAT forventer at revisor laver. Asger slutter af med at slå sin pointe 

fast at ”Ja det var som jeg sagde før, ikke noget SKAT kigger på, og det er jeg sådan set enig i, at du kan 

ikke, altså og det kan godt være, at nogen vil sige at jeg har en forkvaklet tilgang det, men jeg fastholder at 

det er rigtigt. Når du acceptere en opgave, så kan du ikke lave om på præmissen på den opgave. Altså det 

svarer lidt til du går ind og giver en erklæring på en eller anden garanti, jamen jeg laver lige en anden 

præmis end den EKR eller hvem det nu er, ønsker at have. Den holder jo ikke, du må jo gøre det indenfor 

den ramme du giver en erklæring på, og det skal du måles på. Så jeg kan jo ikke sige, når jeg laver en 

skattepligtig indkomst, nede i noten at jeg har ikke tjekket noget overhovedet under 100.000 kr. Det kan du 

ikke. For så skal jeg jo ikke lave den skattepligtig indkomstopgørelse, men det kan jeg fint gøre i mit 

arbejdspapir i forhold til det du spurgte om før til regnskabet. Så kan jeg sagtens have et notat der siger, jeg 

har kun tjekket poster over en halv million eller et eller andet. Det jo fint for mig, jeg mener ikke men 

behøver at gå videre, hvis det er inden for væsentlighedsgrænsen.”  

Asger slutter af med ”Men jeg vil sige, jeg synes det er vigtigt, at gøre sig klart, at i forhold til din erklæring 

på regnskabet der er det væsentlighed. Der er kan den skattepligtige indkomst du basere det på, være lynene 
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forkert i forhold til SKATs opfattelse. Det kan også sagtens være at der er stor forskel til det endelige 

skattebilag, uden at der var nogle problemer i det selvom der er forskel til regnskabet. Men det klart når du 

så skal udarbejde det endelige skattebilag, så må du starte forfra. Det er i bund og grund der kæden hopper 

af. Vi har dummet os ved at sige, jamen nu har vi lavet et regnskab, så laver vi også lige hurtigt et 

skattebilag. Man skulle jo faktisk tage, det der regnskab og lægge det til side og sige, nu starter vi lige forfra 

på et nyt regnskab uden væsentlighedskriterie, og så finde ud af, hvordan kommer vi fra bogholderiet til 

regnskabet, til den skattepligtige indkomst. Det der kæden er hoppet af, og det gjorde man en gang. Man er 

nødt til at starte forfra, og så se på bilag.” 

 

3. I hvilket omfang mener du revisor i dag bidrager til skattekontrollen? 

 

Asger synes diskussionen omkring aktiv brug af revisorer er interessant, herunder ser han et stort potentiale i 

at vi som revisorer kunne spille en langt mere aktiv rolle. Vi har kompetencerne i højere grad end skats 

medarbejdere og udtaler ” det var oppe og vende konkret, som et forretningsområde, og det synes jeg var lidt 

interessant. Det ville vi bedre kunne end SKATs folk, fordi vi som revisorer har en anden tilgang, og kender, 

forstår og har set flere virksomheder. Du har lettere ved at trænge ind igennem og se tallene. Der er dygtige 

skatterevisorer og alt muligt andet, men du vil sidde med en helt anden rutine som du ville kunne bruge.” 

Asger stiller sig samtidig en smule tøvende over for forslaget fordi revisors rolle som offentlighedens 

tillidsrepræsentant bliver udfordret. Asger udtaler ”Der er så bare et skisma i forhold til at vi går ind og 

laver, hvad skal man sige, en myndighedsopgave i forhold til kollegaer. Det skisma har vi også på TP 

(transfer pricing) for den sags skyld, hvor vi også har diskuteret det, men det skisma det er der jo, og det har 

vi jo aldrig rigtig forholdt os til, men det vil opstå hvis man kom ind i den opgave. Asger har generelt en 

holdning om at vi som revisorer i højere grad bør lægge hånden på kogepladen, og tage vores ansvar han 

udtaler blandt andet ”Du kan sige hvis du kigger på den isolerede bilag til indkomstopgørelse, så er det kun 

det. Men ved siden af så ligger der det, at hvis du har lavet et regnskab med en blank påtegning på, så er du 

lidt inde på det der, om der kan være et ledelsesansvar. Så er du jo inde på indberetninger og betalinger osv. 

eller fundamentale fejl i skattebilaget, og hvis du laver hovedaktionærens selvangivelse, så er du også inde i 

en anden side, det er at du også har forholdt dig til hvad han skal selvangive, f.eks. fri bil. Populært sagt, så 

har du lagt dine hænder på kogepladen, på både dit regnskab, for der fanger du noget af skatten, og i hans 

selvangivelse, for der fanger du det andet. De der to hænder dem kan du ikke flytte, og så skal du på en eller 

anden måde have banket hovedet ned i den skattepligtige indkomst. Og så kan vi sige, det man så vil lægge 

indover, i det der skattetjek, det bliver jo nogle af de ting der ligger derude. Det jo spørgsmål om de der 

nærtstående forhold, om det er kørt rigtigt. Om indberetningerne er sket rigtigt. Om der er fiflet med 

momsen helt overordnet. Som jo intet har at gøre med at opgøre en skattepligtig indkomst korrekt, 

overhovedet. Der bevæger vi os ud på noget, som vi nok er nødt til. Men det var det den gamle skatterevisor, 
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som jeg er opdraget med. Når de var på kontrol, så startede de fra en ende af og kiggede i regnskabet, og 

kiggede i bilaget, forstod lidt af virksomheden, snakkede måske med nogen. Ligesom du ville gøre når du 

kommer ind på en ny virksomhed, i løbet af en dag eller et eller andet, så har du et indtryk af, ender det her 

godt eller skidt. Så har man ligesom noget at arbejde ud fra, og sjældent skifter man jo spor. Det var lidt det 

den gamle skatterevisor gjorde, jamen der er 3-4 ting, der er noget med finansielle kontrakter, udenlands 

ejendomme, udbytte, osv. de ting skal vi lige borer lidt i. I bund og grund lytter jeg mig til, at det også er det 

SKAT gerne vil have os til at hjælpe med, og det vil vi gerne. Spørgsmålet er hvordan vi kommer derhen, 

uden at vi får udfordringer med vores professionelle ansvar, tavshedspligt, erklæringer og alt det der. Så vi i 

naivitetens gode navn, ender med at få bøder for dårlige erklæringer, det må bare ikke ske, og det må heller 

ikke ske at vi bringer os derhen, at vi løfter den norm for hvad der skal til for at lave et skattebilag. Fordi 

SKAT vil jo, tage hele armen hvis du rækker dem en lillefinger. Du kan jo ende med at løfte det faglige 

niveau mere, end vi vil have for at kunne lave et skattebilag, og så ender vi meget oftere i en 

ansvarsproblematik, for så bliver det mere et objektivt ansvar end et subjektivt ansvar.  

Det er min udfordring, og det er derfor jeg er en af dem der er en pain in the ass i de diskussioner vi har 

haft. For umiddelbart er produktet fint og enkelt, vi må bare ikke bringe os derhen hvor vi skaber 

unødvendige udfordringer for branchen, for det kan vi ikke tåle. Men vi vil gerne den vej alligevel, for vi vil 

jo gerne være med til at højne kvaliteten.” Asger forklarer samtid, at man som alternativ til ovenstående 

kunne have mere fokus på SKAT i revisors kvalitetskontrol. ”I den tid jeg har været der, så har fokus i FSR 

været rettet mod de 1000 største virksomheder, og de 4 store revisionsfirmaer. Sådan var det også da jeg var 

i KPMG, og da kendte jeg dagsordenen, og nu kan jeg selvfølgelig læse det på en anden måde ikke. Men der 

ikke tvivl om, at det er det der har været sporet, og stadig er sporet. Det klart det er interessant, det bare ikke 

interessant i og med vi er tusindvis af medlemmer, og der er endnu x gange tusinde virksomheder vi har med 

at gøre, og det er dybest set i den sidste del vi til hverdag har problemet. Jeg er godt klar over, at en gang 

imellem så er der en revisor der kommer helt galt afsted, på en bank eller en Stein Bagger sag. Men det er 

også hovedet under armen, undskyld jeg siger det. De sager, der er der et eller andet helt fundamentalt der 

har svigtet, i den proces. Det vi taler om her, det er simpelthen massivt spørgsmål om troværdighed for den 

enkelte revisor. Derfor har vi en interesse i det her. Man kan sige vi, når jeg siger vi så kan det godt være jeg 

tager andre med, men vi har diskuteret det rigtig mange gange, at vi skal have løftet det faglige niveau for at 

afgive- eller bistå med at lave en skattepligtig indkomstopgørelse for personer og for selskaber som branche. 

Vi er nødt til at gøre det, for hvis vi ikke gør det, så der ligeså godt nogle andre der kan lave det, og de er 

ikke underlagt vores regler, og det vil sige der er frit slag i bolledejen til at lave hvad man vil. Og så har vi 

tabt.”   
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4. Hvordan vurderer du at SKATs forventning til revisor, og revisors egentlig arbejde stemmer 

overens? 

 

Asger kritisere i større eller mindre grad den generelle indsats fra flere revisorer og påpeger at der i høj grad 

er en forventningskløft, men at den primært relaterer sig til når revisor assisterer med opgørelse af den 

skattepligtige indkomst og øvrige erklæringer, som efter Asgers vurdering udgør en langt højere del af 

revisorernes omsætning og derfor er vigtigt at værne om. Asger udtaler at det er vigtigt at revisorerne 

forsøger at minimere forventningskløften mellem SKAT/samfundet og revisorerne og udtaler i den 

forbindelse. ”Men som branche har vi jo brug for, at den resterende del af forretningen, som måske udgør 

90% af vores omsætning, at vi ikke taber den, fordi at SKAT på et eller andet tidspunkt siger, at vi ikke rigtig 

kan stole på det, eller at samfundet siger det er uinteressant, og at kunderne siger det også lige meget. Det 

ville jo være endnu værre, end at have problemer i alt det andet, fordi det lader til vi godt kan overleve en 

banks krak. Men vi kan sådan set ikke leve med, eller overleve ved at miste vores forretningsgrundlag, for så 

er der ingen revisorer tilbage.”  

 

 

5. Hvad mener du revisorer kan bidrage med til skattekontrollen såfremt de får en mere aktiv 

rolle? 

 

Den største forpligtigelse vi har, og det er jo min kæphest internt, det er at jeg gerne vil have den der top 10 

liste, væk fra compliance undersøgelsen på vores kunder. Kan de lykkedes, bare et væsentlig stykke af vejen, 

så jeg ligeglad med resten. Der må gerne være fejl, det kan ikke undgås, vi kan ikke få økonomi i det, fordi 

ingen gider betale for det. Kunderne kan sagtens leve med det, SKAT kan sagtens leve med det og politikerne 

kan leve med det. Men vi kan ikke leve med det der, hvor man har mistanke om at det er bevidst, eller 

motiveret af personlig vinding. Det dur ikke. Og kan vi bare få den der skattenorm i spil, så har vi løftet 

niveauet med FSR-øjne, og hvis man ikke kan gøre det af frivillighedens vej, så må man gøre det af 

kontrolvejen. Derfor kan være nødvendigt at sige, at den interne kontrol der er, foreningsbaseret eller 

virksomhedsbaseret, måske skulle skele lidt mere til, at nogle af vores basisprodukter, rent faktisk overholder 

de krav der er til at yde rådgivning. Det kunne jeg godt tænke mig, og skattetjekket er et eller andet forsøg i 

den retning. Du kan sige, det der foregår omkring international skatterådgivning og grønbogen, og alt 

muligt andet, det spiller jo i den samme retning. Tragten bliver mindre, og vi kan ligeså godt se det i øjnene 

og gå skridtet. Men det kræver også andet, end ord, det kræver man rent faktisk gør noget, når du sidder 

med dokumentet. 
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Hvad tror du der helt konkret er grunden til at vi har den her gruppe af virksomheder i Danmark som bevidst 

snyder? 

Det fordi man kan.  

Er det fordi kontrollen ikke er godt nok? 

Du kan sige det kort, det fordi opdagelsesrisikoen den er for lille. Der er jo en årsag til at vi fra FSRs side, 

har anmodet og appelleret SKAT, igen og igen og igen, at vi skal øge den faktiske kontrol. Man kan ikke 

lave stikprøver på ganske få stikprøver af udbetalinger eller moms, det bliver simpelthen næsten nødt til at 

være en totalkontrol. Det er penge der går ud af statskassen. Altså udbyttesagen som I kender, jamen den har 

jo baggrund i noget der er gået helt af sporet, i forhold til SKATs tilgang. SKAT har jo, hvis I går tilbage i 

tid, med en tidligere skatteminister som sandsynligvis kommer i spil nu, i forhold til det der kører, lanceret 

tanken om, at det skulle være systembaseret. Altså det skulle være IT-systemer, der kørte det, der skulle være 

nogle ganske få stikprøver, der gik ind og vurderede, og så skulle man styre indsatskontrollen efter det. Så 

lagde man nogle nedslagspunkter, og så skulle man advare om, at nu kommer man ud. Simpelthen for at 

fjerne nogle hænder, og få lagt det over på IT. Den strategi er i hvert fald ikke lykkedes. Det værste der kan 

ske, i mine øjne, er at tilliden til SKAT svinder, for så får du ikke pengene ind. Det handler om inddrivelse, 

om man selvangiver rigtigt og alt muligt andet. Det jo primært moms der bliver interessant, for det er mange 

penge. Hvis du kigger på skatteprovenuet, så er det jo peanuts vi sidder og snakker om, det 3-4% i den 

samlede husholdning af de penge der kommer ind, over halvdelen i mine øjne det er finansielt sektor, de er jo 

født ind i det. Så kan man sige, den resterende lille bitte del der kommer fra resten af erhvervslivet på 

selskabsniveau, det er peanuts, og det er det vi taler skattegab på. Arh kom nu videre.  

Så du mener egentlig, at fokus er på det forkerte område? 

Prioriteringen er i hvert fald ikke rigtig, jeg tror ikke man forstår sammenhængen mellem mål og midler, i 

forhold til at du simpelthen er nødt til at opretholde, en tillid til at systemet fanger dem der skal fanges over 

tid. Den er i hvert fald svækket, hvis du går rundt og spørger folk. Det har vi set før, og nu dukker det op 

igen. Når man er gammel nok, så ser man møllehjulene rulle, og der var engang man var helt åben, og talte 

helt åbent om, også i vores branche, SKAT ligner ikke og kontrollerer ikke det her. Så har vi haft en tendens 

den anden retning, og nu er den ved at vende igen, hvor kunderne er opmærksomme på, også revisorerne, der 

er ingen kontrol, det er rent tilfældig hvem der bliver opdaget, og det er promiller vi snakker om. Det er ikke 

godt. Og de historier der kommer op i medierne er nogle af dem, men slet ikke dem alle.  

Ja det er jo typisk når man begynder at kradse i overfladen at det dukker op. 

Ja, og der kan man sige at der har vi som branche, heller ikke nogen interesse i, tværtimod, vi har en 

interesse i, at der er et kontrolniveau og, at der er høj grad af tro på, at man risikere at blive taget ud. Den må 

ikke blive svækket, også fordi der vil jo altid være nogle, som er udenfor det etablerede som gerne vil se 

igennem fingre med, og være rigtig smarte, og som ikke bliver fanget af noget som helst, og når de så bliver 

fanget så stikker de af. Dem konkurrere vi jo reelt set med, og jo mere sårbar SKAT er, og jo mindre tryk de 
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ligger på kontrollen, jo større spillerum for de. Det har vi som forening ingen interesse i, og jeg mener også 

vi har en pligt til at gøre opmærksom på det, og en pligt til at arbejde i den rigtige retning.  

Ja for der er vel også en risiko for, at så snart man identificere en fejl hos SKAT, så er det jo også 

nærliggende man peger på revisor og siger, jamen kære revisor hvor er du henne i det her cirkus, du har 

skrevet det her under i 5 år. 

Præcis, det er helt oplagt. Og specielt i den her gruppe kan man sige, a, b og lille c, for der er revisor meget 

ofte tæt på, og kender transaktionerne og historierne. Det er svært, at sige, at man ser igennem fingre med 

den der bil, fordi man vidste jo godt han kørte rundt i den, for man bor jo i samme by. Den holder jo ikke. 

Det er jo det der er problemet med Danmark, vi er jo så små. Det niveau må godt blive løftet. Det er ikke en 

kritik af vores medlemmer eller noget, tendensen skal bare ændres, det hænger også sammen med vi skal 

have honorarniveauet op for det vi laver. Der skal være plads til, at lave et ordentligt stykke arbejde, og der 

skal være plads til den risiko du lægger i når du laver en selvangivelse. Det synes jeg ikke der er i dag, når 

jeg kigger på det. 

Vi synes egentlig vi er kommet godt rundt om vores spørgsmål, har du noget yderligere, du tænker kunne 

være relevant i forhold til vores emne? 

Det ved jeg ikke, det bliver jo lidt gentagelse tror jeg. Jeg synes det er, som revisor synes jeg det helt 

afgørende er, at den kvalitetsdagsorden som blev rejst i FSR, for, jeg tror, det er tre år siden, hvor det blev 

besluttet at øge kvaliteten generelt, også på skatteområdet. Den synes jeg er helt vild vigtig, at holde fast i, og 

udvikle. Så har jeg nok også den holdning, at jeg kan sagtens se, at vi som revisorer kan gå længere og vi vil 

også gerne gå længere, det er bare vigtigt, at dem som bistår med det kontroltiltag, at det bliver meget 

afklaret hvad det er. Du kommer meget hurtig over i, der er en masse etiske og moralske problemstillinger i 

det her. Du kan sagtens komme og påvise, nogle ting, som gør at din kollega bliver dømt. Det er den samme 

problematik vi har på TP. Hvis du har skrevet under på et regnskab, og så bliver jeg bedt om, at lave en 

gennemgang af TP, og så finder jeg ud af det var smask hamrende forkert. Så har jeg beviset for, at dit 

regnskab og din erklæring, den er forkert. Så kan du bare dømmes på det grundlag. Så der er nogle skismaer 

som vi som forening er nødt til, og få diskuteret lidt mere igennem, og finde ud af hvordan håndtere vi det 

her i forhold til offentligheden. Det er os der skal komme med udspillet. Jeg kan sagtens se at den status vi 

har, med vores erklæring osv. det kan vi udnytte til at gå ind og overtage flere opgaver, herunder også på 

skatteområdet, til at kvalificere det grundlag der kommer ind. Det kan jeg sagtens se vi har en rolle og 

betydning i, også på den lange bane. Hvor langt man så skal gå, om det er en automatik i, når man har lavet 

et regnskab, og så laver et skattebilag for det, og så egentlig også indrapportere det og står på mål for det. 

Det kunne jeg sagtens se for mig var et resultat. En af de ting jeg gerne så i det her, var at vi kom tilbage 

hvor vi har et tættere samarbejde med SKAT, altså nogle kontaktpersoner som følger virksomhederne. 

Tankerne i det, hvor man får nogle forpligtigende samarbejder, på nogle af de større virksomheder som 

batter noget, det giver mening. Men det handler meget om væsentlighed og perspektiv. De største bindinger 
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vi lægger på os selv, det er sådan set erklæringsdelen, det sådan set revisionsteknisk udvalg der har den 

største udfordring, med at prøve og finde ud af hvordan kan vi håndtere det her. Det jo ikke løst.  

 

Da jeg selv var på jeres niveau, lavede jeg hovedopgave omkring erklæringer. Jeg synes det var fantastisk 

spændende, og det var dels revisor vinklen og kommunikations vinklen. Dengang kunne man lave den 

erklæring man ville. Vores udgangspunkt var alle de børsnoterede virksomheder, og ingen erklæringer var 

ens. Nu er der kommet den der standard erklæring, og nu er erklæringer blevet fuldstændigt uforståelige, og 

27 sider ikke. Det bliver jo ikke bedre af det. Vi skal tilbage et eller andet sted, som almindelige mennesker 

kan forstå. Og som ikke handler om hele tiden at skulle fjerne os fra ansvar, men i stedet gå ind og tage et 

ansvar. Hvis vi skal ind i det spor hvor vi skal gå ind i den her kontrol, så kræver det vi tager ansvar, og det 

er erklæringsdiskussionen og revisionsteknisk udvalg, der skal ind og træde i karakter, hvis FSR skal ind og 

spille en rolle, ellers begrænser det os. Det kan jeg mærke ud fra de diskussioner vi har haft vedrørende 

skattetjekket, vi bliver bremset af vores egne regler. Alle andre er hamrende ligeglade, der er ingen der 

forstår dem, og de er også ligeglade. Det er kun når det går helt skævt de har en chance for, at vurdere os. 

Der synes jeg, der er noget strategisk interessant i spil lige nu. Når i engang er færdige, så kan det være i 

læner jer tilbage, og ser der er sådan set ikke nogen forening, for den forsvandt. Det kan sagtens ske. Det kan 

også være at I sidder med nogen, der faktisk har styr på hele skatte- og afgiftsområdet på 90% af 

virksomhederne, og det ville være en fantastisk situation, og det kan vi sagtens håndtere, fordi vi har en 

masse kodeks til at håndtere det, og dem som træder ved siden af de får bank, i vores eget regelsæt. Det kan 

vi sagtens se, og det tror jeg er den rigtige vej. Altså ved at bruge vores adelsmærke som offentlighedens 

tillidsrepræsentant.  
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9 Bilag 9 - Interview med Asger Lehman Høj.  

Interviewer 

Interviewede 

 

Men vi har jo valgt at skrive om aktiv brug af revisorer i skattekontrollen. Det er jo højaktuelt emne, og det 

er jo også et emne, man skal betræde varsomt, vil nogle måske mene, så det er egentlig vores forudsætning. 

Qua alle de skandaler, der har været på det seneste, og den forventningskløft, der er mellem, hvad 

offentligheden regner med, at revisorer laver, og hvad SKAT måske har af forventninger om, hvad revisorer 

laver og så givet det, at skattegabet bliver større, det er faktuelt, at det gør det … 

Jaeh. Vi kender det ikke rigtig, men det, man måler på, i hvert fald, det siger de, er 11 milliarder. Men det er 

små penge internationalt set, og det er mere teori-tal, end det er praktiske tal, i mine øjne, fordi det er klart, 

man kan måle, men hvis I læser compliance, har I læst compliance-undersøgelsen? 

 

Ja 

Hvis I lige kigger på den med nogle, hvad skal man sige, lidt mere grove briller, så er rigtig mange af 

ændringerne i småtingsafdelingen. Altså, det er jo forhøjelse på 10 og 20.000 kroner på selskaber, og selv på 

små selskaber, så er det jo småtingsafdelingen. Så kan man jo godt få nogle tal op at stå, men der vil jo altid 

være fejl i en selvangivelse, og det er jo heller ikke sikkert, at de fejl, der er fundet, selvom vi godt ved, at de 

er bekræftet både af kunder og revisorer, det er i hvert fald det, de siger, så er det udtryk for fejl, men altså, 

der er også usikkerheder. Når man sidder og laver en selvangivelse, så er det også noget med, hvor meget 

krudt, man nu laver, og hvor meget man kan tåle af korrektioner, så det er jo ikke andet end udtryk for når 

jamen sådan er det. Der er også fejl der går den anden vej, og der er også fejl der går den anden vej som ikke 

bliver fanget. Så der er sådan, også i den måde at indberette på og felt-låsninger spiller ind. Så det reelle 

skattegab er i mine øjne et andet sted.  

 

Okay 

Det kritiske er sådan set ikke tallet, 10 milliarder, eller hvad det nu er. Men det er i bund grund, set med mine 

øjne, det der er kritisk er når, det er typisk hovedaktionærer hvor der kan være tanker om at det er bevidst 

eller mod bedre vidende. Det vil typisk være de største fejl, eks. fri bil, bolig, sommerhus, eller der er nogle 

problemer med udbytter og at få kørt dem de rigtige steder hen. Det kan være lejeindtægter, eller andre ting 

som kommer ud privat fra selskabet. Altså der hvor grænsefladen af mellem hovedaktionærselskabet og 

hovedaktionæren selv eller hans familie, det synes jeg er kritisk. Fordi der er du inde i et område, hvor du 

kan få tankerne om at det ikke er tilfældighed, og de beløb er kritiske. Og det kan man sige, det har vi også 

fra FSRs side. Da de begyndte at komme, og vi ligesom testede de compliance undersøgelser og om de var 

rigtige, og om det nu også er sådan. Og også hvordan revisors, altså kan man påvise en signifikant forskel på 
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om revisor er inde over eller ej. Så derfor har vi brugt lang tid på det, tilbage fra 2008 eller hvornår det nu 

var det startede. Men vi har konstateret at de nok ikke er helt forkerte, og så har vi valgt en strategi, i hvert 

fald fra skatteudvalget, at vi vil hellere samarbejde end at læne os tilbage og være sure. Så kan man sige, det 

er ikke vores opgave, og vi ved heller ikke hvad mine kollegaers involvering er. Men selvfølgelig har vi 

nogle skattesager, hvor man kan konstatere nogle ting, men omfanget det er jo reelt set statistik. Det reelle tal 

er der ingen der kender. I bund og grund handler det også om politik fra FSRs side, hvad mener vi, vi kan 

tåle. Der har vi nok konstateret ligesom den udfordring der er på regnskabssiden, altså fejl i regnskabet, så er 

der grænse for hvad vi som forening kan tåle, hvis der kom lys på det. Det har der jo ikke været, heldigvis, 

men det kunne der ligeså godt have været. Det kunne ligeså godt være forside historier, det har det ikke 

været, og det er vi taknemmelige for, men det gør også, at vi er nødt til at handle på det. Så vi undgår og 

prøver at imødegå. Det har Charlotte (formand FSR) og skatteudvalget, på sin dagsorden. Hvis i kigger på 

både det der er lavet, så er det bl.a. på det internationale skat, så er der lavet en form for samarbejdsaftale 

med ministeren, som blev meldt ud og sagt, jamen revisorerne spiller med til at imødegå, så godt vi nu kan. 

Vi har skattenormen som blev lavet, fra skatteudvalgets side, hvad er det typisk i de her a- og b-selskaber, 

primært b-selskaberne hvor der er hovedaktionærer, og hvor de her udfordringer de er. Hvad er det vi som 

revisorer bør gøre, hvis vi gør et ordentligt stykke arbejde. Den har også været meget diskuteret osv. men 

igen, et forsøg på at melde ud og sige, vi skal også selv være med til at sikre, at det der bliver sendt ind, det 

faktisk er okay. Og målet ultimativt, når vi sidder og snakker med hinanden det er jo at, det kan påvises at 

der hvor der er et medlem af FSR, der er inde, og bistå med at lave en selvangivelse, der er den også fagligt 

bedre. Kvaliteten er højere, det er det ultimative mål vi har sat os, uden at der er årstal på. Men det er 

grundlæggende det vi går efter, dels ud fra en politisk betragtning, men også ud fra en forretningsmæssig. 

Det er ikke nogen hemmelighed at, hvis i spørger nogle dem der har været med igennem mange år, så vil i 

nok høre den sang om, at jamen dengang vi var unge revisorer, så var det hele anderledes. Det var det altså 

også, for præmisserne var anderledes, fordi når vi sad, og jeg sad også i store selskaber også børsnoteret 

selskaber, og når vi sad, jamen så vendte vi jo bilag. Altså vi gennemgik bilag. Det jo ikke bare at læse dem, 

vi var nede på bilagsniveau, og det jo ikke noget med 50´erne, vi snakker 90´erne. Det var niveauet, og det er 

klart der er sket et kvalitetsskred.  

 

I revision? 

Nej i den assistance vi yder når vi opgør den skattepligtige indkomst. Så man kan sige, den nidkærhed som vi 

udviste som revisorer for 20 år siden, den vil i nok have svært ved at genkende nogen steder i dag, også i 

jeres egen forretning. Og det hænger jo sammen med, hvordan SKAT har fungeret, det en del af det, det jeg 

slet ikke i tvivl om. Det hænger sammen med honoraret, og så det et spørgsmål om at der er kommet 

væsentlighed ind i hovederne på mange revisorer. Det er i hvert fald det vi diskuterer, når vi har været på 

road show, og snakke med medlemmer i lokalforeninger, at revisorerne har fået en eller anden overbevisning 
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om, at det væsentlighedskriterie som gælder når de laver regnskab, den kan de overfører på bilag til 

selvangivelsen. Og der er en forståelsesbarriere, så du kan sige, der ligger en reel kløft mellem, de gamle 

skattefolk, skatterevisorer som jeg kalder dem, som er skide dygtige, og så os selv som branche, hvor vi 

løfter os mere på det overordnede. Hvor vi nu laver en konvertering af et selskabs selvangivelse, hvor der i 

bedste fald er 3-4 posteringer, som også har været der de sidste 10 år, og ikke alle de der, små poster som i 

vil finde 20 år tilbage i tiden. Så det har fået en hel anden, set med skatte- og momsøjne, kvalitet end det har 

haft, og den kløft den har vi jo et medansvar for. Så kan vi jo måle det på compliance, skattesager og 

ultimativt på ansvarssager, hvor revisorerne bliver fedtet ind i det. Det er jo skyggesiden på det her, og det er 

også en af de parametre vi har kæmpet med, og synes også vi har lykkedes et stykke af vejen. Men de dukker 

jo op, og de sager der dukker op, er ikke særlig rare, og det giver nogle store bøder. Helt op i de voldsomme 

millionklasser, men sådan er det. Det er jo en udfordring vi sidder med, og der har vi jo en samfundsopgave 

et eller andet sted, samtidig med vi jo også skal tjene penge. 

 

Hvis man kigger på den hardcore revisionsdel af det, i og med vi skriver i faget revision, så er vores 

udgangspunkt der hvor revisor revidere regnskabet. Du nævner assistance, og dybden af denne, og du har 

givetvis ret heri, men vi kommer ikke til, at gå i dybden med denne del, det er næsten en hel opgave i sig selv. 

Men det vi gerne… 

Ja men, hvis jeg lige må afbryde, det er jo der forståelseskløften er. Jeg har grundlæggende den holdning, at 

hvis du bistår med at lave en skattepligtig indkomstopgørelse, og hvis du påtager dig den opgave, så skal du 

også kunne gøre det kvalificeret. Det vil sige så må du respektere de rammer der er, og der er ikke en 

væsentlighedsgrænse, så du er nødt til hvis du skal lave det, at lave en korrektion på 100 kr. selvom din 

timeløn er 2.000 kr. Og det er jo der skismaet reelt set opstår i vores egen forståelse, og så skal man lade 

være med at lave opgaven, hvis ikke man forstår det, eller vil. Det er sådan set lige meget om du knalder den 

ene eller anden påtegning på, fordi de har ingen betydning, det er også det vi kan se i ansvarssagerne. Jeg er 

faktisk selv enig, selv når vi diskutere det, jeg er sådan set ligeglad om du kalder det en assistance erklæring, 

eller ingen erklæring, for hvis du har bistået, jamen så må du erkende det. Når du så sidder i de ansvarssager, 

hvor en revisor bliver sigtet, altså der er nogle få der er gået til domstolene, og der har de fået en over ørerne 

en gang mere. Responsumnævnet siger det samme, der er jo ingen der siger, at bare fordi du som revisor 

lægger et væsentlighedskriterie i revisionen, så kan du også få lov til, at køre den videre. Nej du må lave det 

fra bunden, og du må lave det ordentligt, og ellers så er du inde i rød zone, fordi du er professionel. Det kan 

man sige, det er vi også nødt til at respektere, at SKAT med rette kan sidde med den forventning, når de 

kigger på os. Det er mit udgangspunkt, andre revisorer kan have et andet. Vi diskuterer det også i FSR-regi. 

Men det er i hvert fald den læring jeg sidder med, når jeg kigger på hvad det er endt med i de få sager, som er 

blevet testet.  

 



58 

Det rigtigt fint, men vi vil måske gerne tage det til sidste, for der har vi nogle tillægsspørgsmål i relation til 

emnet. Men det der ligesom er vores udgangspunkt er at revisor giver en blank påtegning på regnskabet. 

”Normal revision”, hvad er så din opfattelse af, at jamen nu har revisor revideret regnskabet. Nogen har jo 

opfattelsen af, at når revisor har reviderer og påtegner regnskabet, jamen så skriver han også under på, at 

skatten er i orden. Den forventningskløft er der jo, i hvert fald i nogen grad, fordi man har offentligheden på 

den ene side, som måske ikke forstår hvad revisor laver og hvad revisor arbejde er. Mener du at når en 

revisor afgiver en blank påtegning, at han så bidrager aktivt til overholdelse af gældende skattelovgivning?  

Det blev et svært spørgsmål. Det direkte svar det er nej. Fordi det har intet med den skattepligtige indkomst 

at gøre. Der er to ting i det for mig, for at gøre det kort. Det ene det er din erklæring, og i forhold til om du 

skal give yderligere oplysninger. På skatteområdet, handler det jo om der er et ledelsesansvar, og det område 

det er meget snævert, og det er specielt interessant når du kigger på hovedaktionærselskaberne, b og lille c. 

Når du er inde i de store selskaber, er det utopisk at tale om, normalt, at ledelsen er inde i en 

berigelsessituation, hvor du skal ind og tale om ledelsesansvar. Det er helt oplagt når du har en 

hovedaktionær, og han faktisk er nede og rykke i bogholderen og måske sidder og laver noget. Der er du inde 

i, hvor det er åbenbart, at du har en udfordring, noget ansvar og kun ansvar. Det er jo det teoretiske 

ledelsesansvar i forhold til overholdelse af skattelovgivningen, det kan være indberetning og indeholdelse, 

det kan teknisk set også være en selvangivelse, men så skal det være voldsomt. Det har jeg ikke været ude 

for. Det er typisk indberetning og indeholdelse, eller manglende indbetaling, men så stopper festen også for 

mig. Det er den ene del, som er en formalitetsdel, og det er den indberetningspligt, som du som revisor er 

pålagt, og der er jo grænsefladen til tavshedspligt og den må du ikke bryde. Du må ikke begynde at skrive et 

eller andet mystisk, om hvis der er nogle andre ting som ikke indbefatter et ledelsesansvar. Så er du i mine 

øjne ikke berettiget til at skrive det. Den diskussion er i teorien enkel, men i praksis vanskelig, for vi er ikke 

jurister, men alligevel skal vi ind og røre ved det. Det andet er, at når du kigger på regnskabet, så forholder 

du dig til regnskabsposterne og forholder dig til det retvisende billede, og så har du væsentlighedskriteriet. 

Som overskygger alt andet, og så skal du forholde dig til om din skattepost i resultatopgørelsen eller i 

balancen, og det er jo et spørgsmål om der er ligger et forventeligt materiale fra kunden på at det hænger 

sammen, og der er en ædruelig indkomstopgørelse konverteret. Der kan din væsentlighedsgrænse jo være 10 

millioner, og det skal du jo ikke ned og forholde dig til på nogen måde, du skal se den forelægge og du skal 

på en eller anden måde, lige forholde dig kritisk til om det ser nogenlunde ud på store poster. Men du vil jo 

aldrig nogensinde gå længere ned, det er i hvert fald ikke et krav, for at kunne give en blank påtegning. Det 

oplever jeg heller ikke i dag at SKAT er i tvivl om. Det må jeg indrømme. Det ikke det jeg hører.  

 

Nej okay. Så det jeg hører dig sige det er, der ikke er den kløft? 

Der er ikke en kløft for mig, når jeg taler med SKAT, i forhold til at der er en blank påtegning på et 

regnskab. Det er skattebilaget man diskutere, når jeg sidder i de der grimme situationer. Så er det, det der at, 
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jamen revisor du har jo skrevet under på det her, eller også hvis der er ikke er skrevet under, jamen revisor 

du har bistået med det her. Kunden fortæller jo hvad der foregår når de bliver sigtet, og så bliver vi jo fedtet 

ind i det. Der fanger bordet jo uanset om det er på brevpapir. 

 

Og der er også når der ”kun” er tale om assistance med opstilling af skattepligtig indkomst? 

Ja det var som jeg sagde før, ikke noget SKAT kigger på, og det er jeg sådan set enig i, at du kan ikke, altså 

og det kan godt være, at nogen vil sige at jeg har en forkvaklet tilgang det, men jeg fastholder at det er 

rigtigt. Når du acceptere en opgave, så kan du ikke lave om på præmissen på den opgave. Altså det svarer 

lidt til du går ind og giver en erklæring på en eller anden garanti, jamen jeg laver lige en anden præmis end 

den EKR eller hvem det nu er, ønsker at have. Den holder jo ikke, du må jo gøre det indenfor den ramme du 

giver en erklæring på, og det skal du måles på. Så jeg kan jo ikke sige, når jeg laver en skattepligtig 

indkomst, nede i noten at jeg har ikke tjekket noget overhovedet under 100.000 kr. Det kan du ikke. For så 

skal jeg jo ikke lave den skattepligtig indkomstopgørelse, men det kan jeg fint gøre i mit arbejdspapir i 

forhold til det du spurgte om før til regnskabet. Så kan jeg sagtens have et notat der siger, jeg har kun tjekket 

poster over en halv million eller et eller andet. Det jo fint for mig, jeg mener ikke men behøver at gå videre, 

hvis det er inden for væsentlighedsgrænsen.  

 

Men den væsentlighedsbetragtning den skal man jo også anlægge om det så er en erklæring med høj grad af 

sikkerhed, begrænset grad af sikkerhed eller ingen grad af sikkerhed. Mener du det er revisors værktøjskasse 

med erklæringer, der så fejler noget? Det jeg lidt høre dig sige er, jamen når revisor har påtaget sig det her 

hverv og hjælpe med den skattepligtige indkomst, så kan han ikke gemme sig bag og sige, jeg giver kun en 

erklæring med begrænset grad af sikkerhed eksempelvis.  

Du kan ikke bruge det til noget. Ikke i mine øjne. Fordi så kan du sige, alternativet til det, hvis jeg sad på den 

anden side af bordet, det må jo komme an på en prøve en dag. Det håber jeg ikke. Men teknisk set, så vil jeg 

jo sige, at kammeradvokaten vil jo så givetvis præcedere på, at så har du ikke afgivet den rigtige 

selvangivelse. Hvis du tager forbehold fordi du har en eller anden væsentlighedsgrænse, jamen så er du ikke 

færdig. Så afleverer du i mine øjne et halvt stykke arbejde. Det er grundlæggende min tilgang til det.  

 

Det er jo også en interessant tilgang til det.  

Det er også det vi diskuterer i skatteudvalget, det er også det John Bygholm (red. Fra Deloitte) han har jo 

selv været en del af det her, han har jo været en af jeres repræsentanter i flere år, hvor det har fyldt det her. 

Vi har jo diskuteret det voldsomt, også den responsums nævn sag der har været. Om en lille bitte 

lægepraksis, hvor en revisor fik fingrene i klemme. En 4 år tilbage eller sådan noget. Hvor vi diskuterede 

emnet, hvor den her sag kom på bordet, og der var man jo hamrende ligeglad med erklæringen. Der havde vi 

en lang diskussion intern i FSR med revisionsteknisk udvalg, og alt muligt andet, og forretningsudvalget. Da 
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den lå der, så kan man sige, nå ja men det var sådan set ikke erklæringen der var interessant, men 

spørgsmålet om du havde lavet det stykke arbejde, som du skulle for at lave en skattepligtig indkomst. Så 

blev der lidt ro på, det var sådan set meget fint. Jeg tror den ligger 4 år tilbage, det er en responsumsag, 

undskyld en revisornævnssag, hvor en revisor blev dømt. Den handler bl.a. om fri bil, men også nogle 

private udgifter. Jeg mener den ligger 4-5 år tilbage, den var ret interessant. Hvis I ikke kan finde den, så 

smid en mail, så skal jeg finde den. Men den har ligesom for mig, været et omdrejningspunkt, i de der 

ansvarssager vi har haft, og i de diskussioner der har været. Men jeg vil sige, jeg synes det er vigtigt, at gøre 

sig klart, at i forhold til din erklæring på regnskabet der er det væsentlighed. Der er kan den skattepligtige 

indkomst du basere det på, være lynene forkert i forhold til SKATs opfattelse. Det kan også sagtens være at 

der er stor forskel til det endelige skattebilag, uden at der var nogle problemer i det selvom der er forskel til 

regnskabet. Men det klart når du så skal udarbejde det endelige skattebilag, så må du starte forfra. Det er i 

bund og grund der kæden hopper af. Vi har dummet os ved at sige, jamen nu har vi lavet et regnskab, så 

laver vi også lige hurtigt et skattebilag. Man skulle jo faktisk tage, det der regnskab og lægge det til side og 

sige, nu starter vi lige forfra på et nyt regnskab uden væsentlighedskriterie, og så finde ud af, hvordan 

kommer vi fra bogholderiet til regnskabet, til den skattepligtige indkomst. Det der kæden er hoppet af, og det 

gjorde man en gang. Man er nødt til at starte forfra, og så se på bilag. I har også en checkliste i Deloitte ved 

jeg, ligesom alle mulige andre steder, og det er jo et udtryk for hvad man skal igennem for at udarbejde en 

rimelig fornuftig selvangivelse, og i bund og grund uden at skele til væsentlighed. Det er to verdener. Det 

bliver bare ikke altid brugt.  

 

Hvad tænker du så i forhold til hele den diskussion der er omkring aktiv brug af revisor i skattekontrollen? 

Hvordan kunne du se revisorernes rolle?  

Jamen, man skal jo starte et sted hvor vi er. Jeg synes det kunne være interessant, der var jo et lovforslag 

fremme, jeg kan ikke huske hvornår, det var en del år tilbage. Hvor der faktisk var et oplæg til at revisorerne 

skulle gå ind og overtage ligningsopgaven, at SKAT skulle outsource det, det er nok tilbage i 2004-2005 

stykker. Men det var oppe og vende konkret, som et forretningsområde, og det synes jeg var lidt interessant. 

Det ville vi bedre kunne end SKATs folk, fordi vi som revisorer har en anden tilgang, og kender, forstår og 

har set flere virksomheder. Du har lettere ved at trænge ind igennem og se tallene. Der er dygtige 

skatterevisorer og alt muligt andet, men du vil sidde med en helt anden rutine som du ville kunne bruge. Der 

er så bare et skisma i forhold til at vi går ind og laver, hvad skal man sige, en myndighedsopgave i forhold til 

kollegaer. Det skisma har vi også på TP (transfer pricing) for den sags skyld, hvor vi også har diskuteret det, 

men det skisma det er der jo, og det har vi jo aldrig rigtig forholdt os til, men det vil opstå hvis man kom ind 

i den opgave. Det der skattetjek som vi sidder og bøvler om, som blev lanceret på FSRs årlige møde sidste 

år, og skatteministeren har taget vel i mod. Desværre. Men det har han jo. Det går jo lidt ud på den her 

kontrolopgave. I bund og grund kan man sige SKAT har et lønligt ønske om, at de på en eller anden måde 
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kunne få at vide, at hvis du nu var en person man kunne stole på, og du havde lavet, eller bistået med at lave 

den her skattepligtige indkomst. Det var også rart for SKAT, at vide du havde foretaget nogle rimelige tjek 

eller sanity check på, ser det ud til at hænge sammen. Er er væsentlige ting taget med, er det indberettet 

ordentligt, er det også kommet ind på selvangivelsen. Er der afregnet til tiden, ligger der de afstemninger 

man kan forvente i en ordentlig virksomhed, det kan jeg sagtens forstå SKAT har et ønske om. Kunne vi bare 

komme derhen, så var der en gruppe af virksomheder, jamen dem behøver vi sådan set ikke fokusere mere 

på. Så kunne vi lægge kræfterne i det andet, det ville være ideal situationen. Det er det SKAT, ser i det her 

skattetjek. Det jeg ser, negativt, det er jo det vi diskuterer blandt andet, jeg kan godt lide at stille mig på den 

anden side. Der er selvfølgelig nogle kollegaer der siger, det fint det kører vi med og det er i orden. Det er 

også i orden, det udfordrer os bare ved, hvis det der kommer til at lægge der, kommer til at danne en norm. 

Som måske er strengere end den der rent faktisk leveres, men måske også strengere end den der teoretisk set 

er nødvendig.  

 

Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det? 

Ja altså du kan sige, den kontrolopgave som en offentlig myndighed som SKAT har. Når man begynder at 

bevæge sig ind i den, så det jo elastik. Hvis I tager, nu ved jeg ikke hvor tætte i er på, men hvis i tager en 

simpel ting som, for at tage et konkret eksempel så et bilag på en bagerregning, 50 boller. Hvad er det? Er 

det en driftsudgift, er det noget som skulle rundt om medarbejderne, vedrører det et andet selskab, er 

momsen behandlet korrekt. Der er jo en masse problemstillinger på et åndsvagt bilag. Så du bliver aldrig 

færdig, og du kan sige, vi skal passe på vi ikke kommer hen og fortaber os i noget der ikke giver mening. I 

forhold til den kontrolopgave som vi læner os op ad, ved skattetjekket, for så bliver vi aldrig færdige og 

prisen overstiger langt værdien af noget som helst. 

 

Er det samfundsmæssigt du tænker på her? 

Jamen også for SKAT og for selskabet, nogen skal jo betale for min og din tid. Det giver ingen mening. Så 

det utrolig vigtigt at holde sig for øje, hvad er det egentlig for et niveau du vil. Det jeg lytter mig til SKAT 

gerne vil, og det har de ønsket i mange år, de vil gerne kunne spotte relativt hurtigt hvor de skal bruge deres 

ressourcer. Der er ingen tvivl, at det kan vi som revisorer bidrage til, men det har vi ikke været særlig gode 

til. Det burde være sådan, at når der er en revisor inden over, så har det fået det blå stempel. Det er bare ikke 

sådan. Og det er det der er skismaet. I forhold til da det der dias det kom frem, der hvor man skal krydse af 

om revisor har været inden over. Vi har de sidste 4-5 år diskuteret med SKAT, eller haft en ønske om, at man 

kunne få en blåstempling af/autorisation af at nu har ”Peter Petersen” inde som revisor, og det har han faktisk 

sagt ok for. Fordi du kan som kunde bare skrive hvad du vil. Men det har SKAT jo godt kunne se, men de 

har ikke kunne komme igennem med det. Der er masse politiske hensyn ved det, om de må og alt muligt 

andet og om de vil. Men i bund og grund er der ingen tvivl om, de gerne ville for så fik de jo hurtig en eller 
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anden sortering af, at de selvangivelser der kom fra dig de var i orden, og dem der kom fra mig det var noget 

værre juks, så ham herovre må de heller kigge lidt mere på. Mere systematisk, fordi det jo kilden til fejlen, 

ligeså stor eller måske endnu mere interessant kilde end blot den enkelte virksomhed, i forhold til den 

overordnede ligning og skattegab. Det er lidt det der også lægger i det her skattetjek, hvor man kunne gå ind 

og få en autorisation på, at nu har du været inde og sige ok på den her, så overordnet hænger det sammen 

med regnskabet, bogføringen, der ligger nogle forventelige afstemninger, der er fejl i det ja, men der er ikke 

snydt 1 million eller 2 med det. Der er ikke noget som lander noget ansvar. Der kan godt komme skattesager 

og der kan være lidt forskydninger, men altså du kan godt stille op, uden at få røde ører, og sige jamen det 

har jeg set og det er faktisk i orden. Den revisor vurdering, den bliver vi nødt til at have, den har du og den er 

uafhængig fra den ene kunde til den anden, for risikoscenarierne er vidt forskellige. Om det er en bar eller 

pizzeria, eller det er en bank, det er to verdener, og den vurdering kan jo ikke være ens. Den vurdering tror 

jeg ultimativt at SKAT gerne vil have, at når du har sagt ok, på de her 100 virksomheder, jamen så kan man 

også have en forventning om at det faktisk er i orden. Så kan de jo lave et check over tid, og kontrollere at 

det faktisk er i orden, så er der ro på. På den måde ja, men du skal bare passe på, at det du skal lave. Du skal 

selvfølgelig lave en skattepligtig indkomstopgørelse korrekt. De ting der så kommer ovenpå, hvad er det? 

Hvad er det som SKAT gerne vil have ekstra? Det er det vi sidder og boger lidt rundt i. Du kan sige hvis du 

kigger på den isolerede bilag til indkomstopgørelse, så er det kun det. Men ved siden af så ligger der det, at 

hvis du har lavet et regnskab med en blank påtegning på, så er du lidt inde på det der, om der kan være et 

ledelsesansvar. Så er du jo inde på indberetninger og betalinger osv. eller fundamentale fejl i skattebilaget, 

og hvis du laver hovedaktionærens selvangivelse, så er du også inde i en anden side, det er at du også har 

forholdt dig til hvad han skal selvangive, f.eks. fri bil. Populært sagt, så har du lagt dine hænder på 

kogepladen, på både dit regnskab, for der fanger du noget af skatten, og i hans selvangivelse, for der fanger 

du det andet. De der to hænder dem kan du ikke flytte, og så skal du på en eller anden måde have banket 

hovedet ned i den skattepligtige indkomst. Og så kan vi sige, det man så vil lægge indover, i det der 

skattetjek, det bliver jo nogle af de ting der ligger derude. Det jo spørgsmål om de der nærtstående forhold, 

om det er kørt rigtigt. Om indberetningerne er sket rigtigt. Om der er fiflet med momsen helt overordnet. 

Som jo intet har at gøre med at opgøre en skattepligtig indkomst korrekt, overhovedet. Der bevæger vi os ud 

på noget, som vi nok er nødt til. Men det var det den gamle skatterevisor, som jeg er opdraget med. Når de 

var på kontrol, så startede de fra en ende af og kiggede i regnskabet, og kiggede i bilaget, forstod lidt af 

virksomheden, snakkede måske med nogen. Ligesom du ville gøre når du kommer ind på en ny virksomhed, 

i løbet af en dag eller et eller andet, så har du et indtryk af, ender det her godt eller skidt. Så har man ligesom 

noget at arbejde ud fra, og sjældent skifter man jo spor. Det var lidt det den gamle skatterevisor gjorde, 

jamen der er 3-4 ting, der er noget med finansielle kontrakter, udenlands ejendomme, udbytte, osv. de ting 

skal vi lige borer lidt i. I bund og grund lytter jeg mig til, at det også er det SKAT gerne vil have os til at 

hjælpe med, og det vil vi gerne. Spørgsmålet er hvordan vi kommer derhen, uden at vi får udfordringer med 
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vores professionelle ansvar, tavshedspligt, erklæringer og alt det der. Så vi i naivitetens gode navn, ender 

med at få bøder for dårlige erklæringer, det må bare ikke ske, og det må heller ikke ske at vi bringer os 

derhen, at vi løfter den norm for hvad der skal til for at lave et skattebilag. Fordi SKAT vil jo, tage hele 

armen hvis du rækker dem en lillefinger. Du kan jo ende med at løfte det faglige niveau mere, end vi vil have 

for at kunne lave et skattebilag, og så ender vi meget oftere i en ansvarsproblematik, for så bliver det mere et 

objektivt ansvar end et subjektivt ansvar.  

Det er min udfordring, og det er derfor jeg er en af dem der er en pain in the ass i de diskussioner vi har haft. 

For umiddelbart er produktet fint og enkelt, vi må bare ikke bringe os derhen hvor vi skaber unødvendige 

udfordringer for branchen, for det kan vi ikke tåle. Men vi vil gerne den vej alligevel, for vi vil jo gerne være 

med til at højne kvaliteten. 

 

Men har du nogle alternative løsningsforslag?  

Ja det har jeg. Det er, at vores kvalitetskontrol generelt, var rette mod skat. For det er der problemet ligger.  

 

Altså revisorernes kvalitetskontrol? 

Jamen generelt, både som forening, og også som firma. Jeg mener, det jo lidt ligesom når man kritisere 

bilbranchen, og siger jamen hvorfor gør i ikke noget selv? Der synes jeg vi kan gøre noget selv, og det har vi 

ikke gjort. I den tid jeg har været der, så har fokus i FSR været rettet mod de 1000 største virksomheder, og 

de 4 store revisionsfirmaer. Sådan var det også da jeg var i KPMG, og da kendte jeg dagsordenen, og nu kan 

jeg selvfølgelig læse det på en anden måde ikke. Men der ikke tvivl om, at det er det der har været sporet, og 

stadig er sporet. Det klart det er interessant, det bare ikke interessant i og med vi er tusindvis af medlemmer, 

og der er endnu x gange tusinde virksomheder vi har med at gøre, og det er dybest set i den sidste del vi til 

hverdag har problemet. Jeg er godt klar over, at en gang imellem så er der en revisor der kommer helt galt 

afsted, på en bank eller en Stein Bagger sag. Men det er også hovedet under armen, undskyld jeg siger det. 

De sager, der er der et eller andet helt fundamentalt der har svigtet, i den proces. Det vi taler om her, det er 

simpelthen massivt spørgsmål om troværdighed for den enkelte revisor. Derfor har vi en interesse i det her. 

Man kan sige vi, når jeg siger vi så kan det godt være jeg tager andre med, men vi har diskuteret det rigtig 

mange gange, at vi skal have løftet det faglige niveau for at afgive- eller bistå med at lave en skattepligtig 

indkomstopgørelse for personer og for selskaber som branche. Vi er nødt til at gøre det, for hvis vi ikke gør 

det, så der ligeså godt nogle andre der kan lave det, og de er ikke underlagt vores regler, og det vil sige der er 

frit slag i bolledejen til at lave hvad man vil. Og så har vi tabt.  

 

Men alt andet lige, så må man, kunne man jo antage, at i og med der ikke er nogen lovpligtig, der ikke er 

noget lov der tilsiger, at man skal have en revisor til at hjælpe med at udarbejde den skattepligtige indkomst. 

Så man kan jo måske have den hypotese, at alt andet lige, jamen så når det er, at en virksomhed beder om, at 
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få en revisor til, at hjælpe med og assistere med den skattepligtige indkomst, uanset om det så skal være en 

høj grad af sikkerhed eller hvad det er, så må det være fordi de som udgangspunkt har rent mel i posen. Så 

hvordan vil du via en øget kvalitetskontrol i revisionsfirmaerne, så fange alle dem som der måske tilsigtet 

ønsker at snyde i skat? 

Dem kan jeg ikke fange, og det har jeg heller ikke behov for, det jo SKATs opgave. Du kan sige, den fokus 

man har på kvalitetskontrol, den mindste del af vores omsætning, det er erklæringer med sikkerhed på 

virksomheder, der rent faktisk betyder noget. Det bærer så utrolig mange ressourcer og omkostninger for os 

alle sammen, herunder også tilsynet. Men som branche har vi jo brug for, at den resterende del af 

forretningen, som måske udgør 90% af vores omsætning, at vi ikke taber den, fordi at SKAT på et eller andet 

tidspunkt siger, at vi ikke rigtig kan stole på det, eller at samfundet siger det er uinteressant, og at kunderne 

siger det også lige meget. Det ville jo være endnu værre, end at have problemer i alt det andet, fordi det lader 

til vi godt kan overleve en banks krak. Men vi kan sådan set ikke leve med, eller overleve ved at miste vores 

forretningsgrundlag, for så er der ingen revisorer tilbage.  

 

Så det er lidt titlen som offentlighedens tillidsrepræsentant der er i spil? 

Ja, og hvis vi ikke evner at fastholde den på f.eks. skatterådgivningen så har vi et problem, som forretning. 

Det er da nemt at etablere et skatterådgivningsfirma, de medarbejdere I har, de kan da fint være ansat der, og 

hvis de ikke er ansat i et firma, der er autoriseret eller medlem af FSR, hvad er så reglerne? Almindelig 

erstatningsret. De kommer ikke i nævnet, de bliver ikke dømt hårdt ved en domstol med det ansvar som jeg 

bliver dømt med. Der er frit spil. I kan bare tage KPMG Tax, hvordan bliver de vurderet? 

 

Jeg ved ikke om de er medlem. 

De er ikke medlem. Bare for at give et eksempel, KPMG Tax er ikke en del af det her etablissement. Jeg 

siger ikke der er noget negativt i det, det er bare et eksempel. Det kunne ligeså godt være nogle andre 

skatterådgivningsfirmaer. Det er jo en udfordring, og de kan jo blomstre op, og hvad så? De kan jo være 

endnu dygtigere til at lave et skattebilag end jeg er, måske mere kreative. Så jo jeg synes vi som branche har 

en interesse i, at gå af den her sti, fordi alternativerne er svære, at få øje på. Konkurrenterne står derude, vi 

har stadigvæk, hvad skal man sige, en blåstempling som andre ikke har. Den dag vi mister den, så har vi jo 

ingenting, som er anderledes. Jo forpligtigelsen. Det giver måske ikke meget mening? 

 

Jo bestemt, og hvis man lige løber igennem, for at skulle opsummere i forhold til vores revisionstilgang til 

det, så er vi ok tilfredse med den indsats der bliver lagt? Men hvis man ser mere over på opgørelsen af 

skattepligtig indkomst, osv. Så er det mere, hvis jeg forstår dig ret, der, det sådan fundamentalt vi kan 

bidrage med en øget skattekontrol, sådan indirekte, ved at vi øger tilliden. 
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Ja det er vi. Den største forpligtigelse vi har, og det er jo min kæphest internt, det er at jeg gerne vil have den 

der top 10 liste, væk fra compliance undersøgelsen på vores kunder. Kan de lykkedes, bare et væsentlig 

stykke af vejen, så jeg ligeglad med resten. Der må gerne være fejl, det kan ikke undgås, vi kan ikke få 

økonomi i det, fordi ingen gider betale for det. Kunderne kan sagtens leve med det, SKAT kan sagtens leve 

med det og politikerne kan leve med det. Men vi kan ikke leve med det der, hvor man har mistanke om at det 

er bevidst, eller motiveret af personlig vinding. Det dur ikke. Og kan vi bare få den der skattenorm i spil, så 

har vi løftet niveauet med FSR-øjne, og hvis man ikke kan gøre det af frivillighedens vej, så må man gøre det 

af kontrolvejen. Derfor kan være nødvendigt at sige, at den interne kontrol der er, foreningsbaseret eller 

virksomhedsbaseret, måske skulle skele lidt mere til, at nogle af vores basisprodukter, rent faktisk overholder 

de krav der er til at yde rådgivning. Det kunne jeg godt tænke mig, og skattetjekket er et eller andet forsøg i 

den retning. Du kan sige, det der foregår omkring international skatterådgivning og grønbogen, og alt muligt 

andet, det spiller jo i den samme retning. Tragten bliver mindre, og vi kan ligeså godt se det i øjnene og gå 

skridtet. Men det kræver også andet, end ord, det kræver man rent faktisk gør noget, når du sidder med 

dokumentet.  

 

Hvad tror du der helt konkret er grunden til at vi har den her gruppe af virksomheder i Danmark som bevidst 

snyder? 

Det fordi man kan.  

 

Er det fordi kontrollen ikke er godt nok? 

Du kan sige det kort, det fordi opdagelsesrisikoen den er for lille. Der er jo en årsag til at vi fra FSRs side, 

har anmodet og appelleret SKAT, igen og igen og igen, at vi skal øge den faktiske kontrol. Man kan ikke 

lave stikprøver på ganske få stikprøver af udbetalinger eller moms, det bliver simpelthen næsten nødt til at 

være en totalkontrol. Det er penge der går ud af statskassen. Altså udbyttesagen som I kender, jamen den har 

jo baggrund i noget der er gået helt af sporet, i forhold til SKATs tilgang. SKAT har jo, hvis I går tilbage i 

tid, med en tidligere skatteminister som sandsynligvis kommer i spil nu, i forhold til det der kører, lanceret 

tanken om, at det skulle være systembaseret. Altså det skulle være IT-systemer, der kørte det, der skulle være 

nogle ganske få stikprøver, der gik ind og vurderede, og så skulle man styre indsatskontrollen efter det. Så 

lagde man nogle nedslagspunkter, og så skulle man advare om, at nu kommer man ud. Simpelthen for at 

fjerne nogle hænder, og få lagt det over på IT. Den strategi er i hvert fald ikke lykkedes. Det værste der kan 

ske, i mine øjne, er at tilliden til SKAT svinder, for så får du ikke pengene ind. Det handler om inddrivelse, 

om man selvangiver rigtigt og alt muligt andet. Det jo primært moms der bliver interessant, for det er mange 

penge. Hvis du kigger på skatteprovenuet, så er det jo peanuts vi sidder og snakker om, det 3-4% i den 

samlede husholdning af de penge der kommer ind, over halvdelen i mine øjne det er finansielt sektor, de er jo 
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født ind i det. Så kan man sige, den resterende lille bitte del der kommer fra resten af erhvervslivet på 

selskabsniveau, det er peanuts, og det er det vi taler skattegab på. Arh kom nu videre.  

 

Så du mener egentlig, at fokus er på det forkerte område? 

Prioriteringen er i hvert fald ikke rigtig, jeg tror ikke man forstår sammenhængen mellem mål og midler, i 

forhold til at du simpelthen er nødt til at opretholde, en tillid til at systemet fanger dem der skal fanges over 

tid. Den er i hvert fald svækket, hvis du går rundt og spørger folk. Det har vi set før, og nu dukker det op 

igen. Når man er gammel nok, så ser man møllehjulene rulle, og der var engang man var helt åben, og talte 

helt åbent om, også i vores branche, SKAT ligner ikke og kontrollerer ikke det her. Så har vi haft en tendens 

den anden retning, og nu er den ved at vende igen, hvor kunderne er opmærksomme på, også revisorerne, der 

er ingen kontrol, det er rent tilfældig hvem der bliver opdaget, og det er promiller vi snakker om. Det er ikke 

godt. Og de historier der kommer op i medierne er nogle af dem, men slet ikke dem alle.  

 

Ja det er jo typisk når man begynder at kradse i overfladen at det dukker op. 

Ja, og der kan man sige at der har vi som branche, heller ikke nogen interesse i, tværtimod, vi har en 

interesse i, at der er et kontrolniveau og, at der er høj grad af tro på, at man risikere at blive taget ud. Den må 

ikke blive svækket, også fordi der vil jo altid være nogle, som er udenfor det etablerede som gerne vil se 

igennem fingre med, og være rigtig smarte, og som ikke bliver fanget af noget som helst, og når de så bliver 

fanget så stikker de af. Dem konkurrere vi jo reelt set med, og jo mere sårbar SKAT er, og jo mindre tryk de 

ligger på kontrollen, jo større spillerum for de. Det har vi som forening ingen interesse i, og jeg mener også 

vi har en pligt til at gøre opmærksom på det, og en pligt til at arbejde i den rigtige retning.  

 

Ja for der er vel også en risiko for, at så snart man identificere en fejl hos SKAT, så er det jo også 

nærliggende man peger på revisor og siger, jamen kære revisor hvor er du henne i det her cirkus, du har 

skrevet det her under i 5 år. 

Præcis, det er helt oplagt. Og specielt i den her gruppe kan man sige, a, b og lille c, for der er revisor meget 

ofte tæt på, og kender transaktionerne og historierne. Det er svært, at sige, at man ser igennem fingre med 

den der bil, fordi man vidste jo godt han kørte rundt i den, for man bor jo i samme by. Den holder jo ikke. 

Det er jo det der er problemet med Danmark, vi er jo så små. Det niveau må godt blive løftet. Det er ikke en 

kritik af vores medlemmer eller noget, tendensen skal bare ændres, det hænger også sammen med vi skal 

have honorarniveauet op for det vi laver. Der skal være plads til, at lave et ordentligt stykke arbejde, og der 

skal være plads til den risiko du lægger i når du laver en selvangivelse. Det synes jeg ikke der er i dag, når 

jeg kigger på det. 
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Vi synes egentlig vi er kommet godt rundt om vores spørgsmål, har du noget yderligere, du tænker kunne 

være relevant i forhold til vores emne? 

Det ved jeg ikke, det bliver jo lidt gentagelse tror jeg. Jeg synes det er, som revisor synes jeg det helt 

afgørende er, at den kvalitetsdagsorden som blev rejst i FSR, for, jeg tror, det er tre år siden, hvor det blev 

besluttet at øge kvaliteten generelt, også på skatteområdet. Den synes jeg er helt vild vigtig, at holde fast i, og 

udvikle. Så har jeg nok også den holdning, at jeg kan sagtens se, at vi som revisorer kan gå længere og vi vil 

også gerne gå længere, det er bare vigtigt, at dem som bistår med det kontroltiltag, at det bliver meget 

afklaret hvad det er. Du kommer meget hurtig over i, der er en masse etiske og moralske problemstillinger i 

det her. Du kan sagtens komme og påvise, nogle ting, som gør at din kollega bliver dømt. Det er den samme 

problematik vi har på TP. Hvis du har skrevet under på et regnskab, og så bliver jeg bedt om, at lave en 

gennemgang af TP, og så finder jeg ud af det var smask hamrende forkert. Så har jeg beviset for, at dit 

regnskab og din erklæring, den er forkert. Så kan du bare dømmes på det grundlag. Så der er nogle skismaer 

som vi som forening er nødt til, og få diskuteret lidt mere igennem, og finde ud af hvordan håndtere vi det 

her i forhold til offentligheden. Det er os der skal komme med udspillet. Jeg kan sagtens se at den status vi 

har, med vores erklæring osv. det kan vi udnytte til at gå ind og overtage flere opgaver, herunder også på 

skatteområdet, til at kvalificere det grundlag der kommer ind. Det kan jeg sagtens se vi har en rolle og 

betydning i, også på den lange bane. Hvor langt man så skal gå, om det er en automatik i, når man har lavet 

et regnskab, og så laver et skattebilag for det, og så egentlig også indrapportere det og står på mål for det. 

Det kunne jeg sagtens se for mig var et resultat. En af de ting jeg gerne så i det her, var at vi kom tilbage 

hvor vi har et tættere samarbejde med SKAT, altså nogle kontaktpersoner som følger virksomhederne. 

Tankerne i det, hvor man får nogle forpligtigende samarbejder, på nogle af de større virksomheder som 

batter noget, det giver mening. Men det handler meget om væsentlighed og perspektiv. De største bindinger 

vi lægger på os selv, det er sådan set erklæringsdelen, det sådan set revisionsteknisk udvalg der har den 

største udfordring, med at prøve og finde ud af hvordan kan vi håndtere det her. Det jo ikke løst. Da jeg selv 

var på jeres niveau, lavede jeg hovedopgave omkring erklæringer. Jeg synes det var fantastisk spændende, og 

det var dels revisor vinklen og kommunikations vinklen. Dengang kunne man lave den erklæring man ville. 

Vores udgangspunkt var alle de børsnoterede virksomheder, og ingen erklæringer var ens. Nu er der kommet 

den der standard erklæring, og nu er erklæringer blevet fuldstændigt uforståelige, og 27 sider ikke. Det bliver 

jo ikke bedre af det. Vi skal tilbage et eller andet sted, som almindelige mennesker kan forstå. Og som ikke 

handler om hele tiden at skulle fjerne os fra ansvar, men i stedet gå ind og tage et ansvar. Hvis vi skal ind i 

det spor hvor vi skal gå ind i den her kontrol, så kræver det vi tager ansvar, og det er erklæringsdiskussionen 

og revisionsteknisk udvalg, der skal ind og træde i karakter, hvis FSR skal ind og spille en rolle, ellers 

begrænser det os. Det kan jeg mærke ud fra de diskussioner vi har haft vedrørende skattetjekket, vi bliver 

bremset af vores egne regler. Alle andre er hamrende ligeglade, der er ingen der forstår dem, og de er også 

ligeglade. Det er kun når det går helt skævt de har en chance for, at vurdere os. Der synes jeg, der er noget 
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strategisk interessant i spil lige nu. Når i engang er færdige, så kan det være i læner jer tilbage, og ser der er 

sådan set ikke nogen forening, for den forsvandt. Det kan sagtens ske. Det kan også være at I sidder med 

nogen, der faktisk har styr på hele skatte- og afgiftsområdet på 90% af virksomhederne, og det ville være en 

fantastisk situation, og det kan vi sagtens håndtere, fordi vi har en masse kodeks til at håndtere det, og dem 

som træder ved siden af de får bank, i vores eget regelsæt. Det kan vi sagtens se, og det tror jeg er den rigtige 

vej. Altså ved at bruge vores adelsmærke som offentlighedens tillidsrepræsentant.  
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10 Bilag 10 - Resume af interview med Morten Speitzer  

Interview med: Morten Speitzer, Equity Partner Deloitte  

Tid/Sted: 14.07.2017 kl. 12.30 – 13.15 hos Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S 

Interviewtype: Semistruktureret interview.  

Overordnet spørgeramme og svar:  

 

1. Hvilken rolle mener du revisor i dag har, for at virksomheder overholder gældende 

skattelovgivning? 

Ifølge Morten har revisor en stor rolle herfor, han er af den opfattelse, at revisors tilstedeværelse både har en 

direkte og indirekte konsekvens på overholdelsen. Herunder nævner han bl.a. de konsekvenser som der er 

ved at revisor ikke er involveret af aflæggelsen af regnskabet.   

”…dengang jeg selv var formand for FSR, der var man faktisk en debat omkring alt det her med at 

revisionspligten skulle ophæves og der råbte vi jo vagt i gevær fordi, at så bliver der mindre kontrol. 

Særligt ved de små virksomheder, jeg tror at vi vil komme til at opleve snyd med moms, større snyd med 

indkomstskatter…” 

”Altså og der bliver også snydt, det gør der, men der sagde vi, at når revisor ikke er inde over 

regnskabet og de relaterede poster herunder skatter, moms og afgifter, jamen så er der risiko for, at der 

finder snyd sted, og det tror jeg også at der gør.” 

 

2. Hvordan vurderer du at revisors nuværende arbejde medvirker til overholdelse af gældende 

skattelovgivning? 

Morten er klart af den opfattelse, at revisors nuværende arbejder medvirker til overholdelse heraf, herudover 

mener han også revisor har en præventiv, opdragende og til hvis grad kontrollerende rolle. Han nævner 

heriblandt revisors særlige rapporteringspligter i erklæringsbekendtgørelsen. 

”… hvis du som revisor bliver opmærksom på, altså du skal ikke lede efter det aktivt, men hvis du bliver 

opmærksom på lovovertrædelser inden for skatte og momslovgivningen, så skal du jo rapportere det i 

din påtegning. Så det vil have en eller anden effekt. Jeg tror også det vil have en opdragende effekt i de 

her virksomheder, det vil de jo ikke have, og mange gange oplever man også at de siger ”hov det var sgu 

en fejl, det må vi hellere rette” Det oplever jeg ret ofte, at det er det som er tilgangen. Så det tror jeg 

klart har en effekt, jeg tror også at det har en præventiv effekt, at der kommer en revisors, at der kommer 

en kontrollant, men da der stadig er det her fortrolighedsforhold, man tør godt som virksomhed at 

fortælle revisors de her ting, altså hvordan løser man de her ting…” 

 

3. I hvilket omfang mener du revisor i dag bidrager til skattekontrollen? 
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Revisor bidrager i Mortens optik, ikke direkte til skattekontrollen, i og med vi ikke på vegne af SKAT laver 

kontrolaktiviteter, udover de tidligere nævnte, som stammer fra erklæringsbekendtgørelsen. Men det er dog 

hans opfattelse, at vi stadig bidrager til overholdelse af gældende skattelovgivning. 

” Så der tror jeg faktisk allerede at vi er proaktive egentlig, altså når ny lovgivning kommer, og det er vi 

også fordi at vi jo, hvis vi tager noget andet som vi er underlagt, nu sagde vi revisionsstandarderne, men 

vi er jo stadig underlagt et etisk regelsæt, som vi skal opererer inden for. Og det regelsæt betyder også, 

at hvis vi opdater ting som er ulovlige eller andet, så ligger der også inden for de etiske retningslinjer, at 

så skal vi gøre anskridt…” 

”Det jeg så hører dig sige, det er at det er mest sådan en præventiv effekt ved at gå ud og oplyse. Og det at 

man så fjerne revisionspligten betyder så at der er et stort antal at revisors ikke kommer ud til.  

”Nej, præcis sådan er det i dag. Og der har altid været virksomheder som revisor ikke kommer ud til, 

altså selvstændige erhvervsdrivende eksempelvis…”  

”Jeg tror bare at det bliver lidt større i omfang, for nu er der en større population af virksomheder der 

ikke længere har en revisor tilknyttet.” 

”man kunne jo bidrage med at der skulle lidt mere revisorbistand ind over de her virksomheder som har 

fravalgt revisionspligten kan man sige, for det tror jeg desværre at der er behov for.” 

 

4. Hvordan vurderer du at SKATs forventning til revisor, og revisors egentlig arbejde stemmer 

overens? 

Der er i Mortens optik, klart en forventningskløft imellem hvad SKAT forventer, og hvad revisors arbejde 

egentlig er. Morten fremhæver som eksempel herpå, dialogen imellem FSR og SKAT, fra dengang hvor han 

var formand i FSR, da afgav man typisk review erklæring på den skattepligtige indkomst.  

”…det havde vi så en debat om, hvad skal vores rolle være? Og lige præcis det her med 

forventningskløften, lige præcis på det her tidspunkt, der var det jo meget normalt, hvis vi tog 

indkomstopgørelsen, der satte vi jo en review erklæring på, og nu nævnte du selv, at vi ikke skulle ud 

i en eller anden teoretisk diskussion omkring erklæringer, men lad os lige runde den alligevel, og 

der var en dialog med SKAT, og der var en god dialog med SKAT omkring hvad ligger der så i det 

der arbejde og der gik det op for os, at netop SKAT havde nogle helt andre forventninger til hvad vi 

kiggede på, og det var da vi lavede review-erklæring. Bare sådan et spørgsmål omkring 

væsentlighedsniveau. De opererer ikke med væsentlighedsniveau. Altså en krone for lidt eller for 

meget, det er jo en fejl og den skal rettes. Og der har vi jo et helt andet sigte, for selvangivelsen er jo 

i bund og grund et biprodukt af den ydelse der hedder at når vi opstiller reviderer, eller laver 

udvidet gennemgang for den sags skyld eller review, eller hvad det nu måtte være på regnskabet.” 

Derudover erkender han også, at der helt generelt er en forventningskløft, også relateret til revisors arbejde i 

forbindelse med revision af regnskabet. 
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”… nu nævner du selv forventningskløften, det er fuldstændig korrekt, der er en forventningskløft.” 

 

5. Hvad mener du revisorer kan bidrage med til skattekontrollen såfremt de får en mere aktiv 

rolle? 

Mortens opfattelse relateret til hvorvidt revisor skal involveres i skattekontrollen, og hvad revisor i så fald 

kan bidrage med, er at revisor godt kan spille en rolle, men at denne skal være i samme boldgade som den er 

på nuværende tidspunkt. Han ser altså, at revisors rolle skal være oplysende og proaktiv. Oplysende i den 

forstand, at hvis revisor støder på ulovligheder, så skal revisor oplyse herom. Proaktiv i den forstand, at 

revisor aktivt skal rådgive og vejleder omkring skat og afgifter. Det er ifølge ham ikke ønskværdigt, at 

revisor skal varetage SKATs rolle som kontrollant.  

”Så var der jo hele debatten omkring vores involvering i det hele taget og hvordan vi kunne hjælpe 

hinanden. En af de ting som der i hvert fald var meget væsentligt i debatten det var omkring det her med, 

at vi skulle passe på med at blive SKATS forlængede arm, altså vi har en opgave som offentlighedens 

tillidsrepræsentant. Vi skal ikke bare repræsentere en part, det er alle som måtte have i det her tilfælde i 

regnskabet.” 

”Men nu hvor man så siger at der er den forventningskløft mellem hvad SKAT siger, forventer, vi laver, 

tror vi laver, kunne man så fra revisor forestille, at det kunne være at det var os der skulle imødegå, og 

sige jamen, så må vi jo udvide vores, fokus, ændre fokus på at sige, måske skulle vi have mere fokus på 

skat.  

Altså det er en interessant problemstilling. Men det ligger ikke inden for revisionsstandarderne at vi 

skulle gøre det. Så skulle det være ud fra nogle andre betragtninger, at man siger at der var en eller 

anden aktør, i det her tilfælde SKAT, der stillede nogle særlige krav til dig, og det er der ikke pt. belæg 

for at gøre. Og jeg kunne også godt være lidt bekymret for at gå ned at den sti, fordi, det vil jo så være 

KSAT, men der er jo også andre, hvad så med erhvervsstyrelsen, eller Finanstilsynet hvis det er dem som 

er inde over, eller alle mulige andre kreditorer, konkurrenter, kunder, medarbejdere osv. Altså så kunne 

alle stille deres egene særlige krav til hvad de gerne ville have der skulle afdækkes, så bliver det lidt en 

umulighed opgave.” 

  



72 

11 Bilag 11 – Transskriberet interview med Morten Speitzer.  

Interviewer 

Interviewede 

 

Interview starter med et kort præsentation af Morten Speitzer, hvorefter interviewer præsenterede sig selv.  

 

Grundet til at vi har valgt at skrive om emnet det er som følge af de mange skandaler der har været i SKAT 

over den senere årrække. Vi kan for eksempel tage udbyttesagen med de 12 mia. kr., jamen på et eller andet 

tidspunkt så falder øjnene på revisorerne, og så siger de, hvad er jeres ansvar, kunne i ikke have forudset 

dette, kunne i ikke have gjort noget? Og det er ligesom der har været vores indgangsvinkel, nu kunne vi godt 

tænke os at prøve at skrive en teoretisk og praktisk opgave omkring hvad er det egentlig revisors opgave er. 

Og uden at foregribe nogle situationer, så kunne man måske sige at der på nuværende tidspunkt er en 

forventningskløft i forhold til hvad revisors laver når han skriver under på et regnskab, og hvad er det 

offentligheden eller rettere sagt SKAT tror at revisors arbejde dækker over. Og det kan meget hurtigt blive 

en meget teoretisk diskussion omkring væsentlighed, typer af erklæringer, grader af sikkerhed, høj grad, lav 

begrænset grad, ingen grad, men det er ikke så meget det vi er ude i, det er mere for at få en snak omkring, 

det som revisor gør nu, gør han nok inden for de rammer som er sat, og hvis man så skulle, jamen revisor 

skal have en mere aktiv rolle i skattekontrollen, jamen hvad skulle han så lave?  

Ja, ja og det har jeg også forstået, og det som der netop er vigtigt at tage med i det, nu nævner du selv 

forventningskløften, det er fuldstændig korrekt, der er en forventningskløft. Så kan man så sige, hvad er den 

drevet af? Og det der har drevet denne debat, det er meget NGO’erne, som blander sig og siger der må også 

være noget moral og etik i det her. Det er jo selvfølgelig virksomhederne, men der har været de her meget 

store globale Apple, Starbucks og andre, hvorfor betaler de ikke noget i SKAT når de er så succesfulde osv. 

Og så kan man sige i Apples tilfælde, den sag kender i jo nok også hvor vores egen EU-kommissionær, 

kommer ud med en meget heftig bøde, og de vil sikker gerne betale men pointen er jo lidt, at de faktisk har 

indrettet sig efter nogle regler som gælder de har indrettet sig efter, og det var så i dette tilfælde Irland, hvor 

de har lagt deres hovedsæde og den Irske regeringen har faktisk været ude og sige, jamen der er ikke noget at 

komme efter, de har fulgt alle love og regler der er i lavet, så der er ikke noget at komme efter. Og den skal 

vi nok lige bruge lidt tid på den der, for NGO’erne som så har presset på og der er nogle politikere der render 

lige i hælene af dem, der går det mere på det moralske. Jamen kan det være rigtigt at det kan være så 

succesfuld og tjener så mange penge, kan det så være rigtigt at du kan indrette dig således, at du kan slippe 

for, eller i hvert fald bidrage så lidt til samfundsøkonomien og dit lokalsamfund, eller hvor det nu måtte 

være. Og det er jo en helt anden diskussion.  

Og hvor man kan sige at vore opgave den går mere på SMV segmentet og de små og mellemstore. Men det 

er jo stadig relevant at sige, at nu har vi jo sendt nogle spørgeskemaer ud til nogle virksomheder og man kan 
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mærke meget tydeligt på dem, at det er jo de store virksomheder, det er jo dem som snyder og kan unddrage 

så hvorfor ikke gå efter dem? Men man kan jo sige at den tendens og den holdning der er, den er jo også, 

man kan jo sige at moralen hos de små og mellemstore er jo også lavere fordi tendens er sådan hos de store?  

Det kan godt være og så er der et andet spor, hvis vi lige går nogle år tilbage, og det var dengang jeg selv var 

formand for FSR, der var man faktisk en debat omkring alt det her med at revisionspligten skulle ophæves og 

der råbte vi jo vagt i gevær fordi, at så bliver der mindre kontrol. Særligt ved de små virksomheder, jeg tror 

at vi vil komme til at opleve snyd med moms, større snyd med indkomstskatter, jeg tror vi vil komme til at se 

mere snyd, for hvis man kigger på det samlede skatteprovenu, så udgør selskabsskatter jo ikke så meget, 

hvorimod moms og afgifter udgør langt mere, så hvis der skulle være en område jeg som skatteminister ville 

være nervøs for, så er det det. Altså og der bliver også snydt, det gør der, men der sagde vi, at når revisor 

ikke er inde over regnskabet og de relaterede poster herunder skatter, moms og afgifter, jamen så er der 

risiko for at der finder snyd sted, og det tror jeg også at der gør. Og så kan man så sige, eller det havde vi så 

en debat om, hvad skal vores rolle være? Og lige præcis det her med forventningskløften, lige præcis på det 

her tidspunkt, der var det jo meget normalt, hvis vi tog indkomstopgørelsen, der satte vi jo en review 

erklæring på, og nu nævnte du selv, at vi ikke skulle ud i en eller anden teoretisk diskussion omkring 

erklæringer, men lad os lige runde den alligevel, og der var en dialog med SKAT, og der var en god dialog 

med SKAT omkring hvad ligger der så i det der arbejde og der gik det op for os, at netop SKAT havde nogle 

helt andre forventninger til hvad vi kiggede på, og det var da vi lavede review-erklæring. Bare sådan et 

spørgsmål omkring væsentlighedsniveau. De opererer ikke med væsentlighedsniveau. Altså en krone for lidt 

eller for meget, det er jo en fejl og den skal rettes. Og der har vi jo et helt andet sigte, for selvangivelsen er jo 

i bund og grund et biprodukt af den ydelse der hedder at når vi opstiller reviderer, eller laver udvidet 

gennemgang for den sags skyld eller review, eller hvad det nu måtte være på regnskabet. Det betød så at man 

fik en dialog med SKAT omkring det her, men det betød så også at vi sagde, ”der er jo slet ikke belæg for at 

vi laver den her erklæring” på selvangivelser, for SKAT har jo en helt anden forventning til os, så det betød 

jo så, at vi alle firmaer efterhånden er gået ud og laver en assistance om opstilling og den type erklæring, for 

der var en helt anden forventning til vores arbejde, som vi jo nok i bund og grund sagde, ”det kan vi jo ikke 

stå på mål for”, med jeres forventninger. Det var blot for lige at runde den.  

 

Men mener du så at grunden til at vi er gået fra review til assistance på skattepligtig indkomst, som jeg hører 

dig sige, så er det fordi at der ikke er nogen grund til det fordi der alligevel er en forventningskløft mellem 

SKAT, eller er det fordi at vi ikke vil tage den risiko?  

Jamen, jeg tror godt at vi vil tage risikoen, fordi review er et review og der lægger standarder og der gælder 

også væsentlighed, men det var bare ikke det der var forventningen, så det var mere et spørgsmål om at sige, 

jamen det nytter ikke noget vi sidder og laver noget arbejde her,  
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At når vi alligevel ikke kan opfylde forventningen, så kan vi lige så godt lave det minimum?  

Så så lad og gøre noget andet. Så var der jo hele debatten omkring vores involvering i det hele taget og 

hvordan vi kunne hjælpe hinanden. En af de ting som der i hvert fald var meget væsentligt i debatten det var 

omkring det her med, at vi skulle passe på med at blive SKATS forlængede arm, altså vi har en opgave som 

offentlighedens tillidsrepræsentant. Vi skal ikke bare repræsentere en part, det er alle som måtte have i det 

her tilfælde i regnskabet. Skatteopgørelsen er noget andet, men vi starter jo med regnskabet. Så det er nok et 

væsentligt moment at holde sig for året, at vi ikke pludselig bliver en kontrolfunktion på vegne af SKAT, det 

vil have nogle kedelige konsekvenser. For det første ville jeg også mene at det var misforstået, og for det 

andet ville jeg også mene at det var et problem i forhold til hvordan ville kunderne eller virksomhederne se 

på det her, så ville man måske ikke være så åben over for dig, altså det fortroligheds forhold der gælder i 

dag, det ville måske gå tabt, fordi nu er du bare en forlænget arm af skat. Og det vi jo så også drøftede den 

gang, altså der er jo nogle instrumenter i dag omkring erklæringsbekendtgørelsen, hvis du overtræder 

momslogningen, skatte og afgifts lovgivningen og du som ledelse kan ifalde ansvar, jam så har vi en 

rapporteringspligt. Den rapporteringspligt, den ligger så i en erklæring eller i en påtegning, og dvs. der er 

ikke en direkte en rapporteringspligt ind til en myndighed, det vil jo så kræve at de kigger regnskabet 

igennem.  

 

Præcis, og det er jo også til erhvervsstyrelsen når det er at vi rapporterer det ind.  

Jo jo, og der har vi jo oplevet, indtil vi fortalte dem at vi synes at de ikke gjorde deres arbejde godt nok, at vi 

havde jo skrevet, altså hvis man tog antallet af regnskaber, hvor der var, på det tidspunkt hed det supplerede 

oplysning omkring ulovlige ting og om der blev taget, hvad kan man sige, action på det, det blev der jo ikke. 

Kapitalejerlån er et godt eller dårligt eksempel, med det antal der var. Det var jo relativt enkelt at lave 

analyser på, det gjorde vi jo også som branchen. Der gik vi jo ind til erhvervsstyrelsen og sagde, at det synes 

vi, at i skal gøre noget ved. Vi har jo opfyldt vores forpligtelse, med der er jo nogle andre der skal tage 

bolden derfra. Men det gjorde man jo ikke. Det er de så blevet lidt bedre til efterfølgende. Men det gjorde vi 

fordi vi har jo et instrument i dag, og det er også en af jeres spørgsmål. Vi jo et instrument i dag til at 

rapportere fejl, men det sker jo i påtegningen, det sker jo ikke direkte til SKAT. Hvis der er nogle 

overtrædelser der, jamen skal vi så ringe ind til dem og sige, i skal lige kigge lidt på det her. Det er i øvrigt 

kombineret med at der i selvangivelsesblanketten, det er rigtigt mange år siden, der indførte man jo også  

 

Om der er forbehold eller supplerende oplysning, eller.  

Ja lige præcis. Og det gør også at de i deres systemer, faktisk lidt mere intelligent, faktisk kan udsøge nogle 

som kunne være lidt mere interessant end andre. Om man har det system i andre lande, det ved jeg ikke, men 

det er i hvert fald noget som SKAT bruger.  
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Men hvis vi lige starter med Revisors rolle nu i forhold enten når han assisterer med opstilling med 

regnskabet, eller laver udvidet gennemgang eller revision. Mener du at revisors arbejde i den hensigt 

medvirker til overholdelse af gældende skattelovgivning. Det er sådan helt konkret spørgsmål.  

Ja det synes jeg helt bestemt det gør. For hvis du som revisor bliver opmærksom på, altså du skal ikke lede 

efter det aktivt, men hvis du bliver opmærksom på lovovertrædelser inden for skatte og momslovgivningen, 

så skal du jo rapportere det i din påtegning. Så det vil have en eller anden effekt. Jeg tror også det vil have en 

opdragende effekt i de her virksomheder, det vil de jo ikke have, og mange gange oplever man også at de 

siger ”hov det var sgu en fejl, det må vi hellere rette” Det oplever jeg ret ofte, at det er det som er tilgangen. 

Så det tror jeg klart har en effekt, jeg tror også at det har en præventiv effekt, at der kommer en revisors, at 

der kommer en kontrollant, men da der stadig er det her fortrolighedsforhold, man tør godt som virksomhed 

at fortælle revisors de her ting, altså hvordan løser man de her ting og så er man inde i et løsnings mode. Og 

jeg har også oplevet situationer hvor man har sagt ”det her er sgu ikke godt” ”Jeg synes vi skal tage en dialog 

med SKAT omkring det og så tager man pænt virksomheden med op til SKAT og siger, vi har den her 

situation, det er sket ved en fejl eller et uheld, det kan være noget MOMS eller andet, det kan være noget 

som går flere år tilbage. Vi foreslår en korrektion sådan og sådan ikke. Og det er simpelthen for at undgå den 

her situation, hvor man kommer ind i, bare det med vilje, og det er altid bedre at man kommer og anmelder 

sig selv, fordi så det med her med forsæt og så videre, det træder lidt ud af kraft. Så jo det tror jeg klart har 

en betydning.  

 

Hvad så når vi tager den her væsentlighedsbetragtning på? Der er jo også tilfælde hvor revisor han måske 

finder nogle fejl, som kunden ikke er interesseret i at rette og som er klart uvæsentlige for regnskabet. Det 

kommer jo ikke nødvendigvis til udtryk i en påtegning. Mener du stadig der, så det jeg hører dig sige det er, 

at det er i de tilfælde hvor revisor korrigere fejl, plus det at det har en præventiv effekt.  

Ja, og jeg vil sige, at vi har jo den regel, at når du finder som ikke nødvendigvis skal i regnskabet, den regel 

kender i jo selvfølgelig, at når den er over en vis bagatelgrænse, jamen så skriver du om det i protokollatet. 

Når SKAT laver skattekontrol så ved i jo, og det siger vi også til vores kunder. Det der står i protokollen, det 

er det første SKAT kigger på, så det er jo ikke bare et spørgsmål omkring væsentlighedsniveauet. Det er også 

den her bagatelgrænse vi kigger på, for det er noget SKAT altid beder om. Så den er lavere end vores 

væsentlighedsgrænse på regnskabet, men den er nok ikke på det niveau, hvor SKAT ”den her synes vi var 

væsentlig den har vi fundet og den har du ikke skrevet noget om”? Nej, den var så bagatelagtig. Den kan de 

jo godt finde på at sige, den vil vi gerne have rettet. Så det når du ikke. Det er heller ikke der hvor jeg tror at 

problemet er størst. Det er jo hvis det begynder at blive beløb af vis størrelse, at man har udfordringer, for 

der sker fejl hver dag derude, det er jeg helt sikker på. Men det vil jeg holde fast i, derfor er det jo stadig 

ærgerlige at man ophævede revisionspligten, for der er jo flere fejl i regnskaberne og dermed kommer der 

også flere fejl i selvangivelserne i momsindberetningerne osv.  
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Hvis vi holder fast i det med at revisor skriver under på det retvisende billede, der kan jo være nogle 

situationer hvor man siger, vi bruger ikke ret meget tid på at kigge på skatten, for det er klart uvæsentligt i 

forhold til det samlede. Hvis vi ser på omsætningen og generelt på interessenterne at revisors arbejde er 

godt nok i forhold til den begrebsramme i han har at arbejde inden for.  

Ja det synes jeg da bestemt. Der har vi jo standarder og andet vi skal rette sig efter, det mener jeg helt klart.  

 

Men nu hvor man så siger at der er den forventningskløft mellem hvad SKAT siger, forventer, vi laver, tror vi 

laver, kunne man så fra revisor forestille, at det kunne være at det var os der skulle imødegå, og sige jamen, 

så må vi jo udvide vores, fokus, ændre fokus på at sige, måske skulle vi have mere fokus på skat.  

Altså det er en interessant problemstilling. Men det ligger ikke inden for revisionsstandarderne at vi skulle 

gøre det. Så skulle det være ud fra nogle andre betragtninger, at man siger at der var en eller anden aktør, i 

det her tilfælde SKAT, der stillede nogle særlige krav til dig, og det er der ikke pt. belæg for at gøre. Og jeg 

kunne også godt være lidt bekymret for at gå ned at den sti, fordi, det vil jo så være SKAT, men der er jo 

også andre, hvad så med erhvervsstyrelsen, eller Finanstilsynet hvis det er dem som er inde over, eller alle 

mulige andre kreditorer, konkurrenter, kunder, medarbejdere osv. Altså så kunne alle stille deres egene 

særlige krav til hvad de gerne ville have der skulle afdækkes, så bliver det lidt en umulighed opgave. Så 

synes jeg i hvert fald at revisors operer lidt i et spændingsfelt. Det er derfor at vi har nogle fælles standarder, 

at nogle er blevet enige om at vi skal arbejde efter.  

 

Hvad så hvis revisors skulle ind og have en større rolle i skattekontrollen, hvordan forestillede du dig, altså 

hvordan skulle man, hvad er det vi kan gå ind og bidrage med, skulle jeg til at sige.  

Oplysninger ville være okay. Eller ville det jo være rådgivning. Det gør vi jo også. Vi fortæller jo, vi sender 

jo også, måske ikke så systematisk, men hvis der kommer noget ny lovgivning som er komplekst eller andet, 

vi sender jo nyhedsbreve ud til vores kunder, og fortæller dem omkring at de skal være opmærksom på det 

her. Nu er der kommet en ny måde at beregne afgift på eller, Moms eller for den sags skyld nogle fradrag der 

skal behandles på en måde end de har gjort tidligere. Det skal i være opmærk på men det skal vi nok hjælpe 

jer med, men det bliver jo rådgivning, og det skal vi have noget betaling for og det får vi også. Så der tror jeg 

faktisk allerede at vi er proaktive egentlig, altså når ny lovgivning kommer, og det er vi også fordi at vi jo, 

hvis vi tager noget andet som vi er underlagt, nu sagde vi revisionsstandarderne, men vi er jo stadig 

underlagt et etisk regelsæt, som vi skal opererer inden for. Og det regelsæt betyder også, at hvis vi opdater 

ting som er ulovlige eller andet, så ligger der også inden for de etiske retningslinjer, at så skal vi gøre 

anskridt, først over for kunden, og hvis kunden ikke vil rette ind og vi mener at det er væsentligt, så har vi jo 

forskellige muligheder. Ultimativ har vi jo mulighed for at går fra opgaven og så sige, så vil vi ikke have 

med den kunde at gøre længere.  
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Men det er vel stadigvæk i en vis størrelses skala at man skal op i.  

Ja, så skal det være galt. Det har du ret i. Det er helt rigtigt.  

 

OG så burde det jo i hvert fald være kommet til udtryk i regnskabet.  

Ja, det er korrekt. Det er rigtigt.  

 

Det jeg så hører dig sige, det er at det er mest sådan en præventiv effekt ved at få ud og oplyse. Og det at 

man så fjerne revisionspligten betyder så at der er et stort antal at revisors ikke kommer ud til.  

Nej, præcis sådan er det i dag. Og der har altid været virksomheder som revisor ikke kommer ud til, altså 

selvstændige erhvervsdrivende eksempelvis og vi ved jo desværre alle sammen, at der er, jeg tror det er 

Rockwoolfonden som opgør omfanget af sort arbejde. Det er jo unddragelse af indkomstskatter, men også 

moms. Det udgør et stort tocifret milliardbeløb om året. Det har desværre altid været der. Jeg tror bare at det 

bliver lidt større i omfang, for nu er der en større population af virksomheder der ikke længere har en revisor 

tilknyttet. Men de selvstændige erhvervsdrivende de er jo ikke fanget op nødvendigvis.  

 

Og det er måske lidt i samme tråd, men du kan sige, for 20 år siden, der var der jo væsentligt færre 

virksomheder og selskaber i Danmark,  

Ja.  

 

Og du kan sige qua, det her med at det er nemmere at stifte et selskab i dag, altså kapitalkravene er blevet 

mindre.  

Det er rigtigt:  

 

Og du kan sige, revisionspligten er blevet langsomt afskaffet, men det samlede masse er blevet væsentligt 

større hen over de senere år, mens SKATs kontrolaktiviteter ikke helt har fulgt samme stigning.  

Tværtimod. Man har jo sparet. Det kan du næsten følge med i live på Christiansborg, den debat kører lige nu.  

 

Hvad tænker du omkring det?  

Jamen jeg synes det er ærgerligt at man har skåret ned på SKATs kontrolindsats, for det er en vigtig opgave 

for SKAT at varetage, og også kontrollere de oplysninger der kommer ind fra virksomhederne. Ja det er 

rigtigt, at revisor, hvor der er revisor involveret, der nævnte du netop, at hvis du tager antallet af selskaber, 

jeg kan ikke lige huske, det er over 200.000 vi har registreret, men hvis du går tilbage bare 6-7 år, så var det 

jo ca. 80-90% der blev revideret. Men nu er det jo langt under halvdelen og det tal bliver jo ved med at falde, 

men det var også forventningen, så man vidste jo også at det gik den vej, men man havde nok en tillid til at 



78 

virksomhederne kunne finde ud af at administrere det, men det er det ikke alle der kan. Noget af det er på 

grund af uvidenhed, noget andet er på grund af at man bevidst snyder, og uvidenhed kunne være den 

klassiske kapitalejerlån, hvor selvstændige erhvervsdrivende siger, ”nu vil jeg gerne drive selskab” men kan 

ikke lige finde ud af det med pengekassen, for ”det er jo mine penge” tænker de. Det er holdningen, men 

vedkommende synes jo ikke at han eller hun gør noget ulovligt, men sådan er reglen bare. Det kan man ikke, 

det må man ikke. Det er prisen for at drive det i selskabsform hvor du har begrænset risiko. Det er det som er 

pointen.  

 

Og er det så reglerne der er for kompliceret på områder og ikke kun i forhold til ulovlige kapitalejerlån men 

generelt.  

Det synes jeg ikke og jeg synes det skal have sin pris at netop det det hvor, hvis du har et selskab med 

minimumskapitalen i dag, så er det jo din risiko. Og du kan jo hvis du er ude og lave store entrepriser, det 

kan jo være store millionbeløb man driver, og nogle risikere at tabe deres penge, og hvis man kun kan gøre 

sig fyldestgørende i 50.000 kr. det er jo ikke meget at rutte med. De penge er jo typisk ikke i kassen, de 

ligger jo ude i aktiver og alt muligt. Så jeg synes ikke de er komplicerede reglerne. Jeg synes ikke det er det. 

Men der er jo ikke nogen tvivl om at den her debat der har været omkring SKATs rolle, og den fokus der har 

været på SKAT, den er jo desværre drevet af de her større sager der har været. Udbyttesagen har jo, og fylder 

rigtig meget, og hvordan kan 12 mia. kr. lige pludselig forsvinde, ja det kunne de jo så. Men også hele 

inddrivelsessystemet, hvor vi nu har rundet 100 mia. kr. i SKAT til Danske skatteborgere, det er både 

virksomheder og personer, det er jo kæmpestore beløb- 

 

Ejendomsvurderingssystemet.  

Yes, andet godt eksempel som er gået helt skævt. Man kunne have to på samme vej, med 2 identiske huse, 

som var vidt forskelligt vurderet, alt efter hvornår det sidst var handlet. Meget underligt. Men der er sikkert 

også andre sager. SKAT har en stor udfordring i dag, som de har haft i rigtig mange år. Så der skal en 

genopretning til.  

 

Der er det jo vi snakker om? Hvad kan vi så bidrage med for at få genoprettet tilliden?  

Ja, man kunne jo bidrage med at der skulle lidt mere revisorbistand ind over de her virksomheder som har 

fravalgt revisionspligten kan man sige, for det tror jeg desværre at der er behov for. Nu sidder jeg selv med 

en række af dem hvor der ikke er revisionspligt til, hvor det jo er udvidet gennemgang og andet, og nogle 

prøver jo også at lave det selv, men de skal jo indberette regnskabet og så kommer det med det til os og siger 

”vi skal have det her indberettet” Så begynder man jo at kigge på det og sige, ”det der det skal du altså, den 

der er skattepligtig” eller ”den der skal altså laves om” Så vi laver tonsvis af korrektion for de virksomheder, 

og det gør vi altså. Så jeg synes at vi har en opdragende rolle generelt som branche.  
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Men kunne man forestille sig, fordi der er jo stadig nogle ting som vi ikke finder. En ting er jo at vi hvis man 

tager udgangspunkt i, så kan man begynde at tale brutto/nettofejl, så hvis vi lige bruger det udtryk. Altså hvis 

vi antager at der er nogle bruttofejl, så er der måske nogle nettofejl efter revisors involvering. Jamen kunne 

man forestille sig, at vi som revisorer kunne lave nogle handlinger hvor det samme antal af nettofejl blev 

endnu mindre, fordi vi sagde, nu gør vi det simpelthen lovpligtigt? Eller tænker du ikke at vi er på vej derhen 

af?  

Altså jeg ville være meget bekymret hvis man begyndte at lave meget detaljeret arbejde på én regnskabspost 

der hed SKAT. Så kan du tage sådan noget som MOMS med også. Det ville tilgodese en interessents 

interesser, og så er vi tilbage til det jeg nævnte før, så kunne alle mulige have andre interesser.  

 

Men hvis man sagde at det ikke var regnskab, men hvis man sagde at det var en handling ud over 

regnskabet, som revisor skulle lave.  

Ja, ja. Det kan man jo altid gøre. Det gjorde vi jo for eksempel på udvidet gennemgang, da man skulle finde 

en model, og den sad jeg faktisk selv med, da jeg var formand dernede. Hvor vi som udgangspunkt sagde at 

vi synes bare at det skulle være et review, men der var nogle interesser og sige, ”Arg, vi vil gerne have at i 

kigger lidt på det med indberetninger” altså lønindberetning, at de bliver lavet rigtigt. Man var lidt bange for 

at der blev snydt lidt på vægtskålen der. Vi vil godt have at der bliver kigget lidt på retskrav og andet, så 

kommer der et krav om et advokatbrev og vi vil gerne have, at altså, hæftelse er sgu vigtigt, det står ikke 

nødvendigvis i bogføringen. Jamen så skulle vi også have en engagementsforespørgsel. Så der kom de fire 

handlinger oven i. Så du har faktisk et helt konkret eksempel på, det har vi for resten lavet. Og det kunne da 

godt være at man kunne smække en yderligere på, det skal jeg ikke kunne sige. Man er nok bare nødt til at 

holde sig for øje, hvad er den tidsmæssige indsats. Og igen, tilbage til det jeg sagde før, men skal passe på 

med at blive fanget i den der med at så bliver man SKATs forlængede kontrolarm, på en kontrol de burde. 

Altså det er jo deres ansvar. Det er ikke vores ansvar.  

 

Så det ser du som en udfordring?  

Ja det synes jeg. Det synes jeg bestemt.  

 

Vi kan måske lige runde. Vi har jo talt med SKAT og FSR. Noget af det de foreslår, at revisor kunne bidrage 

med er sådan et skattetjek og momstjek. Jeg ved ikke om det er noget du kender til?  

Nej det er ikke noget vi har drøftet. Men du kan sige, at man kan jo godt lave nogle tjeklister og gå frem 

efter, men jeg vil sige, at det gør vi jo nok lidt i dag alligevel. Det er nok bare ikke struktureret og det er 

bestemt ikke koblet op på en rapporteringsforpligtelse, som jeg synes den rigtige problemstilling er. Vi 

kigger jo på skatten når vi opstiller en selvangivelse, vi kigger jo efter, er der et eller andet her som vi skal 
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regulere for, som vi er blevet bekendt med. Og selvom du ikke har kigget i bogføringen, så vi du jo altid som 

rygmarvsøvelse spørge ind til, er der noget repræsentation? Er der reguleret for det? Eller hvis de har 

værdipapirer. Hvordan regulerer man dem? Hvilket princip bruger i? Altså der hvor problemstillingen opstår, 

det er der hvor når det er snyd de gerne vil have at vi ikke skal finde, og det er nok det som det smager lidt 

af, så vil man jo typisk skjule det, hvis man er lidt smart, og så finder man det jo ikke. Det gør du ikke. Og så 

begynder vi at tale væsentlighedsniveau. Så er væsentlighedsniveauet jo tæt på nul. Så hvis jeg endelig skulle 

gå en vej hen, så synes jeg godt at man på brancheniveau kunne have en dialog med SKAT. Altså hvad 

kunne vores rolle være. Hvis i står over for at skulle indrette jeres systemer på en vis måde og skulle finde 

nogle trends eller noget i en selvangivelse, eller hvis du kigger på en årrække af virksomheders regnskaber. 

Hvor ville man kigge og hvordan skulle man gøre det. Det kunne man godt kunne gå ind og have en dialog 

omkring, det ville der ikke være noget odiøst i. Men det er den enkelte revisor selv skulle begynde at lave 

noget meget konkret, det synes jeg er lidt betænkeligt. Men i holder jer til SMV vinklen?  

 

Ja, det gør vi. Og det gør vi egentlig ud fra den tilgang at større virksomheder, ja det er rigtigt nok at der er 

et stort skatteprovenu når det går galt, men alt andet lige, jamen så er der, det er i hvert fald vores tese, 

virksomhederne bruger flere interne ressourcer på at forstå skat. Det gør de i hvert fald i højere grad end 

man har mulighed for i de mindre virksomheder og så også fordi der er tax governance på området for 

større virksomheder, fordi SKAT besøger de større virksomheder i et eller andet omfang. Men det har ikke 

rigtig ramt SMV segmentet på samme måde.  

Det er helt rigtigt.  

 

Og så også ud fra revisionspligten. Altså de complianceundersøgelser som skat laver, de kører kun op til 

2012 og vi har jo ikke rigtig noget data, for hvad er der så sket efter 2012?  

Laver de ikke det mere.  

 

Jo de laver det hvert andet år, men den fra 2014 den kommer først når vi er færdig med vores afhandling. Så 

det bliver måske lidt spekulation, men det er vores vinkel på det, for hvis man har fjernet det, hvor er 

tendenserne så til at der er fejl, jamen det er der hvor revisor slet ikke er involveret. Og bør man så lavet 

noget.  

Men det er jo faktisk interessant at du siger det der, hvor jeg kan faktisk huske at det sidste compliance 

undersøgelse og også når man sammenlignede med tidligere år, så var den ikke tippet i revisorernes favør. 

Jeg tror faktisk at man fandt flere fejl i regnskaberne, selvom at der var en revisor involveret. Og det gav 

faktisk anledning til debat. Ikke at de pegede fingre, eller sagde nu må i tage jer sammen, det var ikke sådan 

dialogen var. Sådan husker jeg den ikke. Men det var alligevel lidt bekymrende at man i over halvdelen af 

tilfældene stadig var fejl. Men det vi så diskuterede var så også, hvad er det for en type af fejl, og så kom det 
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her med væsentlighedsniveauet også, altså man skal nok lige passe på med at hoppe over i en konklusion, 

hov det var ikke så godt, det kan du ikke finde ud af revisor. For det kunne være at revisor sagde den der 

50’er du havde trukket fra, den skal du korrigere og den tæller som en fejl. Og i regnskabet, hvor der var et 

overskud på en million, så er den 50’er nok lidt lige meget i forhold til det retvisende billede.  

 

Men det er der hele problemstillingen som vi bygger op omkring er.  

Yes. 
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12 Bilag 12 - Resume af interview med Heidi Brink-Olsen 

Interview med: Heidi Brink-Olsen, statsaut. revisor, Deloitte 

 

Tid/Sted: 14.07.2017 kl. 11.00 – 11.30 hos Deloitte, Weidekampsgade 6 2300 København S 

 

Interviewtype: Semistruktureret interview.  

 

Overordnet spørgeramme og svar:  

 

1. Hvilken rolle mener du revisor i dag har, for at virksomheder overholder gældende 

skattelovgivning? 

Ifølge Heidi er revisors rolle på nuværende tidspunkt, primært relateret til at kunne give rådgivning, og også 

kunne konstatere om skatten er væsentlig forkert i regnskabet, når der tales i forhold til regnskabet. 

”…det kan aldrig give en væsentlig fejl i regnskabet, men det kan give en væsentlig fejl i 

skatteopgørelsen. Det anerkender jeg fuldt ud. Derfor er det jo interessant med den betragtning I har, at 

vi har påtegningen, vi har review, vi har udvidet gennemgang og assistance med opstilling af 

regnskabet, og så har vi assistance med opstilling af skattepligtig indkomst, skal det så være mere 

rigtigt? Vi må i hvert fald ikke bistå til at lave en forkert skatteopgørelse…” 

Taler vi assistance med opstilling af skattepligtig indkomst, er det Heidis opfattelse, at vi spiller en langt 

større rolle, og kommer langt tættere på tallene, end hvad en assistance-erklæring egentlig kræver ifølge 

standarden. 

”Det jeg hører dig sige, er at når vi taler assistance med opstilling af skattepligtig indkomst, hos de små, så 

er man rimelig tæt på tallene? Eller hvad er din opfattelse heraf?” 

”De er utrolig tæt på, de laver det fra bunden af og kender ligningsloven og ligningsvejledningen i 

detaljen. De sætter alle os andre fuldstændig til vægs i løbet af et splitsekund.” 

”Altså personligt, har jeg det rigtig godt med den assistance erklæring vi giver i dag. Men vi har nok et 

større bevis, og en større overbevisning end kun at have en assistance overbevisning.” 

 

2. Hvordan vurderer du at revisors nuværende arbejde medvirker til overholdelse af gældende 

skattelovgivning? 

Der er ifølge Heidi ikke nogen direkte medvirken imellem revisors arbejde, vedrørende et regnskab, og 

overholdelse af gældende skattelovgivning. Denne indtræder først når revisor assistere med opstilling af den 

skattepligtige indkomst, der henviser til citater ved spørgsmål 1 og 3. 

 

3. I hvilket omfang mener du revisor i dag bidrager til skattekontrollen? 
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Men hvis vi lige skal opsummere, så er det vi hører dig sige, at det arbejde som revisor laver i dag, det er 

egentlig tilstrækkeligt i forhold til de erklæringer vi giver. 

”Det tror jeg, i en eller anden udstrækning, ja. Der kan være lidt med de der moms og særlige 

afgiftsregler, men ellers tror jeg egentlig det passer meget godt.”  

Og igen, vi medvirker ikke til overholdelse af skattelovgivningen, det er også det jeg hører dig sige? 

”Ja.” 

 

Så kan man jo så diskutere om vi burde lave mere? Men det er jo også bestemt fra lovgivers side. 

”Lige præcis, og mig bekendt er der ingen steder der står, hvad man forventer af os. Hvis du tager 

lovgivningen.” 

  

4. Hvordan vurderer du at SKATs forventning til revisor, og revisors egentlig arbejde stemmer 

overens? 

”Min personlige holdning det er, at det som vi laver til brug for et årsregnskab omkring skat, moms 

og afgifter. Det er slet ikke det de forventer vi skal lave. Det tror jeg ikke, hvis vi kigger med SKATs 

briller, hvis vi kigger med erhvervsstyrelsens briller, så tror jeg egentlig at de synes det er okay, 

fordi vi skal udtale os om det her regnskab er rimelig rigtigt. Men jeg kan hører det når jeg 

diskuterer med Grith (red. Fra Deloittes skatteafdeling), den måde hvorpå hun kan gå i detaljen med 

en skatteopgørelse, for at være sikker på regnskabet er rigtigt, det er jo et helt andet 

væsentlighedsniveau hun arbejder med, end det vi arbejder med normalt. Hvis hun repræsentere 

hvad SKAT forestiller sig, så er vi så langt fra hinanden som vi kan være…” 

5. Hvad mener du revisorer kan bidrage med til skattekontrollen såfremt de får en mere aktiv 

rolle? 

Men qua det, kan man så ikke sige, vi er jo derude, så kunne man ikke forestille sig, ligesom der er SEL 

§147 er nogle ting vi skal kontrollere om virksomheden overholde, så overføre det til skattelovgivningen? 

”Sagtens, og det gjorde vi også i gamle dage, før man begyndte at have rigtig meget fokus på at vi 

også skulle være uafhængige, altså sådan for alvor uafhængige, der gjorde vi jo det der. Fordi der 

var det jo helt naturligt, også på de store koncerner, at vi lavede skatten ved siden af. Det var helt 

naturligt, fordi vi havde den der viden om virksomheden, og gnavede rundt i alle deres 

omkostningskonti og alt muligt. Men qua det alle de skandaler der har været, så har lovgiver jo 

ligesom sagt, vi bliver nødt til at skille det ad. I Tyskland eksempelvis, der mener jeg, at du skal have 

en specielt titel, for at må gennemgå skatten hos nogle virksomheder.” 
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Det giver jo udfordringer for revisors kompetencer, hvis vi skal lave noget særskilt på sådan et område. Vi 

kan jo ikke være specialister i alt.  

”Nej og det er så bare et af de steder, hvor vi må erkende, at der har vi enten brug for, at oparbejde 

egne kompetencer, ellers så har vi altså brug for nogle specialister. Men det tror jeg er sådan en 

general udvikling, vi har i revisionsbranchen, at vi kan ikke leve af at være generalist revisorer 

mere.” 
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13 Bilag 13 - Transskriberet interview med Heidi Brink-Olsen  

Interviewer 

Interviewede 

 

En ting er dit kundefokus sådan til dagligt, men vi kunne også godt tænke os at høre lidt, qua det du sidder i 

faglig afdeling og plejer at have en holdning til tingene, omkring din holdning til involvering af revisor i 

skattekontrollen.  

Altså jeg synes jo det er vildt spændende, det skal jeg selvfølgelig sige qua mit arbejde. Da jeg skrev min 

hovedopgave for 100 år siden på cand.merc.aud., da skrev jeg omkring forventningskløften i relation til 

revisionspåtegningen, dengang var påtegning væsentlig kortere end i dag. Det er jo selvfølgelig rigtig mange 

år siden, der kom et nyt lovforslag på det tidspunkt, lige inden vi afleverede vores hovedopgave. Det gjorde 

så at påtegningen blev lidt længere, men kunne stadig være på en halv side. Men der var også diskussionen 

om, hvad forventer kunden, hvad forventer myndighederne, og hvad forventer vi egentlig selv i det vi skriver 

om, og kan vi overhovedet forvente de kan forstå det. Min personlige holdning det er, at det som vi laver til 

brug for et årsregnskab omkring skat, moms og afgifter. Det er slet ikke det de forventer vi skal lave. Det tror 

jeg ikke, hvis vi kigger med SKATs briller, hvis vi kigger med erhvervsstyrelsens briller, så tror jeg egentlig 

at de synes det er okay, fordi vi skal udtale os om det her regnskab er rimelig rigtigt. Men jeg kan hører det 

når jeg diskuterer med Grith (red. Fra Deloittes skatteafdeling), den måde hvorpå hun kan gå i detaljen med 

en skatteopgørelse, for at være sikker på regnskabet er rigtigt, det er jo et helt andet væsentlighedsniveau hun 

arbejder med, end det vi arbejder med normalt. Hvis hun repræsentere hvad SKAT forestiller sig, så er vi så 

langt fra hinanden som vi kan være, i hvert fald på de kunder jeg har betjent, for jeg har ikke brugt særlig 

lang tid på at hoppe rundt i den skatteopgørelse, hvis den bare sådan nogenlunde ser fornuftig ud, og tallet 

virker fornuftigt. Så gider jeg altså ikke gå helt ned i detaljen, det kan aldrig give en væsentlig fejl i 

regnskabet, men det kan give en væsentlig fejl i skatteopgørelsen. Det anerkender jeg fuldt ud. Derfor er det 

jo interessant med den betragtning I har, at vi har påtegningen, vi har review, vi har udvidet gennemgang og 

assistance med opstilling af regnskabet, og så har vi assistance med opstilling af skattepligtig indkomst, skal 

det så være mere rigtigt? Vi må i hvert fald ikke bistå til at lave en forkert skatteopgørelse, som gør at der er 

et forkert tal i regnskabet, ligesom vi må heller ikke regne forkert på afskrivninger og sådan nogle ting. Så 

derfor tror jeg at der er en graduering af det, problemet er bare lidt, at hvis folk, ikke kan se vi har bistået 

med skatteopgørelsen, og det kan de jo ikke, for den bliver ikke offentliggjort. Så det kan de ikke se, så 

skatteopgørelsen kan jo i nogle regnskaber, være mere rigtig end i andre, fordi der bliver gået mere til stålet. 

 

Men når vi assistere med opstilling, så erklærer vi os jo bare om, at det er de tal der står i bogføringen? 

Det er jeg enig med dig i. Nu bruger jeg rigtig meget tid sammen med core-segmentet (Deloittes SMV-

afdeling) i øjeblikket, og også de der ”en mand og hans hund virksomhed”. Der er vi jo dernede hvor det 
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også er os der opstiller skatteopgørelsen, og der vil det skattebeløb der kommer ind i regnskabet, alt andet 

lige være et tal vi er kommet tættere på, end når du og jeg sidder og revidere de store virksomheder. Så 

derfor er der en eller anden graduering, spørgsmålet er jo om vi så skal ligeså tæt på, som de er i core-

segmentet, eller skal vi være der hvor vi er i dag, når vi taler corporate-segmentet (Deloittes storkunde-

afdeling), og skal der være forskel? For det er der.  

 

Det jeg hører dig sige, er at når vi taler assistance med opstilling af skattepligtig indkomst, hos de små, så er 

man rimelig tæt på tallene? Eller hvad er din opfattelse heraf? 

De er utrolig tæt på, de laver det fra bunden af og kender ligningsloven og ligningsvejledningen i detaljen. 

De sætter alle os andre fuldstændig til vægs i løbet af et splitsekund. 

 

Giver vi efter din mening den rigtige erklæring på den skattepligtige indkomst med en assistance erklæring? 

Vi skal måske for god ordens skyld lige nævne at vores opgave som udgangspunkt, tager udgangspunkt i når 

revisor har revideret regnskabet, og afgrænser os egentlig fra andre opgaver. Men derfor kan vi godt lige 

hurtigt vende den. Er det den rigtige erklæring? Og tager vi nok ansvar? 

Nej, det gør vi ikke, for få år siden havde vi jo den holdning, om at vi ikke kunne give en assistance 

erklæring på en skatteopgøreles. Der skulle vi som minimum reviewe den, det har man jo så erkendt, at det 

vil man ikke blive ved med. Vi vil ikke give den der grad af sikkerhed på den der skatteopgørelse, og det er 

jo netop fordi, at skattemyndighederne har jo et relativt lavt væsentlighedsniveau når de kigger på 

skatteopgørelsen. Vi vil aldrig nogensinde komme så tæt på virksomhedens bogføring, så vi vil kunne lande 

der. Derfor giver assistance god mening. Forestil dig hvis vi skulle give en erklæring med sikkerhed, og 

skulle ned på et væsentlighedsniveau, der måske er på 1/20 af dit normale væsentlighedsniveau når du 

reviderer. Så er du altså igennem rigtig mange posteringer, for at lande noget som helst der ser fornuftigt ud. 

 

Men hvis vi nu snakker om, nu hopper vi måske til et af de sidste spørgsmål, at vi assistere med noget skat, 

hvilken type erklæring kunne du så forestille dig?  

Altså personligt, har jeg det rigtig godt med den assistance erklæring vi giver i dag. Men vi har nok et større 

bevis, og en større overbevisning end kun at have en assistance overbevisning. Det tror jeg vi har, men jeg 

kan godt lide vi kun giver assistance erklæring, alene af den årsag, at vi kan ikke komme så tæt på 

virksomhedens registreringer, så vi kan garantere at den her den er så rigtig som SKAT vil forvente. Vi kan 

simpelthen ikke komme tæt nok på. Og slet ikke på de store virksomheder. Men på nogle af de store, hvis vi 

gennemgår skatteopgørelsen, og de bliver revideret af eksempelvis PwC, så tror jeg faktisk vi giver en 

review erklæring. Det er jo interessant eftersom at du skal have et ret godt kendskab til virksomheden, før du 

kan afgive en review erklæring. Der tror jeg ikke nødvendigvis, at vores kollegaer i skatteafdelingen kommer 

tæt nok på.  
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Synes du de erklæringer som revisor har at kunne gøre brug af lige nu, er de gode nok? Er de anvendelige i 

forhold til at SKAT har et væsentlighedsniveau, på så at sige 0 kr.? Der står jo i standarderne du skal 

beregne et væsentlighedsniveau, for at kunne afgive en erklæringer der siger, der ikke er væsentlige fejl i det 

du afgiver erklæring på. 

Ja ud fra den begrebsramme du har at arbejde ud fra, og det er jo så skattelovgivningen. Skattelovgivningen 

gør jo så at vi har et meget lavt væsentlighedsniveau, og der synes jeg det er farligt, med eksempelvis 

reviewerklæringen. Fordelen ved en review erklæring er at det trods alt, er på forespørgsler og hvad skal man 

sige, det er på ”kigge niveau”, som jo gør at vi får afskrevet os fra at sige, at vi kommer rigtig rigtig tæt på, 

og være meget nede i materien. Derfor synes jeg egentlig at de erklærings muligheder vi har, giver rigtig god 

mening. Jeg kan godt få dem til at passe, men jeg tror bare når vi giver en review erklæring, er jeg ikke 

sikker på vores kendskab til virksomhederne, er stærk nok, til at vi rent faktisk kan give den review 

erklæring. Jeg er ikke sikker på, revisor kan identificere de risici, som rent faktisk kan give fejl, hvis vi ikke 

selv er revisorer. Revisor har simpelthen ikke det der indgående kendskab, som revisor har hvis de har travet 

rundt hos virksomheden og fået en fornemmelse af hvad det er der sker, og det er der et krav om i 

standarderne, og der tror jeg ikke vi er, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er de så på ”en mand og hans hund 

virksomhed”, for der er de jo husdoktor derude, og kender til alle posteringer. Det gør jo så at de er rigtig tæt 

på, men de giver så en assistance erklæring, så der løber vi ingen risiko. Men når vi taler til brug for 

regnskabet, og kigger isoleret på, at vi giver en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed på et regnskab, 

med nogle skattetal i, der er moms, afgifter osv. Kommer vi tæt nok på det? Personligt tror jeg det ikke. Jo 

jeg vil sige de steder hvor man er opmærksom på, at der er noget speciallovgivning i relation til eksempelvis 

særlige afgiftsregler, chokoladeafgift, eller spiritus eller hvad det kan være. Der tror jeg man er mere 

opmærksom, men ellers tror jeg tendensen er at, jamen det kan ikke give en væsentlig fejl i regnskabet, og så 

går vi ikke i dybden med det. Den sondring synes jeg vi skal holde ret hårdt fast i som revisorer, for vi kan 

simpelthen ikke drive en rentabel forretning. Vi er stadigvæk i en position hvor vi ikke er offentligt ansatte, 

så vi skal stadig kunne drive en rentabel forretning. Hvis vi skal det, med de muligheder vi har inden for 

erklæringer i øjeblikket, så skal vi kun udtale os om det kan give en væsentlig fejl i regnskabet, og der vil 

skat og afgifter i mange tilfælde ikke kunne give en væsentlig fejl. Det vil de i nogle virksomhedstyper, men 

i dem vi i almindeligvis begår os i, der kan det ikke vil jeg påstå. Det er jo en risikovurdering, og ofte kigger 

man jo på, jamen det styrer systemet og vi har en GIK, og så er der styr på den del. 

 

Er vi gode nok som revisorer til at fastsætte væsentlighedsniveauet, SKAT er jo også en væsentlig interessent 

på de regnskaber vi skriver under på?  

Altså du tænker på væsentlighedsniveauet i vores revision? 
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Ja. 

Nej, mjarh, måske. Jeg tror der er en årsag til at vi har fået nogle nye guides, som går på du kan fastsætte 

væsentlighedsniveauet på andre benchmark end dem vi kender, omsætning, aktiver, egenkapital og resultat 

før skat. For den giver mulighed for, at man nu rent faktisk kan måle på nogle parametre, som rent faktisk er 

relevante for den her type virksomhed, og dermed fastlægge ud fra hvad der rent faktisk er relevant for 

regnskabslæser, så jeg tror faktisk vi kommer tættere på. Det stiller store krav til vores professionelle 

dømmekræft. 

 

Men det er vel ikke noget nyt, det har vel stået i ISA´erne altid? 

Ja man har bare ikke turde fortolke dem.  

 

Men der står jo bare revisor han skal fastsætte et væsentlighedsniveau på baggrund af en professionel 

vurdering. 

Ja og står der så ikke i en af de der a-numre, der mener jeg der står hvad man eksempelvis kan bruge er 

parametre. Det har folket så tolket som at det er dem man skal bruge, og man har jo fået stryg an mass, hvis 

du har valgt at tage et andet. Men om vi er gode nok til det, vi kan jo ikke rigtig lide hvis ikke vi kan beregne 

et tal. Altså hvis vi skal ned selv og danne vores egen holdning og sige, jeg synes det skal b 

 

Men kunne man argumentere for at vi måske skulle hen og sige, jamen vi har et væsentlighedsniveau på alle 

regnskabsposter, lige på nær på skatten, for vi har jo mulighed for at beregne et særskilt 

væsentlighedsniveau, hvis revisor vurderer, jamen den her post den er særlig i en eller anden grad? 

Ja, det kan man jo sagtens. Det kan man jo sagtens gøre i dag, der bliver bare ikke gjort brug af det. Men 

hvorfor skal skatten have en særlig opmærksomhed?  

 

Hvis den er af offentlighedens interesse? 

Fordi du så argumentere at SKAT, bruger faktisk det der tal til noget. Men bruger SKAT reelt set det til 

noget? Spørgsmålet er om SKAT reelt set skatteudgiften og den udskudte skat til noget som helst i deres 

vurdering? Eller er det alle de andre tal de bruger. Jeg tror nemlig de bruger alt det andet, jeg tror de 

betragter tallet i regnskabet som et eller andet hokus pokus tal, som vi bare har puttet ind. Og så kigger de 

ellers ovre i deres egne blanketter, og siger, vi skal bare vide om det der op over er rigtigt, og der er jeg enig 

med jer, der er det utrolig vigtigt at vi kan sætte det rigtige væsentlighedsniveau.  

 

Men SKAT de tager jo ofte udgangspunkt i, hvad er der selvangivet og hvad står der i regnskabet, og så det 

jo reguleringerne derimellem, der giver udfordringer ofte.  
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Ja og det er jo også der, lidt groft sagt måske, manipulationsmuligheden er for at skatteoptimere. Derfor er 

jeg enig med jer i, at hvis man hænger i sådan en god solid sambeskatning, hvor der faktisk er nogle 

muligheder, i relation til alle de der rentefradragsbegrænsninger, og hvad ved jeg vi har liggende der som 

virksomheden kan rykke på, jamen det bør man jo være opmærksom på, hvis det kan rykke væsentligt på det. 

Det mener jeg også vi bør gøre, hvis vi er inde over skatteopgørelsen. Hvis bare vi skal forholde os til om 

den skatteudgift der er med i regnskabet, også svarer til ca. 22% af resultat før skat, medmindre der er 

permanente afvigelser, men det helt klart at hvis der er nogle væsentlige permanente afvigelser, som kan 

påvirke min skatteudgift, så bør du jo rejse det som risiko i din revision. Det ved jeg ikke hvor mange steder 

vi gør.  

 

Hvad hvis vi skal ned i de lidt mindre virksomheder igen, det jo ikke et krav vi er inde over opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, og der er jo nu også mulighed for at fravælge revisionspligt. Ser du en problematik 

på det ret skattemæssigt? 

Der er helt klart en udfordring. Alene det at du kan sige, jamen der har ikke været nogen ekstern ind over det 

her, det ville få mig som skattemyndighed få mig til at tænke, det forøger alt andet lige en eller anden risiko, 

for at der er skatteoptimeret i hvert fald ikke til fordel for staten. Det tænker jeg, at man fra lovgivers side, 

har lavet en eller anden form for business case, hvor man ligesom har sagt, jamen er det ok. Men jeg tror 

man har sagt, at det er problematisk. Så kan man så diskutere, hvor meget er der at komme efter på de små 

virksomheder, hvor meget kan de skatteoptimere, modsat til Carlsberg eller noget andet som sikkert kan 

skatteoptimere helt fantastisk. Det ved jeg ikke. Men der er en udfordring med at vi ikke har revisionspligt. 

Der er en udfordring med, at der er rigtig mange der laver udvidet gennemgang, pløjedybden er jo ikke 

særlig dyb i en udvidet gennemgang, det jo review, med tillæg af fire handlinger. Det i sig selv gør jo også, 

at den kvalitet, og den påtegning vi smider på, er jo lavere. Så jeg synes der er en udfordring. Men jeg ved 

faktisk ikke hvad skattemyndighederne kan gøre, virksomhederne skal jo ikke indsender noget, de skal have 

det liggende, og så kan SKAT jo spørge, og så kan de få det. Det er jo dejlig bekvemt, man slipper jo for 

noget papirarbejde, og det er jo op til et vidst niveau, og det synes jeg er problematisk.  

 

Hvad tænker du om den nuværende skattekontrol?  

Nu har jeg jo nogle kunder som bliver udvalgt meget ofte. Jeg synes skattekontrollens fokus er på nogle 

meget pudsige steder, det virker lidt som om man laver skattekontrol på de områder, man kan overskue og 

som ikke er særlig komplicerede. Jeg synes de går efter de der små neady gready ting, hvor man så flytter en 

million, jamen herregud, det er 220.000 kr. Altså det er jo ikke det, der kan flytte læsset. Hvorfor bekymre 

man sig ikke om der, hvor reglerne virkelig er svære og komplicerede. Det synes jeg er et problem, jeg tror 

faktisk ikke vores skattekontrol har tilstrækkeligt kompetente medarbejdere, til at kunne udfordre, men det 

udelukkende baseret på mine egne erfaringer. Jeg har lavet et hav af virksomhedsskatteordninger, og aldrig 
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haft sådan en ude til kontrol. Men der har været rigtig meget fokus på om den person har taget befordring, 

mellem Ringsted og København, i stedet for at fokusere på der hvor man rent faktisk kan lave en 

skatteoptimering, og det kan man godt i en virksomhedsordning. Det er der jeg tænker, der er reglerne for 

komplicerede, så det tør de ikke, så de kigger på det de kan finde ud af, og så rykker de sådan en my. Det 

synes jeg er problematisk.  

 

Men er det så fordi skattereglerne er for komplekse? Også at virksomhederne ikke overholder dem? 

Det er nok bare manglende kompetence, og de komplekse regler omkring rentebegrænsning, det kigger de 

ikke rigtig på, og hvis de får noget dokumentation på det, så bakker de og siger det er ok. Fordi de 

simpelthen ikke er i stand til at udfordre det. Hvor vi har nogle folk siddende som er langt bedre til 

skattereglerne, det synes jeg er problematisk. Så kan man så diskutere om skattekontrollen har de optimale 

muligheder, for at gennemføre en skattekontrol, for de har jo ikke adgang til så mange oplysninger. De kan 

bede om at få dem, men hvor fedt er det, at få leveret 8 flyttekasser med alt muligt hø i. Det er jo det de har 

at arbejde med.  

 

Men qua det, kan man så ikke sige, vi er jo derude, så kunne man ikke forestille sig, ligesom der er SEL §147 

er nogle ting vi skal kontrollere om virksomheden overholde, så overføre det til skattelovgivningen? 

Sagtens, og det gjorde vi også i gamle dage, før man begyndte at have rigtig meget fokus på at vi også skulle 

være uafhængige, altså sådan for alvor uafhængige, der gjorde vi jo det der. Fordi der var det jo helt 

naturligt, også på de store koncerner, at vi lavede skatten ved siden af. Det var helt naturligt, fordi vi havde 

den der viden om virksomheden, og gnavede rundt i alle deres omkostningskonti og alt muligt. Men qua det 

alle de skandaler der har været, så har lovgiver jo ligesom sagt, vi bliver nødt til at skille det ad. I Tyskland 

eksempelvis, der mener jeg, at du skal have en specielt titel, for at må gennemgå skatten hos nogle 

virksomheder. 

 

Noget af det vi har talt om, er at hvis vi nu siger revisor skal indover, skal det så være den revisor der 

revidere regnskabet, eller skal det være en helt anden. Hvad ser du som den optimale mulighed? 

Hvis skattemyndighederne skal have noget ud af det, så tror jeg det skal være den revisor, der normalt 

kommer der. For han har den indsigt som det kræver. Tanken om at man i skattelovgivningen siger, inden for 

nogle bestemte bestemmelser, ligesom i selskabsloven, kan da give rigtig god mening. Det giver måske bare 

et andet bagslag, at det bliver lidt små dyrt. Men det er jo så et valg man må tage fra myndighedernes side, 

og så kan man jo diskutere, hvem er det man skal ramme. Vi har jo regeringer for tiden, som ikke vil lægge 

administrative byrder over på de små, men hvor er det reelt set de største fejl er, jeg ved det ikke. Der er i 

hvert fald både fejl hos de store og de små. 
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Når SKAT laver sine undersøgelser, gør de det jo meget repræsentativt, og 9 ud af 10 virksomheder har på 

en eller anden måde en revisor involveret i aflæggelsen af regnskabet. Mener du at SKATs indsats er god 

nok, eller skulle man bruge mere tid på dem der slet ikke har involveret en revisor? 

Det kommer nok an på hvilken størrelse virksomhed vi taler om, altså en mand og hans hund virksomhed, 

skidt med det. Det kan ikke rykke noget i det store skattebillede, det tror jeg ikke. Men hvis en større 

virksomhed, især med grænseoverskridende aktivitet, ikke involvere en revisor, så tror jeg faktisk jeg ville 

lave en risikorettet udvælgelse, hvis jeg sad i skattemyndighederne. Der er jo nogle skatteregler der er noget 

mere objektive end andre, og noget mere simple end andre, og jeg synes godt de kunne lave en mere 

risikorettet tilgang til det, i stedet for bare at jage hovedet ind i en stor database. Jeg ved ikke om de kører de 

der turnusordning, hvor man bliver udvalgt efter x-antal år. Det gør de ikke vel? 

 

Nej. 

Dybest set kan du jo risikere, at gå de næste 15 år uden at udvælge.  

 

Det kan man godt ja. 

Men man kan sige, skattebeløbet er jo det mindst komplekse, momslovgivningen er jo noget af det værste du 

kan jage hovedet ind i. Især hvis du har grænseoverskridende aktivitet, hvilket der jo er mange der har. Det 

er virkelig svært, i min optik, og der tror jeg at vi som revisorer, hvis vi skulle løfte det, som de gerne vil 

have i den anden ende, så tror jeg faktisk, at vi skal lægge en meget større indsats lige på momsområdet. Især 

uden for EU, men også inden for EU, der er jo mange af de direktiver som kan fortolkes forskelligt, alt efter 

hvordan man har valgt at implementere det i de enkelte lande. Her taler jeg af erfaring. Det kan godt være vi 

har et fælles regelsæt, men det bliver fortolket forskelligt. Det vil sige i de der 27 lande vi er repræsenteret i, 

der bliver det fortolket forskelligt. Det giver lidt udfordringer.  

 

Det giver jo udfordringer for revisors kompetencer, hvis vi skal lave noget særskilt på sådan et område. Vi 

kan jo ikke være specialister i alt.  

Nej og det er så bare et af de steder, hvor vi må erkende, at der har vi enten brug for, at oparbejde egne 

kompetencer, ellers så har vi altså brug for nogle specialister. Men det tror jeg er sådan en general udvikling, 

vi har i revisionsbranchen, at vi kan ikke leve af at være generalist revisorer mere. Vi bliver nødt til at have 

nogen ind, som eksempelvis kan noget data analyse, det har så slet ikke noget med det her at gøre, men det 

bliver vi nødt til. Vi bliver ikke gode nok til at lave data analyse, vi har jo ikke lært det fra bunden. Det tror 

jeg er det samme her. Det stiller lidt krav til organiseringen af en revisionsbiks. 

 

Men hvis vi lige skal opsummere, så er det vi hører dig sige, at det arbejde som revisor laver i dag, det er 

egentlig tilstrækkeligt i forhold til de erklæringer vi giver. 
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Det tror jeg, i en eller anden udstrækning, ja. Der kan være lidt med de der moms og særlige afgiftsregler, 

men ellers tror jeg egentlig det passer meget godt.  

 

Og igen, vi medvirker ikke til overholdelse af skattelovgivningen, det er også det jeg hører dig sige? 

Ja. 

 

Så kan man jo så diskutere om vi burde lave mere? Men det er jo også bestemt fra lovgivers side. 

Lige præcis, og mig bekendt er der ingen steder der står, hvad man forventer af os. Hvis du tager 

lovgivningen. 

 

I forhold til at revidere et regnskab? 

Ja, jo altså det skal være rimelig rigtigt. Men det er jo ikke noget som er reguleret ud af 

skattemyndighedernes love.  

 

Nej der er de få oplysningspligter, hvis ledelsen kan ifalde ansvar for manglende overholdelse af 

lovgivningen, men det er jo også reduceret til at være noget, som man skal blive opmærksom på i forbindelse 

med det allerede planlagt arbejde. 

Lige præcis, og jeg ved ikke om der er sket en eller anden allignment op i mod skattemyndighederne på den 

der. Eller om det bare er noget vi har besluttet i revisions og regnskabslejren. Og sige, jamen det er okay, det 

ved jeg faktisk ikke. For når du læser kildeskatteloven, momsloven og osv. så står der jo ikke, et objektivt 

ansvar for revisor, til at skal gå ind og efterse det der. Det er kommet ind via erklæringsbekendtgørelsen, 

hvilket jo også er en sjov ting at påtage sig som revisor.  

 

Ja for der er jo mange interesser rundt omkring man kunne tage højde for. Det virker også ret udefineret 

hvis man læser det, altså der er jo mange ting man kan argumentere for at ”man kan forvente revisor 

kontrollerer”.  

Lige præcis. Så jeg tror det største gab i det her, er nok at lovgiver i skattemæssigt henseende, ikke er 

afbalanceret i forhold til hvad en erhvervsstyrelse forventer. Det tror jeg ikke, og jeg tror ikke der er den 

harmonisering. Så kan man så diskutere om det er FSR, der skal være bindeleddet imellem det her, og så skal 

man jo have synliggjort, hvad er fordelen ved, at vi går ind, hvis vi vil, og tage ansvar. Jeg tænker ikke 

umiddelbart vi har brug for en længere påtegning. Men vi kunne da godt snige et afsnit ind omkring 

skattelovgivningen nu vi er i gang. Men der er jo selvfølgelig også, som vi talte om, har vi overhovedet 

kompetencerne til det. Jeg vil sige hvis i vælger, at gå ind og sige, vi skal have specialister ind over, og vi 

skal meget tættere på skat og afgifter, så tror jeg vi underminere alle de små revisorer. Og så er vi i hvert fald 

langt fra de administrative lettelser, for vi er jo langt fra konkurrencedygtige på de små virksomheder.  
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14 Bilag 14 - Resume af interview med Kasper Elkjær Nielsen 

Interview med: Kasper Elkjær Nielsen, statsaut. revisor, PwCs faglige afdeling 

 

Tid/Sted: 13.07.2017 kl. 11.00 – 11.30 på telefon 

 

Interviewtype: Semistruktureret interview.  

 

Overordnet spørgeramme og svar:  

 

1. Hvilken rolle mener du revisor i dag har, for at virksomheder overholder gældende 

skattelovgivning? 

”Men for at tage spørgsmålene fra toppen, så synes jeg, vi har en rigtig stor rolle i forhold til 

lovgivningen og skattekontrollen, fordi på den her størrelse virksomheder er det som regel en revisor, 

der opstiller selve skatteopgørelsen, og det vil sige, det står på vores brevpapir, og så ligger der altså 

noget af et ansvar, i forhold til der hvor virksomheden selv opstiller tingene. Fordi man kan sige, på de 

store virksomheder, bliver vores involvering i skatten, altså på den almindelige indkomstopgørelse, jo 

nok noget med at sikre, at det bliver den rigtige skat, der ender i årsrapporten. Hvor man kan sige, på 

SMV, der er det lige så meget, at der er et skattehæfte på vores brevpapir, som SKAT måske på et eller 

andet tidspunkt sidder og kigger på, og derfor ligger et større ansvar hos os. Og jo også fordi, det vil 

være os, der fører pennen. Hvor man kan sige, de store virksomheder, de kommer med et eller andet, vi 

så gennemgår. Så man kan sige, i høj grad vil det være sådan på SMV, at de har jo simpelthen ikke selv 

kompetencerne til at kunne lave en indkomstopgørelse.” 

”Kasper, hvis vi lige holder os ift. revisors rolle, når han reviderer et regnskab, eller når han eksempelvis 

assisterer med opstilling af regnskab eller giver et review på et regnskab eller hvad det nu kunne være, 

hvad mener du da revisors rolle er i forhold til overholdelse af gældende skattelovgivning? Hvis vi helt ser 

bort fra de scenarier, hvor han altså går ind og assisterer med opstillingen af skattepligtig indkomst.” 

”Der mener jeg jo så stort set ikke, der er noget. Forstået på den måde, at vi skal sikre, bare det er den 

rigtige skat, der bliver indberettet i årsrapporten. Der kan man sige, der er det jo den almindelige 

væsentlighedsbetragtning i forhold til årsrapporten, der er gældende der. Det der jo så selvfølgelig 

ligger indirekte, det er jo den almindelige oplysningspligt omkring ledelsesansvar.” 

 

2. Hvordan vurderer du at revisors nuværende arbejde medvirker til overholdelse af gældende 

skattelovgivning? 

Som nævnt ovenfor, er der meget stor forskel på, om der er tale om revision eller assistance med 

skattepligtig indkomst. Taler vi revision, er vores medvirken ifølge Kasper begrænset, da der i dette tilfælde 
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skal tages højde for væsentlighedsniveau og risikovurdering. Til spørgsmålet om han mener revisorer 

”gemmer” sig bag væsentlighedsniveauet svarer han: 

”… jeg mener egentlig, så længe vi taler den rene revision, så synes jeg egentlig, så er min egen 

holdning, at der er der ikke tale om, vi gemmer os bag, altså, der er det en revision, vi skal lave, og der 

er ikke noget der, der tilsiger, vi skal lave mere arbejde på noget skat, end vi skal på noget andet.” 

Ser vi derimod på assistance med skattepligtig indkomst, fremhæver Kasper at vi har et større ansvar, end 

eksempelvis vores assistance-erklæring, ifølge standarderne kræver. Der henvises til hans citat under 

spørgsmål 4. 

 

3. I hvilket omfang mener du revisor i dag bidrager til skattekontrollen? 

Som nævnt i spørgsmål 1, er det Kaspers holdning, at vi som revisorer, såfremt vi assistere eller afgiver 

anden erklæring på den skattepligtige indkomst, så har vi et stort ansvar, og dermed også bidrager til 

kontrollen, ved at kontrollere om forholdene er korrekte. Det er dog hans opfattelse, at når vi taler revision af 

regnskabet, så er omfanget begrænset. 

”Hvis vi kun kigger på revision af regnskabet, så vil jeg egentlig sige, at så skal det knyttes op på 

erklæringsbekendtgørelsen paragraf 7, stykke 2, om oplysning af ledelsesansvar, og sige, det er der, 

der ligger et ansvar for revisor ift. overholdelse.” 

 

4. Hvordan vurderer du at SKATs forventning til revisor, og revisors egentlig arbejde stemmer 

overens? 

Der er ifølge SKAT utvivlsomt en forventningskløft imellem hvad SKAT forventer, og hvad revisor egentlig 

laver. 

”Ja, det er der utvivlsomt, og det er der helt klart i forhold til SKAT også, men der er to ting, kløften 

over for SKAT og over for den brede omverden, der måske ikke har den faglige forståelse, men der 

er ingen tvivl om, at SKAT de har en anden opfattelse af, hvor tæt vi er på tingene, end det der 

egentlig er realiteten. Og man kan også se på nogle af de afgørelser, der har været i nævnet, jeg ved 

ikke, om I har studeret nogle af kendelser, men der kan man også tydeligt se, Skat de skelner altså 

ikke mellem, hvad det er for en type erklæring, der er på skattehæftet. Altså, de kigger på, har der 

været en revisor involveret, eller har der ikke været en revisor involveret. Og så er det egentlig 

ligegyldigt, om der kommer en og siger, jamen, det her er kun en erklæring om assistance. De siger 

bare, der har været en revisor, det burde revisor have opdaget.” 

”…jeg underviste for en del år siden nogle af SKATs elever i forbindelse med deres 

uddannelsesforløb, hvor vi også skulle have noget revision, og da de havde været igennem det, så 

kom de faktisk til mig og sagde, de havde fået sådan en helt ahaoplevelse, for de have egentlig ikke 

kunnet forstå, hvordan SKAT kunne finde fejl i så mange selskaber, som revisoren havde været inde 
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over, men nu havde de pludselig fået forståelsen for, at vi har noget, det hedder 

væsentlighedsniveau. De sagde, det begreb, det kendte de slet ikke hos SKAT. Så nu kunne de jo 

pludselig godt forstå, at de kunne finde en eller anden korrektion på 10.000 kr. i en virksomhed, hvis 

det var sådan vi havde et væsentlighedsniveau på en halv million.” 

 

5. Hvad mener du revisorer kan bidrage med til skattekontrollen såfremt de får en mere aktiv 

rolle? 

Ifølge Kasper kan revisor sagtens bidrage mere aktivt i skattekontrollen, og kommer endvidere med et 

forsigtigt bud på, hvilken erklæring man evt. kunne bruge i den forbindelse.  

”Ja, det synes jeg sådan set, det er et politisk spørgsmål, ligesom vi var inde på tidligere, at jeg ser 

ikke, der er nogen tendenser til, at revisor på eget initiativ skal begynde at gøre mere i den sag. Så 

skal det komme fra lovgivningens side. At man stiller nogle yderligere krav.” 

 

 ”Og hvordan, altså hvis du skulle komme med et bud?” 

”Ja, der har tidligere været nogle tanker fremme, og jeg kan ikke huske, om det er FSR, der har 

overvejet det på et tidspunkt, om man skulle lave sådan en eller anden form for en skatteerklæring, 

som SKAT kunne bede om at få, det kunne være, det var nogle aftalte arbejdshandlinger, hvor man 

simpelthen havde fast defineret, at denne her skatteerklæring betyder, at revisor har kontrolleret de 

og de ting. Og hvis virksomheden så får udarbejdet sådan en erklæring, så kan de slippe lempeligere 

i en kontrol, så er der mindre risiko for at blive udtaget i SKATs stikprøvekontrol. Det er jo så sådan 

en af dem, der har været overvejelser omkring, jamen, kunne det være en tilgang. Hvor det enten var 

frivillighedens vej, hvor man sagde, virksomheden vælger selv at betale for sådan en erklæring for 

så at slippe for at skulle have SKAT rendende, eller alternativt, at SKAT skulle have mulighed for at 

pålægge sådan en erklæring.” 
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15 Bilag 15 – Transskriberet interview med Kasper Elkjær Nielsen  

Interviewer 

Interviewede 

 

Så har vi været ude at interviewe SKAT, og vi har interviewet FSR, og vi har sendt nogle spørgeskemaer ud 

til virksomheder, så det vi ligesom gerne vil have på nu, det er revisorens vinkel på det. Vi har også haft et 

enkelt interview med en revisor indtil videre, men gerne lidt flere, og gerne afledt omkring, jamen, hvad er 

revisorers rolle egentlig nu, og hvad kan den måske være i fremtiden, og hvad er der af fordele og ulemper 

osv. Så hvis vi sådan skal starte helt fra toppen, så skulle det være at sige, hvad bidrager revisor med nu i 

forhold til overholdelse af skattelovgivningen, og den rolle, lever vi op til det, for vi har jo et ansvar som 

offentlighedens tillidsrepræsentanter, kan man sige. 

Ja. Og I er begge to praktikere? 

 

Ja, vi arbejder ved Deloitte begge to, sidder i København, i afdelingen med de store kunder, så vi har sådan 

begrænset kendskab til skat, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige.    

Okay, men I kender sådan lidt af tilgange til det, i forhold til hvis det sådan var fuldtidsstuderende? 

 

Jo, vi har henholdsvis syv og fire års erfaring, så vi er ikke helt grønne. 

Nej. Jeg kan lige sige kort om mig selv, at jeg har været her i PWC i 15 år og arbejdet primært med SMV, 

egentlig ejerledede virksomheder i alle størrelser, men primært SMV. Og derudover er jeg tilknyttet vores 

faglige afdeling i København, primært på revisions- og erklæringssiden og er med omkring, når der er noget 

dialog omkring forskellige ting, der skal udvikles, og det kunne også være initiativer i forhold til, nu sker der 

et eller andet, hvor vi har brug for en fælles holdning. Så det var jo nok også mig, der var mest oplagt til det 

her.   

 

Ja, det lyder bestemt sådan. Vores fokus det ligger også på de små og mellemstore virksomheder, så det er 

det, segment, du også arbejder inden for. Og det har været vigtigt for os, at vi får nogle, der har den indgang 

til det. 

Ja. Men for at tage spørgsmålene fra toppen, så synes jeg, vi har en rigtig stor rolle i forhold til lovgivningen 

og skattekontrollen, fordi på den her størrelse virksomheder er det som regel en revisor, der opstiller selve 

skatteafgørelsen, og det vil sige, det står på vores brevpapir, og så ligger der altså noget af et ansvar, i 

forhold til der hvor virksomheden selv opstiller tingene. Fordi man kan sige, på de store virksomheder, bliver 

vores involvering i skatten, altså på den almindelige indkomstopgørelse, jo nok noget med at sikre, at det 

bliver den rigtige skat, der ender i årsrapporten. Hvor man kan sige, på SMV, der er det lige så meget, at der 

er et skattehæfte på vores brevpapir, som SKAT måske på et eller andet tidspunkt sidder og kigger på, og 
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derfor ligger et større ansvar hos os. Og jo også fordi, det vil være os, der fører pennen. Hvor man kan sige, 

de store virksomheder, de kommer med et eller andet, vi så gennemgår. Så man kan sige, i høj grad vil det 

være sådan på SMV, at de har jo simpelthen ikke selv kompetencerne til at kunne lave en 

indkomstopgørelse. 

Nej. Og mener du så, nu er det jo ofte, hvis jeg har ret, ofte assistance vi yder med opstilling af skattepligtig 

indkomst? 

Ja. Det tror jeg efterhånden de fleste af i hvert fald de store firmaer er gået over på. Tidligere var det jo 

egentlig udgangspunktet, at det var review-erklæring. Man sådan kom til at tænke på, hvorfor egentlig sætte 

review-erklæring på? Altså, der er ikke noget lovkrav om, at der skal være sådan en erklæring. Og 

virksomhederne de er ligeglade, og SKAT har ikke stillet nogle krav, så hvorfor egentlig påtage os den risiko 

og den ekstra arbejdsbyrde, der ligger i at lave en review-erklæring frem for en assistance-erklæring. Også 

fordi, dokumentationsarbejdet er det større på en review-erklæring, fordi så er vi jo pludselig inde og skulle 

overholde dokumentationskravene i en 2410, hvor man kan sige, for assistance, der er der stort set ikke nogle 

dokumentationskrav, så jeg tror langt de fleste, de er gået over til den praksis der. 

 

Kasper, hvis vi lige holder os ift. revisors rolle, når han reviderer et regnskab, eller når han eksempelvis 

assisterer med opstilling af regnskab eller giver et review på et regnskab eller hvad det nu kunne være, hvad 

mener du da revisors rolle er i forhold til overholdelse af gældende skattelovgivning? Hvis vi helt ser bort 

fra de scenarier, hvor han altså går ind og assisterer med opstillingen af skattepligtig indkomst. 

Der mener jeg jo så stort set ikke, der er noget. Forstået på den måde, at vi skal sikre, bare det er den rigtige 

skat, der bliver indberettet i årsrapporten. Der kan man sige, der er det jo den almindelige 

væsentlighedsbetragtning i forhold til årsrapporten, der er gældende der. Det der jo så selvfølgelig ligger 

indirekte, det er jo den almindelige oplysningspligt omkring ledelsesansvar. Men den er jo så faktisk også 

blevet lempet lidt, med den ændring, der kom med erklæringsbekendtgørelsen sidste år. Så hvor vi tidligere 

havde en formulering, der hed, at der var stort ikke nogen væsentlighedsbetragtning overhovedet, så alt hvad 

vi opdagede det skulle også gives supplerende oplysninger, så må vi sige, med den ændring, der kom sidste 

år, så hedder det nu, det er forhold vi bliver opmærksomme på i forbindelse med revision, som ikke er 

uvæsentligt. Så barren er egentlig blevet sat lidt højere der. Og det vil jeg da sige, at vi som revisorer er glade 

for på det rent praktiske, men hvis vi skal se i forhold til skat, kunne der godt være nogle ting der, som jo 

bliver opfattet lidt mere lempeligt nu. 

 

Så det, vi hører dig sige, er det lidt mere præcist, at revisoren har i dag ingen rolle i forhold til at sikre 

overholdelse af gældende skattelovgivning? Igen, vi kigger kun på revision af regnskabet.  

Hvis vi kun kigger på revision af regnskabet, så vil jeg egentlig sige, at så skal det knyttes op på 

erklæringsbekendtgørelsen paragraf 7, stykke 2, om oplysning af ledelsesansvar, og sige, det er der, der 
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ligger et ansvar for revisor ift. overholdelse. Og så ligger der selvfølgelig det naturlige i, at den skat, der 

bliver indregnet i årsrapporten, skal være retvisende. Så det er jo klart, at vi den vej rundt får lavet noget tjek 

af skatteopgørelsen. Men der kan man jo sige, om der ligger et eller andet, der kun giver en forskydning 

mellem noget aktuel og udskudt skat, vil vi jo nok have en større væsentlighedsbetragtning på, end det som 

direkte påvirker den samlede skat som bliver indregnet. 

 

Okay. Men hvis man så skal spørge til din holdning, mener du så, at vi er nok involverede i det, hvis man 

skal se ud fra de skandaler, der har været de senere år osv., hvor SKAT har været meget i skudlinjen, altså 

kunne man forestille sig, at der var nogen, der kunne stille sig, jamen, hvor er revisoren i det her scenarie? 

Altså, mangler vi ligesom at opfylde et eller andet? 

Ja, det synes jeg godt, man kan sige, for vi skal også revidere de poster, der hedder tilgodehavende og 

skyldig selskabsskat, lige så vel som alle mulige andre tilgodehavender og anden gæld. Så man kan sige, den 

vej rundt er vi jo nødt til at se, hvis der står en stor tilgodehavende eller skyldig selskabsskat, så er vi nødt til 

der at forholde os til det. Så den vej rundt kommer der noget indirekte kontrol. Men udfordringen er nok den, 

at det stadigvæk vil være, i hvert fald hvis vi skal kigge på det rent i forhold til revisionsstandarder, så vil det 

stadig være ud fra den almindelige væsentlighedsbetragtning. 

 

Ja, den kan jo være høj en gang imellem. 

Ja, det er jo det. Altså, så længe man kigger på den helt almindelig revision af årsrapporten, så kan det jo 

godt være, man har et væsentlighedsniveau på en million på en eller anden SMV-virksomhed, men hvor 

SKAT jo helt klart vil sige, en million det er ikke vores væsentlighedsbetragtning, de har måske en 

væsentlighedsbetragtning på 5000 kr. 

 

Ja, og det er så SKATs synspunkt, men hvad hvis man ser det sådan fra virksomhedens synspunkt? Altså, hvis 

jeg for eksempel som virksomhed har en revisor inde over, så er mit indtryk, at så har virksomheden den 

opfattelse, jamen, vi har jo en revisor til at revidere vores regnskab, så vi forventer jo også, at skatten er 

rigtig, så hvis SKAT så kommer og slår virksomheden oven i hovedet, kan man ikke så godt forestille sig, at 

så vil virksomheden sige, jamen hallo, revisor, du har ligesom skrevet under på det her? 

Ja, og det handler i høj grad om forventningsafstemning. Fordi hvis I igen kigger på scenariet med den rene 

revision, hvor vi ikke laver assistance med skattehæftet, så vil jeg i høj grad sige, det er en 

forventningsafstemning med ledelsen, og sige, jamen, vi har en revision, og der ligger nogle helt almindelige 

væsentlighedsbetragtninger, og væsentlighedsbetragtningerne på skat og moms og så videre er egentlig ikke 

anderledes, end de er på andre regnskabsposter. Men de vil nok, som du også siger, typisk have den 

forventning om, at revisor kommer lige lidt tættere på det, og de vil også gerne som ledelse have den ekstra 

ydelse, der ligger i, at revisor har været tættere på det. Men så er det jo egentlig nogen, man aftaler som en 
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del af revisionsaftalen, og siger, godt, vi har vores almindelige væsentlighedsniveau til revisionen, men vi 

aftaler, at når det er noget, der har med skat og moms at gøre, så har vi en mere detaljeret tilgang. Men så vil 

det jo være en eller anden ekstra ydelse, de så også skal betale for. 

 

Ja, så det handler måske mest om klar kommunikation mellem revisor og virksomhed? 

Ja, lige præcis. For der er helt klart den der forventning til, at hvis SKAT kommer bagefter og kommer med 

en eller anden stor korrektion, så vil ledelsen kigge på os og sige, jamen, hvorfor har I ikke opdaget det. Og 

lige i forhold til at få afrundet SKATs forventning der, jeg underviste for en del år siden nogle af SKATs 

elever i forbindelse med deres uddannelsesforløb, hvor vi også skulle have noget revision, og da de havde 

været igennem det, så kom de faktisk til mig og sagde, de havde fået sådan en helt ahaoplevelse, for de have 

egentlig ikke kunnet forstå, hvordan Skat kunne finde fejl i så mange selskaber, som revisoren havde været 

inde over, men nu havde de pludselig fået forståelsen for, at vi har noget, det hedder væsentlighedsniveau. 

De sagde, det begreb, det kendte de slet ikke hos SKAT. Så nu kunne de jo pludselig godt forstå, at de kunne 

finde en eller anden korrektion på 10.000 kr. i en virksomhed, hvis det var sådan vi havde et 

væsentlighedsniveau på en halv million. 

 

Kasper, mener du så, at vi som revisorer er for dårlige til at kommunikere over for omverdenen, hvad vi 

egentlig laver, altså, sagt med andre ord, er der en forventningskløft?  

Ja, det er der utvivlsomt, og det er der helt klart i forhold til SKAT også, men der er to ting, kløften over for 

SKAT og over for den brede omverden, der måske ikke har den faglige forståelse, men der er ingen tvivl om, 

at SKAT de har en anden opfattelse af, hvor tæt vi er på tingene, end det der egentlig er realiteten. Og man 

kan også se på nogle af de afgørelser, der har været i nævnet, jeg ved ikke, om I har studeret nogle af 

kendelser, men der kan man også tydeligt se, SKAT de skelner altså ikke mellem, hvad det er for en type 

erklæring, der er på skattehæftet. Altså, de kigger på, har der været en revisor involveret, eller har der ikke 

været en revisor involveret. Og så er det egentlig ligegyldigt, om der kommer en og siger, jamen, det her er 

kun en erklæring om assistance. De siger bare, der har været en revisor, det burde revisor have opdaget. 

 

Ja. Men kan man så argumentere for, at vi som revisorer, vi måske er lidt for gode til at sige, jamen, der er 

også væsentlig inde over, og det kan vi gemme os meget bag? Altså, kan man godt, hvis der er, man alligevel 

siger, nu er der de her afgørelser, der siger, I har stadig ansvaret, revisor, så kunne det være, man godt 

kunne argumentere for, man ikke skulle gemme sig så meget bag væsentlighedsniveauet som revisor lige på 

det her område? 

Jaeh, igen vil jeg nok skelne meget mellem, om vi snakker den rene revision, hvor vi bare gennemgår skatten 

til brug for årsrapporten, eller om det er der, vi laver assistance med skatten. Fordi jeg mener egentlig, så 

længe vi taler den rene revision, så synes jeg egentlig, så er min egen holdning, at der er der ikke tale om, vi 
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gemmer os bag, altså, der er det en revision, vi skal lave, og der er ikke noget der, der tilsiger, vi skal lave 

mere arbejde på noget skat, end vi skal på noget andet. Altså, så må lovgiver gå ind der og stille yderligere 

krav. Som man for eksempel har set der med den gamle erklæringsbekendtgørelse, hvor der direkte var krav 

om, at man kontrollerede om bogføringsloven, som var overholdt. Så kunne man jo også direkte skrive ind i 

lovgivningen og sige, jamen, udover den almindelige revision, så skal man også kontrollere de og de 

skattemæssige forhold, de er opfyldt. 

 

Ja, det er der jo i selskabsloven, kan man vel godt … 

Ja, jeg skulle lige til at sige, man har jo det her med at føre bøger og fortegnelser i selskabsloven, det er jo 

rent dansk tillæg til, hvad der ellers bliver krævet af revisionen. Og den del har man bare ikke. Så mener jeg 

egentlig ikke, der ligger noget ekstra ansvar der. Hvorimod jeg synes, hvis vi kommer over der, hvor vi 

assisterer med at opgøre skatten, så synes jeg faktisk, vi er gode nok til at lave langt mere arbejde, end det 

der egentlig vil være krævet med en assistance-erklæring. For der kunne man jo godt sig tilbage og sige, det 

var bare en assistanceerklæring, vi tager bare tallene direkte fra råbalancen, og så er det det. Og det tror jeg 

nok, de fleste revisorer vil sige, at der går de altså stadig lige lidt dybere, selvom standarden faktisk ikke 

kræver det. Men SKAT vil nok have en holdning om, at de synes, revisorerne burde gå endnu dybere. 

 

Kasper, hvis vi lige bliver ved denne her væsentlighedsbetragtning: Synes du, at revisorer generelt, jeg ved 

godt, det kan være et svært spørgsmål at svare på, men synes du, at revisorer er gode nok til generelt at 

fastsætte deres væsentlighedsniveau i forhold til væsentlige interessenter for regnskabet? Hvis vi eksempelvis 

tager en hovedaktionærvirksomhed, som har en høj solvensgrad, vi siger, der er ingen væsentlige kreditorer, 

og det er ikke sådan, der er væsentlige interessenter, måske udover SKAT, er vi så gode nok til at fastsætte et 

væsentlighedsniveau stadigvæk, i forhold til det, det der står i standarderne. 

Øh, ja, det er et rigtigt svært spørgsmål at svare på. Der er i hvert fald meget stor forskel i branchen på, hvor 

man lægger sig henne. Det kan man tydeligt se. Nu har jeg fornøjelsen af at rette prøveeksamensopgaver til 

revisoreksamen, og der kan man altså tydeligt se, når der er opgaver, hvor man skal fastsætte 

væsentlighedsniveau, der spænder folk ekstremt bredt, og det tror jeg simpelthen er et spørgsmål om, hvad 

man har været vant til fra det firma, man nu arbejder i. 

 

Kan du prøve at sige lidt mere om det? Altså, hvad er tendenserne? Nu siger du selv, det kommer an på, 

hvilket firma man kommer fra, kan du prøve at sætte lidt flere ord på det? 

Ja, jeg ved i hvert fald, vi tidligere har haft snakket om, at når man har været afsted på kurserne i SR-

forløbet, og der har været nogle diskussioner omkring væsentlighedsniveau, så har man omkring bordet 

været meget forskellige på, hvor man egentlig synes, væsentlighedsniveauet skal ligge henne. Og det bølger 

sådan lidt frem og tilbage, så går der nogle år, og så er der måske et firma, der er begyndt at hæve barren 
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noget, og et andet firma, der er begyndt at sænke barren noget. Så vi kan i hvert fald se, der er store 

variationer, selvom der trods alt er lidt guidance rundt omkring. 

 

Oplever du, at der er sådan en generel tendens til, at for eksempel folk, der arbejder med større 

virksomheder, de måske fastsætter væsentlighedsniveau højt eller lavt i forhold til en eller anden median, og 

folk, der arbejder med mindre virksomheder, de fastsætter det anderledes? 

Jeg vil nok sige, fra min egen hverdag synes jeg nok, vi har svært ved på SMV og rigtig komme op i 

helikopteren på et væsentlighedsniveau. Altså, hvor det måske på de store virksomheder er forholdsvis nemt 

at sætte et væsentlighedsniveau ud fra resultaterne og en omsætning, så kan det for SMV-virksomhederne 

måske være sværere, fordi du så nogle gange ligger med meget svingende resultater og med forholdsvis små 

resultater. Og det gør, at der er mange andre parametre, der skal kigges på også, og så bliver det bare 

ekstremt subjektivt. 

 

Okay. Så vil du så vurdere, man sætter det lavt for SMV i forhold til, hvad man burde, eller sætter man det 

for højt? 

Jeg tror i hvert fald ikke, man sætter det for højt. 

 

Undskyld hvad? 

Jeg tror i hvert fald ikke, man sætter det for højt. Der har man nok en tendens til at gå den anden vej. Og nok 

også igen den her med at sige, at vi ved godt, det her regnskab, det ender nede i banken, og får kigget på, vil 

banken kunne leve med det her væsentlighedsniveau. 

 

Okay. Jamen, hvis vi så skal se lidt på, hvad skal man sige, fremtiden, og det, der er meget diskuteret for 

tiden, så er det jo omkring revisorer, og hvordan de måske i fremtiden kan bidrage til skattekontrollen. Ser 

du os have en mere aktiv rolle eller hvordan, ja, hvordan ser du det? 

Ja, det synes jeg sådan set, det er et politisk spørgsmål, ligesom vi var inde på tidligere, at jeg ser ikke, der er 

nogen tendenser til, at revisor på eget initiativ skal begynde at gøre mere i den sag. Så skal det komme fra 

lovgivningens side. At man stiller nogle yderligere krav. 

 

Okay. Og hvordan, altså, hvis du skulle komme med et bud, hvordan kunne vi så … 

Ja, der har tidligere været nogle tanker fremme, og jeg kan ikke huske, om det er FSR, der har overvejet det 

på et tidspunkt, om man skulle lave sådan en eller anden form for en skatteerklæring, som SKAT kunne bede 

om at få, det kunne være, det var nogle aftalte arbejdshandlinger, hvor man simpelthen havde fast defineret, 

at denne her skatteerklæring betyder, at revisor har kontrolleret de og de ting. Og hvis virksomheden så får 

udarbejdet sådan en erklæring, så kan de slippe lempeligere i en kontrol, så er der mindre risiko for at blive 
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udtaget i SKATs stikprøvekontrol. Det er jo så sådan en af dem, der har været overvejelser omkring, jamen, 

kunne det være en tilgang. Hvor det enten var frivillighedens vej, hvor man sagde, virksomheden vælger selv 

at betale for sådan en erklæring for så at slippe for at skulle have SKAT rendende, eller alternativt, at SKAT 

skulle have mulighed for at pålægge sådan en erklæring. Jeg tror, man flytter omkostningen over på 

virksomheden, og det er igen det, der er udfordringen i det, så er det pludselig en arbejdsbyrde, der bliver 

besluttet fra SKAT, over på revisoren, og dermed at virksomheden pludselig selv skal betale for det. Det går 

lidt imod den her politiske tilgang til, at man skal lempe de administrative byrder fra virksomhederne. 

 

Ja, det går de jo meget op i for tiden, kan man sige. 

Ja. Så derfor tror jeg ikke, det er sådan en ting, der ligger lige for. Man har jo også haft det lidt, og så 

alligevel ikke, dengang vi fik udvidet gennemgang. Fordi på udvidet gennemgang, det er jo egentlig et 

review med fire ekstra handlinger, hvor en af handlingerne det er, at man skal kontrollere, at A-skat og moms 

og løn er indberettet rettidigt og på baggrund af bogføring. Og det har jo lidt en snert derhen af, og så 

alligevel ikke, fordi det var også noget, der kom ind rent politisk, og man kan sige, at revisor skal kontrollere 

om moms og A-skat det er indberettet rettidigt, jamen, der er udover virksomheden kun en eneste anden, der 

ved det, og det er SKAT selv, så hvorfor skal vi kontrollere, om det er indberettet rettidigt? Det ved SKAT 

da udmærket godt selv. Og vi skal kontrollere det er i overensstemmelse med bogføringen, men vi skal ikke 

kontrollere, om bogføringen den er rigtig. Så i princippet, så kan momsen være opgjort helt forkert, men hvis 

bare det tal, der står i råbalancen, det også er det, der er indberettet, så skal vi faktisk ikke gøre mere ifølge 

gennemgangsstandard. Så det er jo sådan lidt noget, hvor man siger, jamen, politisk, der synes man, det var 

et godt signal at sende, at revisorer skal ned og kontrollere, om man nu indberetter rettidigt til SKAT, men i 

realiteten, så er det ikke noget, der giver nogen værdi for SKAT. 

 

Nej. Hvis vi holder den kørende i denne tankegang, jamen, revisor bliver sat til at lave nogle aftalte 

arbejdshandlinger omkring overholdelse af skattelovgivning, ser du så nogen udfordringer i forhold til, at 

revisor skal lave det, hvor de direkte laver sådan en kontrollantopgave, og så den anden side af det, hvor vi 

reviderer og rådgiver virksomheden? 

Nej, det synes jeg sådan set ikke. Vi har haft det i visse andre sammenhænge, hvor der kan være krav om en 

eller anden revisorerklæring til SKAT, altså, vi har det i dag blandt andet på, det er sådan lidt ude i 

periferien, men de rederier, som bliver beskattet efter tonnage-beskatningen, der skal der indsendes en 

revisorerklæringen på at man overholder betingelserne for at kunne blive beskattet efter det regelsæt, og man 

har jo også tidligere dengang, de gamle regler omkring medarbejderaktier, medarbejderobligationer, der var 

der også krav om, at der skulle en erklæring fra revisor eller advokat, ind til SKAT på at man overholdte 

betingelserne for de ordninger. Så det er ikke et helt ukendt fænomen. 
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Nej okay. Det jeg sad og tænkte på før, det var, nu i forhold til at du også arbejder i PwC´s faglige afdeling 

som du selv nævnte omkring erklæringer. Hvis man kunne forestille sig, at det på et tidspunkt blev 

lovpligtigt, eller frivilligt om virksomheder ville have sådan et skattetjek, eller en erklæring på deres SKAT. 

Hvilken type erklæring tænker du så der ville give mest mening i den henseende, også i forhold til revisors 

arbejdsomfang der ligger bag de enkelte erklæringer? 

Jeg tror jeg ville hælde til aftalte arbejdshandlinger, 4400. Ud fra at en erklæring på at selskabet overholder 

skattelovgivningen det er jo en ekstrem bred erklæring, det ville være en erklæring med sikkerhed, men en 

ekstrem bred erklæring, som ville blive meget dyr. Så jeg tror, at hvis man skulle have noget, så skulle det 

være at SKAT de definere det, ”jamen det er de og de konkrete ting, at en revisor påser”, og så var det en 

erklæring om aftalte arbejdshandlinger. Ellers tror jeg det ville være at skyde med spred hagl. 

 

Det giver god mening. Jeg tror vi er godt rundt om. Tak for din tid Kasper.         
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16 Bilag 16 - Kommunikation med Skatteministeriet  
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17 Bilag 17 - Modeller 

       

 

 

 

Revisors/rådgivers nuværende 
arbejde, arbejde, mulighed og 

begrænsninger  

SKATs nuværende kontrol 
indsatser samt fremtidige 

kontrolindsatser

Virksomhederns holdninger og 
ønske til skattekontrollen  

FSR ønske til branchen  

Skattekontrollen 

Rådgivningsopgaver 

Assistance 

ISRS 4410

Aftalte 
arbejdshandlinger

ISRS 4400 
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Assurance 
Engegements i.h.t 

IFAC's begrebsramme

Erklæringsopgaver 
med begrænset grad 
af sikkerhed 2000-

2699

Erklringsopgaver 
med høj grad af 

sikkerhed

ISAE 3000-3699 

ISA 100-999 International Standards on 
Auditing 

Erklæringer med sikkerhed

Erklæringer uden sikkerhed
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18 Bilag 18 – Spørgeskema samt svar  

Spørgsmål 1) Hvilken regnskabsklasse aflægger I årsregnskab efter? 

 

Spørgsmål 2) Hvor længe har jeres virksomhed eksisteret? 

 

Spørgsmål 3) Hvor mange ejere er der af din/jeres virksomhed? 

 

Spørgsmål 4) Er der efter din/jeres opfattelse tilstrækkelig gratis information og vejledning til, at sikre, at 

virksomheden overholder gældende skattelovgivning? 

 

Spørgsmål 5) Er det din/jeres opfattelse, at omfanget af den nuværende skattekontrol i tilfredsstillende grad 

sikrer virksomhedens overholdelse af gældende skattelovgivning? 

 

Spørgsmål 6) Anvender virksomheden på nuværende tidspunkt revisor eller anden 

 

Spørgsmål 7) Hvilken erklæring afgives der af ekstern revisor på virksomhedens 

 

Spørgsmål 8) Assisterer revisor med opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst 

 

Spørgsmål 9) Er det din/jeres forventning, at hvis en revisor har været involveret i aflæggelsen af et 

regnskab, så er gældende skattelovgivning overholdt? 

 

Spørgsmål 10) Ser du/I gerne, at revisor bliver involveret i skattekontrollen, for at øge 

 

Spørgsmål 11) Er du/I villige til, at betale revisor for den øgede skattekontrol, såfremt dette medvirker til, at 

flere virksomheder overholder gældende skattelovgivning  

 

Spørgsmål 12) Eventuelle holdninger til den nuværende skattekontrol og/eller revisors rolle i forhold til 

denne (svar ikke et krav) 
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1 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ok ingen 

3 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

4 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej ok ingen 

5 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Der er alt for mange virksomheder, 

der bevidst snyder med skatten. Og  
der er alt for mange revisoerer der er 

bekendt med dette og vender det 

blinde øje til for at "bevare" det gode 
kundeforhold ingen 

6 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

7 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke 

Nuværende kontrol er for dårlig, 

men jeg ved ikke om det er 

revisorerne, som skal støtte Skats 
arbejde negativ 

8 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

9 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

10 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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11 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Efter min mening er det ikke de 
mindre virksomheder, der er 

problemet men de større, som har 

bedre mulighed for 
skatteunddragelse. Mange gange 

hører man at en revisor er indblandet 

i skattesvindel. Så derfor har jeg 
svært ved at se, det hjælper at 

revisor skal lave skattekontrol. ingen 

12 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

13 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen kommentar ingen 

14 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

15 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ok ingen 

16 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke 

Husk, at myyndighed og ansvar skal 
følges ad. ingen 

17 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

18 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

19 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Medet lidt kendskab til ekst. regler. ingen 

20 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

21 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej OK ingen 
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22 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen ingen 

23 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Jeg tror den er dårlig negativ 

24 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Har ikke taget stilling ingen 

25 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

26 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej tilstrækkeligt ingen 

27 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

jeg mener at skattekontrol og 

revision skal være adskilt så der ikke 

sker samenbanding af intereser ingen 

28 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

29 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

for dårlig mange slipper af sted med 
at snyde negativ 

30 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

31 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Dem der ikke overholder reglerne 

skal alene betale. ingen 

32 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Virksomheden lukkes p.g.a ejerens 
pensionering. ingen 

33 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Halv  dårlig negativ 
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34 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ir ingen 

35 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

En skattekontrol bør foregå revisorer 
/ imellem revisorer, da de snakker 

samme sprog, så man slipper for 

unødige konflikter og misforståelser ingen 

36 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

37 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

38 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej Ingen ingen 

39 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 

5 eller 

flere Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 

40 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Uforståeligt ingen 

41 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

42 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

digitaliseringen og det at flere 

systemer hos skat taler sammen er 
meget påsitivt, men der er plads til 

forbederinger negativ 

43 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Skattekontrollen virker nærmest 
fraværende. negativ 

44 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Kontrolspørgsmålene ok revisor skal 
være involveret ingen 

45 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Jeg er tryg ved nuværende ordning. positiv 
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indberetning af 
selvangivelse 

46 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja nej ingen 

47 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

48 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Lille firma, regsskabssystem 

anvendes ingen 

49 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

50 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Alt ok neutral 

51 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Ved ikke ved ikke ingen 

52 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

53 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Vil skabe tvivl om hvem revisor 

repræsenterer ingen 

54 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Har ikke nogen særlig holdning ingen 

55 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er min opfattelse at en revisor 

kontroller om regnskabet overholder 
skattelovgivning. skat har stadig 

mulighed for at gennemgå regnskab 

for at se om virksomheden 
overholder regler om skat. En 

virksomhed skal koncentrer sig om 

at drive virksomhed, en revisor er en 
rådgiver eller en aktiv del af 

virksomheden ingen 
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56 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

57 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

58 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

59 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er en revisors pligt at overholde 

skattelovgivningen, derfor er der 
ikke behov for yderligere betaling 

for dette ingen 

60 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

61 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen mening ingen 

62 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

SKAT har kludret så meget at man 
ikke kan tage institutionen 

alvorligt... negativ 

63 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Det er dyrt for mange små 
virksomheder i brancher uden stor 

indtjening. ingen 

64 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

65 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke Mere kontrol ingen 

66 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen kommentar ingen 

67 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingrn ingen 
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68 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Nej Nej 

Revisor har ikke mulighed for at 

sikre at man altid overholder 
skattelovgivningen. ingen 

69 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ok ingen 

70 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke tilfreds positiv 

71 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

En selvangivelse der er udarbejdet 

uden assistance af 
autoriseret/registreret revisor bør 

give anledning til særlig kontrol hos 

skattemyndighederne for at fange 
ikke korrekte angivelser. Og jeg er 

ikke revisor, og har derfor ingen 

økonomisk interesse i mit svar. ingen 

72 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen kommentar ingen 

73 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

74 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

75 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen yderligere kommentarer ingen 

76 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er revisors opgave, at sikre 
virksomhederne overholder 

gældende lovgivning ingen 
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77 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Ved ikke Ved ikke Den er til at grine af negativ 

78 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej ikke god negativ 

79 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

80 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Er ok for nuværende neutral 

81 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

82 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

83 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke hmm ikke ok ingen 

84 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nuværende kontrol er i orden positiv 

85 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

86 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor skal ikke være SKATs 

forlængede arm. Revisor skal være 
bindeled mellem kunde og SKAT. 

Revisor skal sørge for at 

skattelovgivningen overholdes, men 
skal også hjælpe kunden bedst 

muligt inden for disse rammer. ingen 

87 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

88 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Revisor overholder 

skattelovgivniingen ingen 
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89 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Revisor skal hjælpe virksomhederne 
til at overholde skatte lovgivningen, 

medens skat skal kontrollere, hvis 

der var sikkerhed for at revisorerne 
også kan påtage sig den 

kontrollerende opgave ville det være 

fint, men jeg tvivler, for hvordan 
takles gråzone områderne? ingen 

90 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

91 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Er ok neutral 

92 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den er ok. neutral 

93 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Ja 

For en lille virksomhed som min 

med under 100000 i omsætning, 
fungerer det nuværende da fint. positiv 

94 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor er altid kundens mand. Når 

det er sagt, er det revisors opgave at 
kende skattelovgivningen og opstille 

regnskabet i henhold til denne. Han 

kan ikke være medvirkende til ikke 
at overholde lovgivningen. Derfor er 

han indirekte er med til at lave en 

skattekontrol i dag. Derfor giver det 
heller ikke mening at betale ham 

mere. ingen 

95 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej Ingen ingen 

96 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

97 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

98 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Der mangler info til virksomhederne 
om nye skatte/moms-regler negativ 
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99 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

100 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

det er tydeligt at vor revisor efter 

bedste evne overholder gældende 
lovgivning ingen 

101 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

102 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Mindre komplicerede regler ville 
gøre alt lettere og mindske skattefejl 

og -snyd negativ 

103 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

104 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

105 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

106 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej ok ingen 

107 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

108 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Skatttekontrol for dårlig ifbm de 
store virksomheder negativ 

109 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Mere kontrol, ville højne moralen 

hos flere revisorer ingen 

110 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

111 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

112 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen forstand på dette Ingen 
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113 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   Ingen 

114 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

115 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

116 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej mange år siden vi har haft besøg ingen 

117 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

118 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke fin positiv 

119 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

120 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

121 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Der er mange ting som er tunge når 

man taler med SKAT. Jeg mener det 

er her man skal sætte ind. ingen 

122 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen. Ingen 

123 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Nej Ja Nej   ingen 

124 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja kunne være bedre negativ 
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125 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Da jeg kun har en mindre 
virksomhed, så anser jeg at det for 

mit vedkommende er spild af penge 

at hyre en revisor. Og med den 
nyere( i forhold til da jeg startede i 

1996) form for selvangivelse og 

skatteregnskab, hvor man nemt kan 
taste det hele ind elektronisk , så er 

det endnu nemmere end før ingen 

126 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Min kone er ansat ved SKAT, så jeg 
vil ikke kommentere Ingen 

127 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

128 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke virker tilfredsstillinde positiv 

129 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej ingen ingen 

130 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

En statsautoriseret revisor  hjalp med 

regskabsaflæggelsen for ca. 5 år 
siden. Vi har brugt den metode 

siden; selv. Ingen 

131 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ja 

Jeg er bange for at det bliver 

dødsstødet for deltidsbeskæftigelser 
som er under opstart eller små tids 

tilpassede nicher. Nogle har i 

forvejen den tekniske 3. parts 
kontrol. ingen 

132 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Ja Ved ikke 

Skats har et højt og godt 

informationsniveau, og det vil altid 
være virksomhedsejeren der har det 

fulde ansvar for at overholde 

love/regler for sin virksomhed. 
Revisor kan være behjælpelig med 

dette. Det er ikke alle revisorer der 

er lige kompetente til deres arbejde. 

At have sin revisor med til en 

skattekontrol er altid godt, men det 

er jo også noget denne skal have 
betaling for. Held og lykke med 

undersøgelsen. positiv 
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133 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Nuværende skattekontrol er på ingen 
måde tilfredsstillende. Alle i dette 

land er forpligtet til at overholde 

gældende regler og der skal afsættes 
ressourcer ti, at følge op/kontrollere 

at det sker. negativ 

134 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Min virksomhed har meget lille 

omsætning så det vil være for dyrt at 
få regnskabet revideret ingen 

135 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

136 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Det må efterhånden være tydeligt, 

for enhverv, at vores system ikke 
virker. I mange år, har der været 

kontroller på ganske små 

virksomheder - kontrol af kørsel mv. 
- efter min opfattelse, de "lette" 

opgaver, mens store og tit 

uoverskuelige opgaver er "syltet" på 
grund af manglende resurcer. En 

anden ting, jeg har siddet overfor en 

skatte-kontrollant (eller hvilken titel, 
de nu har) som i den givende 

virksomhed fandt masser af 

uoverensstemmelser. Det var ikke 
virksomheden, der gjorde noget 

forkert, men branchen gjorde, at det 

lod sig gøre, at "fange" mange 

sociale snydere ved hjælp af 

virksomhedens papirer/registreringer 

mv. - Hun havde varslet at hun ville 
gennemgå min. 3 år (og jeg 

gentager, hun fandt masser) men, da 

hun var færdig med år 2 sagde hun, 
at nu var vi nød til at stoppe, da hun 

ikke havde flere resurser ??? Wtf (på 

godt dansk)  - Det giver da ingen 
mening... så længe, hun kan "tjene" 

sin egen løn (og det kunne hun 

sagtens) så burde der da ikke være 
mangel på resurser... Vi har brug for 

at der bliver ryddet op i Danmark. negativ 

137 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Det er min opfattelse at den 

nuværende kontrol giver for stor en 

mulighed for at svindle/snyd med 
moms og skat. negativ 
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138 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Der er plads til forbedringer.... negativ 

139 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Det er min opfattelse at den 

nuværende skattekontrol i en 
årrække har været yderst 

begrænset/ikke eksisterende. Det er 

ikke virksomhedernes og deres 
rådgiveres pligt at udgøre 

skattekontrol på statens vegne, det er 

en samfunds opgave, og jeg håber 
der er politisk opbakning til at 

genindføre en øget kontrol. negativ 

140 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

141 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

142 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke 

Vi har behov for mere tilgængelig 
rådgivning fra SKAT ingen 

143 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej OK ingen 

144 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Nej 

Den nuværende kontrol er målrettet 
og fokuseret på brancher mv hvor 

der ofte er problemer med 

efterlevelse, den model er efter min 
opfattelse bedst, set fra et 

cost/benefit synspunkt. At 
indvoldere revisor vil være at sætte 

denne i en uheldig dobbeltrolle. 

SKAT skal håndtere skattekontrol 
og revisorer skal verificere 

regnskaber, positiv 

145 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Når Skat endeligt kigger på en 
virksomhed er det rent 

flueknepperi... og så lader man de 

store gå fri.... negativ 
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146 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

147 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

148 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen speciel Ingen 

149 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

150 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ja Ingen 

151 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg bruger ikke revisor, fordi jeg har 

et simpelt og overskueligt 
enkeltmandsfirma. Synes ikke at jeg 

skal betale ekstra, for at 

skattekontrollen skal øges. Skat bør 
fortsætte med at udvælge 

fokusområder, hvor der så sættes ind 

i en periode. De penge som kommer 
ind ved disse operationer, burde 

være nok til at kontroller hviler i sig 

selv. positiv 

152 

Regnska
bsklasse 

A 

Ved 

ikke 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

153 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Min virksomhed er blevet meget 
lille, så jeg bidrager ikke ret meget 

til SKAT, men jeg ser gerne 

kontrollen øget, så de store 
virksomheder får sværere ved at 

snyde/slippe uden om. negativ 

154 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Alle virksomheder skal have fuld 

revision ingen 

155 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den fungere fint positiv 
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156 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

157 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

158 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Hvis man bruger en revisor burde 

man have en lempelse i den 
offentlige skattekontrol Ingen 

159 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

160 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

161 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej skat børe være mere aktiv negativ 

162 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

163 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

164 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej ok ingen 

165 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Revision Nej Nej Nej Nej Ingen ingen 

166 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja For slap ! ingen 

167 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

168 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej 

Vi har altid, i samarbejde med vores 
revisor, gjort en indsats for at 

overholde alle regler - også 

skatteregler. Vi har ofte kontaktet 
vores revisor med spørgsmål om Ingen 
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regler, og vi har ikke betalt 
yderligere for det. 

169 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Rimelig tilfreds positiv 

170 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

171 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja skal udvides negativ 

172 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej Nej Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ingen ingen 

173 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Har ikke i årevis bemærket en 
egenlig kontrol ingen 

174 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Der er ingen kontrol negativ 

175 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Jeg synes at det er farligt at give 

private erhvervsdrivende udøvende 

magt på området, da de altid vil have 
en privat økonomisk egeninteresse 

for dette. Jeg synes måske hellere at 

skat skal lave et professionelt team 
for hver regnskabsklasse, der 

tilbyder kurser og uddannelser, 

endda certifikater til virksomheden, 
der sikrer kvaliteten af 

indberetningen til SKAT. På denne 

måde sikrer virksomheden en 
professionel certificeret arbejdskraft, 

og SKAT sikrer indberetning efter 

gældende standarder, regler og 
lovegivning. ingen 

176 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja mmmm Ingen 

177 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

178 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

179 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej god positiv 

180 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

For mange med stor indkomst går fri 
, selv om de snyder . ingen 

181 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

De ansatte, som foretager 

skattekontrol, er ikke objektive men 

kontrollere som "politifolk". 
Udfaldet af en kontrol afhænger af, 

hvilken medarbejder der foretager 

kontrollen. Samme sag kan få 

forskellige udfald. Ofte er en 

kontrolsag afhængig af fortolkning 

af lovstoffet. negativ 

182 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

183 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   Ingen 

184 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skal være mere effektiv. Revisor 

skal ikke indblandes ingen 

185 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

186 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej Nej Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja exit Ingen 

187 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

188 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg mener at omkostnings niveauet 
til egene lønninger til 

kontorpersonale samt revisor og i 

øvrigt skatte niveauet er alt for højt ingen 

189 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 
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190 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja De er gode positiv 

191 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Jeg mener generelt, at skatteloven er 

blevet for kompleks, og bør 
forenkles - hvilket gør kontrollen 

enklere. - Hvis virksomheder ikke 

bruger statsaut. revisorer bør 
kontrollen være skærpet - og jo 

større virksomhed - desto mere 

kontrol. - Vi virksomheden således 
har vist rettidigt omhu gennem flere 

år, kan kontrollen lempes, - men ej 
ophøre. negativ 

192 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

193 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

194 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

går ud fra tingene er i orden når 

revisor skriver under på regnskabet Ingen 

195 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Ja Ja ingen ingen 

196 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Revisor rådgiver om skat, skat 

kontrollerer Ingen 

197 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja God positiv 

198 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

199 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vi betaler statsautoriseret meget for 

at overholde love i en meget 

kompliseret skattelov. Ingen 

200 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den er i bedring neutral 
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201 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Ja Ved ikke   ingen 

202 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

203 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

204 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Det er mit indtryk, at mere 

komplekse regnskaber ikke 

kontrolleres tilbundsgående i 
tilstrækkeligt omfang. ingen 

205 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Jeg finder den nuværende ordning 

nogenlunde fyldestgørende. SKAT 

burde dog gøre en del ud af at 
sammenkøre data og på den måde 

afdække afvigende  forhold over en 

vis størrelse og undersøge dette. At 
nogle snyder sig til millionbeløb bør 

ikke påføre små virksomheder 

revisionsudgifter, som ellers ikke er 
nødvendige. neutral 

206 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen kmmentarer Ingen 

207 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

208 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja   ingen 

209 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

210 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 



21 

211 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

212 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

213 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

214 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

215 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke som nuværende Ingen 

216 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

217 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

218 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

219 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Systeme kræver et svar for at få lov 

at afslutte. Den skal I lige rette. Ingen 

220 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

221 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke udmærket Ingen 

222 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 
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223 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja OK ingen 

224 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

225 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

226 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Ikke god nok. For mange snyder negativ 

227 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Skat bør simplificeres negativ 

228 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ingen ingen 

229 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

230 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skattekontrollen af store og meget 

store virksomheder bør / skal gøres 
meget bedre. Det er der de store 

penge er at finde. De virksomheder 

har også meget større muligheder for 
at flytte rundt med tallene og dermed 

fjerne overskud og dermed skat. negativ 

231 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

232 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

233 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Jeg har ikke opfattelsen af at der 

bliver lavet grundig skattekontrol, da 

jeg aldrig har fået nogen 
bemærkninger fra SKAT vedr. 

årsregnskab/selvangivelse. Ingen 
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234 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Ja   ingen 

235 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Der skal vil bare være styr på det, fra 

alle sider af. Ingen 

236 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Intet svar Ingen 

237 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Revisor gennemgår vores 
regnskabstal med stor akkuratesse 

og nidkærhed. Det betyder at vi 

betaler præcis den skat som loven 
påkræver. Ingen 

238 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

239 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg er ikke helt med på ovenstående 
spørgsmål, men jeg ville 

selvfølgeligt godt betale for at flere 

virksomheder overholder 
skattelovgivning, men øgede 

udgifter ville være umulige for mig. Ingen 

240 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

241 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke 

bop bop ingen komtrol rent tag selv 

bord godt for svindlere noget skidt 
for andre ulige betingelser at drive 

virksomhed på. negativ 

242 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Synes den model der bruges nu er 
okay neutral 

243 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Statsautoriserede revisorer har jo 

udvidet pligt/ansvar når de 

indberetter - hvis alle har det krav på 
sig med bøde/hæfte skal de nok 

sørge for deres kunder/virksomheder 

overholder lovgivningen (PS: Der 
står at dette felt ikke behøver blive Ingen 
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udfyldt - det skal det iflg 
undersøgelsen) 

244 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Der er meget lidt kontrol ingen 

245 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej Nej Ja Ja   Ingen 

246 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej 

Det hele er for bureaukratisk og 

latterligt negativ 

247 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

248 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

ærger mig at se pengene fosser ud af 

kassen med de svindlere som sidder 

godt gemt, der skal skat være mere 
skarpe. negativ 

249 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

250 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

251 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

252 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

253 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

254 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ved ikke ingen 
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255 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Der er vel ikke skattekontorol på 
mange virksomheder...  jeg kan 

mærke at skat kan overskude de små 

virksomheder, men oppe i en vis 
omsætning, så sker der ikke noget... negativ 

256 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Er et meget lille firma der slet ikke 

har råd til revisor Ingen 

257 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Revisor udfører allerede en 

kontrolopgave Ingen 

258 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

er selv skatterådgiver således at 

revisor arbejde er meget begrænset Ingen 

259 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Ingen holdning til dette. Ønsker bare 

at undgå så meget bøvl som muligt - 

Derfor laver revisor det hele. Ingen 

260 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Den enkelte virksomhed bør vurdere 

om det er nødvendigt med faglig 

ekspertise fra en revisor/anden 
ekspert. Ved tvivl skal en faglig 

kompetent inddrages, således 

gældende skattelovgivning 
overholdes. ingen 

261 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ingen holdning ingen 

262 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

263 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej for stor ingen 

264 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 
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265 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej 

Det er fint og godt a mellem store og 
store virksomheder skal bruge 

revisor, men de små virksomheder 

som min har ikke økonomi til 
revisorregning på 10000 kr og der 

over. Hvis jeg ikke selv var 

bogholder ville jeg være på glatis. ingen 

266 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

267 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

268 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Den er mangelfuld negativ 

269 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

270 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Nej Nej   ingen 

271 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke 

Virksomheden er sat på vågeblus, 

stort set ingen aktivitet. Jeg har 

ingen holdning nuværende 
skattekontrol. ingen 

272 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ok ingen 

273 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen Nej Nej Nej Nej ingen ingen 

274 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

275 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 
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276 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

277 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

Skat skal være i stand til at udføre 

kontrol som offentlig myndighed, og 

uden at det skal betyde ekstra 
offentlige omkostninger på private 

revisorer ingen 

278 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

279 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Vi driver et meget lille firma, så vi 
er interesseret i lave omkostninger. 

Samtidig er vi interesseret i at priser 

er på et niveu hvor der er den 
nødvendige kontrol til rådighed, så 

alle betaler ingen 

280 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

281 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja go ide ingen 

282 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

283 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

284 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

285 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 
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286 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej God positiv 

287 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

288 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Har ikke selv erfaringer med 

skattekontrollen som sådan, men 

udfylder selv årsopgørelsen efter 
gældende regner med bistand fra en 

rådgiver ingen 

289 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

290 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

291 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Hvis de giver økonomisk gevinst, så 

ja. Men min holdning er at de bare 
scorer kassen fordi de kan/Skal være 

der. ingen 

292 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ok ingen 

293 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

294 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

295 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

296 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

297 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen kommentar ingen 
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298 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

299 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

300 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej nej ingen 

301 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

302 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg fik ved en tidligere revisor altid 
en erklæring, jeg skulle underskrive, 

hvor revisoren fralagde sig alt 

ansvar. Problemet er at man har brug 
for en revisor der kender 

skatteloven. Så man kan bruge sin 

tid på at drive virksomhed. ingen 

303 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Tvungen revisorbistand vil påføre 

små virksomheder en stor udgift som 

for manges vedkommende 
formentlig vil være fatalt. ingen 

304 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen kommentarer ingen 

305 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

306 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Der er ingen skatte kontrold, jeg 

bruger revisor negativ 

307 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Som lille virksomhed fremstår 

skattekontrol som ikke eksisterende negativ 
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308 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

309 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

310 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej OK ingen 

311 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Kunne vel godt være prioriteret 
højere, bemærk at vores selskab 

alene yder service af meget 
begrænset omfang. Vores svar skal 

ses i lyset heraf. neutral 

312 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke 

Det største problem med 

skattelovgivningen er, at den er alt 
for kompliceret. Det er 

symptomatisk, at forslaget er at give 

revisorer en større rolle fremfor at 
gøre skatten lettere at forstå, betale 

og kontrollere. Reducer 

skattelovgivningen med 90% (i antal 
sider). De fleste af undtagelserne 

kommer alligevel kun de bedst 

stillede til gode. negativ 

313 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

314 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   Ingen 

315 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

316 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   Ingen 

317 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Revisor ok Ingen 

318 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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319 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Revisor bør ikke udføre Skats 

arbejde. Ingen 

320 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

321 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

det er ikke skattekontrol omfanget 

dte er galt med, det er Skat's måde at 

fungere på negativ 

322 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Ja 

Jeg er af den mening, at man skal 
overholde alle gældende regler. - 

Herunder skatteregler. - Jeg mener 
mest, at revisorer søger efter måder 

at "slippe billigere", hvilket jeg ikke 

orker. - Min virksomhed er nok også 
så lille, at det ikke betyder noget. Ingen 

323 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det er et ganske lille momsfirma, 

med under 100.000 kr i omsætning. 

Det er let at lave regnskab og let at 
skattesætte. Ingen 

324 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

325 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

326 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

327 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

328 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   Ingen 

329 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

330 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Det har jeg ingen holdning til Ingen 
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331 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja 

Skattekontrol bør være en offentlig 
opgave, ikke revisorens! Ingen 

332 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning Ingen 

333 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

334 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

335 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej   ingen 

336 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

337 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja 

Min personlige anke er 

affaldsskatten som er unødvendig i 

mit tilfælde. Jeg er bejder ikke på 
min bopæl og jeg arbejder kun fra en 

laptop uanset. Ingen 

338 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

General kommentar: Er selv 

oprindeligt uddannet revisor Ingen 

339 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Har ingen problemer  med øget 

skattekontrol, men ønsker ikke at det 
bliver pligtmæssigt for personligt 

ejede virksomheder at skulle 
anvende ekstern revisorbistand. ingen 

340 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ok ingen 

341 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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342 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Ja Nej ingen 

343 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

344 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Er ikke blevet kontrolleret en eneste 

gang, virker lidt mærkeligt. Men 
ville sætte pris på et mere forænklet 

system hvor kontrol ville være 

endnu mindre nædvendigt. negativ 

345 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

346 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Overordnet burde det være en 

påkrævet del af revisor-arbejdet, at 

den til enhver tid gældende 
skattelovgivning overholdes. negativ 

347 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

348 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Vi mener at revisoren har 1 rolle og 

skattevæsenet har en anden rolle ingen 

349 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Har jeg ikke forstand på revisor 
ordner alt ingen 

350 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

351 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej ingen holdning ingen 

352 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

353 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

354 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Inhen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

355 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja fghj ingen 

356 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

357 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej Vigtigt med en god revisor ingen 

358 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

359 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skattekontrol er utilstrækkelig, har 
aldrig fået regnskabet gennemgået af 

skat på 8 år. Bruger revisor grundet 

brug af VSO. Det giver mening hvis 
revisorer bliver skats forlængede 

arm, på samme måde som 

synsvirksomheder til biler, da skat 
ikke selv kan magte opgaven. Når 

man selv driver en ærlig 

virksomhed, skærer det i øjnene når 

man ser dem der snyder og slipper 

afsted med det.... negativ 

360 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

361 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Godt ingen 

362 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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363 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg forventer at min 

statsautoriserede revisor sikrer at jeg 

overholder loven - men også 
samtidig at loven bliver udnyttet. ingen 

364 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej OK ingen 

365 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Revision Ved ikke Nej Nej Nej god positiv 

366 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Alt for lille fokus på den type 

virksomheder vi alle "ved" anvender 
alternativ bogføring. Sæt hårdt ind 

så konkurrencen bliver lige for alle negativ 

367 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skattekontrollen er til grin - drukner 

i bureaukratiske holdninger til 
virkeligheden. Vi er en meget lille 

virksomhed som ikke kan se noget 

behov for at bruge yderligere 
omkostnonger på revision. Vi 

omsætter for ca. 300.000 kr i een 

måned om året og hele afkastet 
afregnes til vores leverandør i 

Frankrig. negativ 

368 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

369 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Der er ikke pt nogen kontrol, så har 

ingen holdning. Har en ingen 
holdning om revisorer, de bør 

selvfølgelig ikke hjælpe med 

skattely mm. negativ 

370 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Okay ingen 

371 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Held og lykke med projektet ingen 

372 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Skattekontrollen pt. er for 

projektorienteret. dvs. -1 på en skala 
fra 1 - 10 til SKAT negativ 

373 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

374 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Den nuværende skattekontrol er 

nærmest ikke eksisterende negativ 

375 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej 

Skattelovgivningen skal forenkles så 

opgaven er nemmere at løfte - Det 

vil automatisk fjerne alle dem der 
ikke overholder lovgivningen pga. 

misforståelser. Revisor er allerede 

rigeligt involveret og hængt op ift. 
lovgivning mm. negativ 

376 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

377 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Fungerer fint positiv 

378 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 2-5 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

mangler kontrol, for stor mulighed 

for snyd negativ 

379 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

380 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

381 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

382 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

der kan laves en gruppe som tager 

rundt til virksomheder og hjælper 
samt vejleder lige som 

levningsmidelskontrol med ekstra 

fokus på de virksomheder der har 

svært ved at overholde loven ingen 

383 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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384 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

385 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja 

Revisor bør rådgive sine klienter 
grundigt. ingen 

386 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej fgjhgg ingen 

387 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej Hej ingen 

388 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej ingen ingen 

389 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej fin positiv 

390 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

391 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

392 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Skatten er for kompleks negativ 

393 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

394 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

395 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Nej Nej 

Det helt klar at der er nogle 

interesser der arbejder målrettet på at 

øge kravet til revision. Små 
virksomheder bliver taberen da 

revisiorregningen ofte er en stor post 

på regnskabet, samtidig med at små 
virksomheder ikke har så mange 

muligheder for at drage nytte af den 

komplicerede skattelovgivning. Jeg 
mener politikerne skal arbejde for at ingen 



38 

simplificere reglerne med fokus på 
de mindre virksomheder, det er jo 

også ret begrænset hvad de små kan 

snyde med rent beløbsmedsigt sætter 
dækningsbidraget  ofte overlæggeren 

396 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

det er min opfattelse, at revisoren i 

dag, er Skat s forlængede arm, og 
samtidig min sikkerhed for, at jeg 

betaler den rigtige skat. ingen 

397 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

398 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ingen ingen 

399 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Skat skal tage kontakt med  

revisionsselskabet og allerede der 
ligger til grund om den pågældende 

virksomhed skal kontrolleres eller ej ingen 

400 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

401 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

402 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ingen kommentar ingen 

403 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 

5 eller 

flere Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

404 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

405 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

406 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Nej 

Min opfattelse er, at skattekontrollen 

er stort set ikke eksisterende. Det er 

kun de maskinelle kontroller, vi 
konfronteres med. Jeg bruger ikke 

revisor, fordi min administration, 

herunder regnskabsføring og 
selvangivelse, varetages af min far, 

der gennem en årrække har varetaget 

opgaven i en stor dansk bank. negativ 

407 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 

408 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

409 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Revisor bør have 100 % ansvar for 

en virksomheds regnskab . ingen 

410 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

411 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Den er fin positiv 

412 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Jeg synes at ens egen rådgiver, 

revisor klarer det udmærket uden 

assistance. Kontrollen kan foregå på 
en rolig måde hvor der evt 

fremsendes mail til ens rådgiver, 

revisor mv, som så kan aftale en 

professionelt møde hos SKAT hvor 

regnskab elektronisk kan gennemgås 

evt. på projektor. ingen 

413 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

414 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 

5 eller 

flere Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Go after the big fish where the 

money is - not the small fish that 
really dont bring much money on the 

table other than bonusses for 

employees in the tax departments! negativ 

415 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Skat skal gøre mere negativ 

416 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Det foregår meget fint. positiv 

417 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor må ikke blive en del af 

skattekontrollen, da dette vil skade 
klient/revisor forholdet - 

skattekontrol må og skal foretages af 

en uafhængig part. ingen 

418 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Positiv positiv 

419 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

420 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Revisor søger for at lovgivningen er 
overholdt. Men lovgivningen er for 

komplet til at man er sikker på at der 
ikke sker fejl. ingen 

421 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen kommentarer ingen 

422 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

423 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

424 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej de skal overholde skattelovgivning ingen 
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425 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

426 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

427 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ja 

Mit svar til det sidste spørgsmål er 
betinget af at i givet fald så skal 

kravet om at revisor medvirker til 

den øgede skattekontrol gælder 
ALLE. ingen 

428 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg synes, at det er mærkeligt at et 

firma som jeg der har ca 30 
bilag(højst i kvartalet) og bruger en 

statsautoriseret revisor bliver trukket 

igennem en skattekontrol der er 
fordyrende og unødvendig for min 

virksomhed. I burde koncentrere jer 

om at fange de store fisk og undgå 
skandaler såsom udbetalinger af 

udbytteskat. Det er spild af jeres og 

min tid at vælge min virksomhed ud 
til kontrol. Jeg har en statsautoriseret 

revisor på mit regnskab. Det er for 

dårligt af skat. Hører gerne jeres 

kommentar dertil. negativ 

429 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

430 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Nej ingen 

431 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

jeg syntes at den nationnale kontrol 
fungere godt, og jeg har en helt klar 

opfattelse af at revisor er meget 
opmærksom på at overholde 

gældende lovgivning. positiv 

432 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

433 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 
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434 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

435 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

436 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen holdninger ingen 

437 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

438 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Lader til at hvis der har været revisor 
på bliver der ikke foretaget nogen 

kontrol !!!!!!! negativ 

439 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok, ingen 

440 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

441 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

442 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Fungerer godt positiv 

443 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

444 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Ja   ingen 

445 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den er god positiv 

446 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 
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447 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Hvis man lægger op til at revisor er 
redningsmanden for at få folk til at 

betale skat, opstår der en flok 

korrupte revisorer. Det skal vær 
tallene i systemerne der afslører at 

man ikke betaler skat. ingen 

448 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

449 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

450 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

451 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Som det er nu, betaler jeg jo selv for, 

at min revisor hjælper mig, således 
at jeg er sikker på, at overholde 

lovgivningen. Jeg forstår ikke selv 

alle ender af indberetninger og stoler 
blindt på hende. Men jeg er da ikke 

villig til at betale for at andre 

virksomheder skal have denne 
service gratis. Det er trygt at have en 

revisor med på banen under alle 

omstændigheder. Ingen 

452 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

453 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej måske lidt sparsom negativ 

454 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ok ingen 

455 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja Det er ok som det er neutral 

456 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

457 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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458 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

459 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja for lidt ved store virksomhedder. negativ 

460 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

461 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Nej Ved ikke Ingen ingen 

462 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

463 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

464 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Ved ikke Nej Nej 

Firmaet er et enkelmands firma uden 
fysiske produkter, med 5 ordre og 10 

små udgifter om året og en 

computer. Jeg fik skattekontrol i 
2014, med en håndfuld uforståelige 

juridiske paragraffen som forklaring. 

Pengene blev flyttet fra 2013 til 
2014 og tilbage igen. Jeg synes 

skattevæsnet er en meget indadvendt 

organisation. Reglerne er meget 
uoverskuelige og komplekse og jeg 

nægter principielt at bruge betale 

penge for et problem som 
skattevæsnet selv har skabt. Nu 

bruger jeg Dinero.dk + deres 
professionelle helpdesk som laver 

mit regnskab. Øgede kontrol giver 

ingen mening hvis det er uklart hvad 
man skal. De er ekstremt dårlig i 

deres kommunikation. negativ 

465 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Nej ingen 
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466 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ikke særlig relevant ingen 

467 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

468 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

469 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

470 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej Nej ingen 

471 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

472 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

473 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

474 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Intet at tilføje ingen 

475 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ok ingen 

476 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

477 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

478 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej j ingen 

479 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen kommentarer !! ingen 

480 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

481 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ingen kommentarer ingen 

482 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ok ingen 

483 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Revisor vejleder i 
fradragsberettigede og ikke 

fradragsberettigede omkostninger ingen 

484 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej nej ingen 

485 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

486 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen ingen 

487 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ingen bemærkninger ingen 

488 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

489 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

For uforpligtende for revisorer 
generelt ingen 

490 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

491 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

492 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

493 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

494 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Revisor skal ikke være "Skats" 

forlængede arm ude i 

virksoimhederne. ingen 

495 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

496 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg betaler min revisor for at hjælpe 

min virksomhed med at overholde 

skattelovgivningen, men også for at 
sørge for at min virksomhed betaler 

så lidt i skat som muligt.  Hvis 

revisor skal være involveret i 
skattekontrollen, får han efter min 

opfattelse en dobbeltrolle, hvor det 

er svært at være loyal overfor begge 
parter hhv. samfundet og 

virksomheden. Ingen 

497 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

498 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

499 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej Ikke nogle. ingen 

500 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

501 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Nej Nej Ja Ved ikke   ingen 

502 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

503 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen holding så længe det fungere neutral 

504 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

505 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej nogenlunde neutral 

506 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

507 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ikke lige umiddelbart ingen 

508 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

509 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

510 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

511 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen. Ingen 

512 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

513 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

514 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

515 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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516 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ok ingen 

517 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ved ik ingen 

518 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Generelt er det bedst for et firma, at 

have så få administrative byrder som 
muligt, fordi man har mere end nok 

at se til med salg, marketing, service, 

medarbejder, bogholderi m.v., 
specielt hvis man er stadig i klasse A 

og står for det meste personligt. Det 

er fornuftigt at fokusere på firmaer 
med en vis størrelse, og der kan det 

give mening at man som 

skattebetaler bidrager til statslige 
undersøgelser. Men ikke for firmaer 

under 5 millioner kroner, fordi så 

skaber man unyttig meget 
administration såvel som en regning 

for skatteborgere, som slet ikke vil 

kunne betale sig. Også for større 
firmaer skulle man ikke skabe 

unødvendigt meget administrativ 

kontrol, fordi det kan betyde at 
samfundet taber mere med kontroller 

end det gør godt, fx spilt tid, dyre 

regninger fra revisorer, irritation fra 

siden af firmaer at man ikke stoler 

på dem. Stikprøver kan være en 

meget god ide, og en nøjagtig 
undersøgelse derefter hvis man 

finder nogle ting som definitiv ikke 

kan passe. ingen 

519 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

520 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej nej ingen 

521 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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522 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

523 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ok ingen 

524 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

525 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

526 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

527 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

528 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen kommentarer ingen 

529 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

530 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

531 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 
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532 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Det er kun godt med kontrol ingen 

533 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen holdning ingen 

534 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor er virksomhedens mand, og 
skal ikke medvirke i det offentliges 

kontrol ingen 

535 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

536 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

537 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

538 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ved ikke nok om det. ingen 

539 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ja   ingen 

540 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Skattelovgivningen i danmark er 

baseret på tillid og det finder jeg 

sympatisk. Der er folk som vil snyde 
og det gør de med eller uden revisor. positiv 

541 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

542 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg tænker, at den nuværende 
kontrol er okay. neutral 

543 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

544 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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545 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

546 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

For lidt fokus på store virksomheder, 

og for meget på små. Mangler at 

revisor kan drages til 
ansvar/medansvar for virksomheders 

regnskab. negativ 

547 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ikke dygtig nok negativ 

548 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Meget ok. ingen 

549 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

For små enkeltmandsvirksomheder, 

hvor hver omkostning tæller, vil det 
være bedre med en helt firkantet og 

lettilgængelig vejledning hos SKAT 

over hvad der kan trækkes fra og 
hvad der ikke kan fratrækkes af 

omkostninger. Jeg er ikke selv 

regnskabsuddannet, men har med 
stor interesse fulgt SKAT´s og 

kommunernes Ivækst kurser 

omkring økonomi og SKAT. Det 
skal der være meget mere af, så 

enkeltmandsvirksomheden, der 

ønsker det, selv kan forestå denne 
del af forretningen på betryggende 

vis. Skattekontrol eller 

skattevejledning burde være mere 
optimal. For mange små 

enkeltmandsvirksomheder, er det 

ikke så svært endda, men der er brug 
for en bedre vejledning, og hvis 

vejledningen skal komme fra 

revisor, er der brug for en anden 
timepris. negativ 

550 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Der er generelt god information om 

skatteforhold. Det er ikke mit 
indtryk at der foregår grundig 

kontrol af mindre virksomheder. 

Man kan sikkert snyde hvis man vil. neutral 

551 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Min regnskabskyndige oplyser mig 

om hvilke krav der er til aflæggelsen 

såfrem der er tvivl. ingen 
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552 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej Intet yderligere ingen 

553 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja Ingen holdninger ingen 

554 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Jeg er tilfreds. positiv 

555 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

556 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Enkeltmandsvirksomheder ingen 

557 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Da jeg selv har en revisor baggrund 
laver jeg tingene selv ingen 

558 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Min revisor er yderst kompetent. Jeg 

har selv haft faget skatteret, da jeg 
læser ha jura, sikre løbende at 

regnskab er korrekt ingen 

559 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

560 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Hvis revisor har afgivet 

revisionserklæring på regnskabet, er 

det forventningen, at han i et vist 
omfang også har set på skattens 

størrelse af hensyn til regnskabets 

retvisende billede. Jeg er ikke helt 
klar over, om jeres begreb øget 

skattekontrol skal betyde, at revisor 
skal afgive en erklæring med højere 

grad af sikkerhed end den 

nuværende,som jo langt hen ad 

vejen er en assistanceerklæring. Ingen 

561 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 
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562 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Den er fin positiv 

563 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke HAR IKKE NOGET AT TILFØJE ingen 

564 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

565 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

566 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

567 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ej mere ingen 

568 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

569 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

570 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

ingen særlig holdinger til det men 
revisor skal være ansvarlig hvis der 

sker en fejle ingen 

571 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ghh ingen 

572 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja   ingen 

573 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

574 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

575 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Der kan og bør laves forbedringer 
især på udbytte området negativ 

576 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

577 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

jeg vil gerne at min revisor rolle i 

forhold til denne ingen 

578 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

579 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

580 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

581 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Ja Nej   ingen 

582 

Regnska

bsklasse 
A 5-10 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

583 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja h ingen 

584 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Scala fra 1 til 5, 4 som ok positiv 

585 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen holdninger ingen 

586 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Ville være dejligt såfremt skat var en 

samarbejdspartner og ikke et kontrol 
organ! Uden menneskelig indsigt! negativ 

587 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej Nej Ved ikke Ja Ved ikke. ingen 
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588 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Intet ingen 

589 

Regnska

bsklasse 

A 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke Nej Nej Nej 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

590 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

591 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke ikke svar ingen 

592 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

593 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

594 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Fint positiv 

595 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

596 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vores Skat/moms er i for høj grad 

baseret på tillid. Det er alt for nemt 

at snyde. Du skriver bare et lidt 

andet tal ved momsafregning eller på 
selvangivelsen. Så kan man hurtigt 

snyde for et par månedslønne. negativ 

597 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

598 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke ingen kommentar ingen 

599 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Umiddelbart ikke nogen holdning 

hertil ingen 
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600 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

601 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

602 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ja   ingen 

603 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke intet ingen 

604 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   Ingen 

605 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja nej jeg har ikke en holdning til dette. ingen 

606 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

607 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

608 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Fungere fint for mig. positiv 

609 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

610 

Regnska
bsklasse 

A 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

611 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej ok ingen 

612 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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613 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Der skal være kontrol ingen 

614 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

615 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

De kurser skat afholder gratis for 

mindre virksomheder kan udvides til 

også at indeholde udfyldelse af 
selvangivelse, det vil gøre at små 

virksomheder kan føre regnskab 

uden hjælp fra revisor. Hjælp fra 
revisor vil for mange små være 

endnu en omkostning der gør det 

svært at tjene penge. Ingen 

616 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ved ikke ingen 

617 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej Nej Nej Nej Fin positiv 

618 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

619 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja At den mangler negativ 

620 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Hjælp fra revisor ingen 

621 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

622 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

623 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 
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624 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja nej ingen 

625 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Jamen så er den udfyldt, selvom det 

ikke er et krav ingen 

626 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Alt for mange revisorer ved for lidt 

om skat og moms. ingen 

627 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen eventuelle holdninger ingen 

628 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

629 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen. Ingen 

630 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

631 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

632 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ved ikke .. ingen 

633 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

634 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

635 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Det fungere optimalt positiv 
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636 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

637 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

638 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja Nej ingen 

639 

Regnska

bsklasse 
A 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

640 

Regnska

bsklasse 

A 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke 

Skat burde have særlig fokus på 

større virksomheder, eftersom fejl 

mv bliver ret ofte overset/skjult negativ 

641 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ingen holdninger ingen 

642 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

643 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke 

Flere krav er kommet til den lille 
virksomhed og tilgængeligheden til 

SKAT er blevet stærkt reduceret 

omend SKATs medarbejdere 
varetager et stort arbejde med hjælpe 

og vejlede virksomheden ingen 

644 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke God positiv 

645 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Ved ikke Nej nogenlunde neutral 

646 

Regnska

bsklasse 

A 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej ok ingen 

647 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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648 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skattekontrol som begreb bør 
afskaffes. Skat skal som 

udgangspunkt være en 

samarbejdspartner for både 
virksomhed og revisor og ikke kun 

et kontrolorgan. ingen 

649 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Anden erklæring Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke 

Hele skattesystemet skal revideres. 

En ændring af skattekontrol er et alt 
for lille skridt på vejen. negativ 

650 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved jeg ikke ingen 

651 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

forholder mig passivt, synes vi har 

styr på lovgivningnen, men det er 

rart med assistance fra vores revisor ingen 

652 

Regnska
bsklasse 

A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

653 

Regnska

bsklasse 
A 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej ok ingen 

654 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Keep it simple. ingen 

655 

Regnska

bsklasse 

A 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Nej Nej Nej Nej ingen 

656 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

657 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 

5 eller 
flere Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision Nej Nej Nej Nej   ingen 

658 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

der er for få ansatte til at udfører 

kontrol for selvstændige 

erhvervsdrivende Negativ 

659 

Regnska
bsklasse 

A 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej den er ok neutral 
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660 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg synes at det er for let for revisor, 
som tager sig godt betalt, at skrive 

sig ud af sit ansvar. De burde i 

meget højere grad kunne stilles til 
ansvar for deres arbejde, som de 

betales for. ingen 

661 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej TIlfreds positiv 

662 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   Ingen 

663 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja fungerer tilfredsstillende positiv 

664 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej no problem neutral 

665 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja g ingen 

666 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

667 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja skulle være aktiv i denne del ingen 

668 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

669 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ikke ingen 

670 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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671 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

672 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

673 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

674 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingem ingen 

675 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

676 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

677 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Der bruges unødvendig megen tid på 

at indkalde og kontrollere små 
virksomheder som min for at tjekke 

om deres regnskaber er korrekte. 

Man kan få den tanke, at det er 
nemmere for skattevæsenet at 

overskue deres 

virksomhedsregnskab end de 
regnskaber der indleveres af store 

"fisk" ingen 

678 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

679 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

680 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Udøvende og kontrol skal være 
uafhængig af hinanden. ingen 

681 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ok ingen 

682 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke er ok neutral 
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683 

Regnska

bsklasse 
A +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja kunne godt blive bedre negativ 

684 

Regnska
bsklasse 

A 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den nuværende skattelovgivning 

skal brændes og så skal der laves en 

der er simpel skrevet på et sprog alle 
kan forstå. Jeg betaler gerne til 

fælleskassen, men det er dels ikke 

acceptabelt at jeg ikke kan læse 
reglerne og er nødt til at betale 

nogen for at gøre det for mig. Dels 
lader det til at revisorer og ansatte i 

Skat heller ikke kan finde ud af det. negativ 

685 

Regnska

bsklasse 

A +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Vi har en revisor til at lave vores og 

det burde alle have, det burde faktisk 

være et krav negativ 

686 

Regnska
bsklasse 

A +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

687 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

688 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

689 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

690 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

691 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skat burde få sine systemer til at 

fungere negativ 

692 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Nuværende skattekontrol er 
utilstrækkelig, og revisor bør 

involveres noget mere som tidligere. negativ 
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693 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

SKAT har utrolig mange regler, som 
de selv ikke kan finde ud af. Det er 

jo totalt kaos, når den 

"kontrollerende" myndighed ikke 
kan finde ud af reglerne. Enten skal 

de have meget mere kompetente 

medarbejdere (hvilket kan blive 
svært) eller også skal reglerne 

forsimples, hvilket ville være til 

gavn for alle. Mere kontrol er en 
ELENDIG IDE, hvis ikke reglerne 

ændres. Mange tvister afgøres af en 

inkompetent studiemedarbejder hos 
SKAT, som først siger X, derefter Y, 

kaster håndklædet i ringet, den næste 

medarbejder siger P, og får man en 
bindende svar på T, så er 

præmisserne for det alligevel ikke 

opfyldt når man så endelig får brug 
for det, hvorfor man ender med 

løsning S. Det er totalt uacceptabelt. 

Lovgivningen er et resultat af 
inkompetence hos lovgiver, og 

manglende overblik over 

skattereglerne på nationalt og 
internationalt plan, hvorfor der er for 

mange lappeløsninger og 

forvirringer. negativ 

694 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen bem. ingen 

695 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja den er ok neutral 

696 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke   ingen 

697 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Nej ingen 

698 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja For lidt kontrol negativ 
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699 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

P.t. betaler vi for revision samt 
udarbejdelse af skattepligtig 

indkomst så yderligere kontrol skal 

være fra skatte "systemet" ingen 

700 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Oplever ikke eksistens af 
skattekontrol Negativ 

701 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

702 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

703 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Min revisor ved en heldel mere om 

skattelovgivningen end jeg gør,  men 

ingen er fejlfri. jeg har stor respekt 
for min revisors arbejde. ingen 

704 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Nuværende skattekontrol generelt 

har vist sig ikke at  være i orden. 

Revisorers "standard" er vigtig Negativ 

705 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 

Ved 
ikke Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Den nuværende skattekontrol er tæt 
på ikke eksisterende. Revisors rolle 

er efter min opfattelse som oftest. 

Går den så går den og er du i tvivl så 
træk det fra. Negativ 

706 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

707 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

708 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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709 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ok ingen 

710 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

711 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej OK ingen 

712 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

713 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

714 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Optimal positiv 

715 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Den nuværende skattekontrol er 

TOTAL ikke eksisterende. Vi har 

ikke fået forespørgsler i de seneste 
12 år. Og kunne NEMT snyde i skat, 

hvis vi ville. negativ 

716 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

717 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

718 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

719 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

720 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

721 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skats kontrol burde prioriteres 

højere i vort samfund negativ 

722 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

jeg har tillid til det dem der laver mit 

regnskab og at de overholder lovens 

rammer ingen 

723 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Hvis der med skattekontrol menes 

Skats kontrol, så mener jeg ikke at 
Skat og revisoren bør blandes 

sammen ingen 

724 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

725 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Nej ingen 

726 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

727 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Hvis skatte lovgivningen ikke bliver 

er det ond vilje ingen 

728 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ok ingen 
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729 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen holdning ingen 

730 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Burde være krav om extern revision 

af alle selskaber ingen 

731 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Meget betænkelig omgang med 

tilbagebetaling af indeholdt skat på 

udbytter!!! negativ 

732 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Hvad skulle det hjælpe, at inddrage 
revisor i skattekontrollen? 

Revisorerne har, lige som alle andre, 
nærmest frit spil til at snyde og 

bedrage! Revisorernes andel i snyd 

og bedrag, vil næppe blive mindre, 
blot ved at give dem flere penge - de 

vil blot blive federe! Det der skal til, 

er flere ansatte i skattekontrollen, så 
den lovgivninger der skal 

overholdes, rent faktisk kan blive 

kontrolleret, om den nu også bliver 
det. Al erfaring viser, at enhver 

skattekontrolmedarbejder, som 

udfører målrettet skattekontrol, som 
minimum tjener ind til sin egen løn - 

ofte 10-20-100 gange mere! Så de 

tusindvis af medarnbejdére, der er 

fyret i Skat gennem de sidste 5 (?) 

år, har ikke sparet staten så meget 

som én krone - det har tværtimod 
kostet staten et beløb som er 10-20-

100 gange stører, end det som er 

sparet i lønudgifter!!!! negativ 

733 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

734 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja iNGEN ingen 

735 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen kommentarer ingen 
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736 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Slap ingen 

737 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

738 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej tilfredsstillende positiv 

739 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Mangelfuld skattekontrol fra Skats 
side negativ 

740 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

741 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke   ingen 

742 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

743 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Det kunne være nyttigt at SKAT på 
lige fod med f.eks. banker 

fremsendte årsoplysnigner omkring 

deres registrerede forhold for 
virksomheden, f.eks. årets samlede 

momsindberetninger, 

eksportoplysninger m.v.. Som det er 
nu skal man selv ind på SKAT.dk og 

trække disse oplysninger på en 

meget besværlig måde uden nogen 

form for totalafstemning el.lign. ingen 

744 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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745 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

746 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Som ApS er det vigtigt at revisor er 

min forsikring/garant i forhold til 
SKAT. Jeg ser derfor ingen grund 

til, at revisor går ind i 

myndighedsroller. ingen 

747 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Vores revisor er meget omhyggelig 
med at sikre den rette beskatning og 

samspil med skattevæsenet ingen 

748 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

749 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej 

Der er fokus på småting i stedet for 

at fange større problemer 

(Udbytteskat...= Negativ 

750 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Det skal være lige vilkår for alle at 

de betaler den skat de skal ingen 

751 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ikke eksisterende Negativ 

752 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

753 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Skat bør ansætte flere erfarne 

revisorer i skattekontrollen ingen 

754 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

755 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 
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756 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen ingen 

757 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja revisor er = skat ingen 

758 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

759 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

760 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja For lidt negativ 

761 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

762 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

763 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Øget skattekontrol skal ydes hvor 

der ikke er anvendt revisor. ingen 

764 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

765 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 



73 

indberetning af 
selvangivelse 

766 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

767 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

mit selskabs regnskab er meget 

enkelt og jeg er selv uddannet SR. 
For større virksomheder bør revisors 

rolle udvides ingen 

768 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke god positiv 

769 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

770 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

771 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej for ringe negativ 

772 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

773 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

774 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ok med kontrol ingen 

775 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Skattekontrollen er nærmest ikke 
eksisterende negativ 

776 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej negativ ingen 
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777 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja 

Den nuværende kontrol er ikke 
eksisterende negativ 

778 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

vores revisor er statsautoriseret er vi 
har derfor fuld tillid til at alt udføres 

korrekt ingen 

779 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen ingen 

780 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

781 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

For mange virksomheder mangler 

etik og moral, og prøver at finde alle 

mulige huller for at slippe for at 
betale skat gennem 

ugennemskuelige regnskaber samt 

skattely lande og selskaber. ingen 

782 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej flere robotter ingen 

783 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

784 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Der skulle bruges mere tid og 
kontrol på profesionelle 

storsvindlere ingen 

785 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Intet ingen 

786 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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787 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

SKAT bør have større focus på 

væsentlighed ingen 

788 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Ja   ingen 

789 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

790 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej Meget dårlig skattekontrol Negativ 

791 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

792 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 

793 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

794 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

795 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

796 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

797 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

798 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 
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799 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

800 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

801 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Revisor skal have en høj etik ingen 

802 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej mangelfund pga manglende hænder negativ 

803 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Jeg mener at det er Skats opgave at 

lave stikprøvebesøg. Det nytter ikke 
noget at have den holdning, at 

virksomheder som udgangspunkt er 

ærlige. Der skal være 
stikprøvebesøg, hvor skat 

gennemgår relevante konti. Skat har 

desværre ikke de rette ressourcer og 
kompetence til dette. Det kunne 

være engod ide at udvide dette felt, 

så man kan overskue hvad man har 
skrevet. negativ 

804 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke okay ingen 

805 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

1. Vi betaler via vores skat, for at 

SKAT skal udføre kontrol. dertil 

skal så siges, at revisorene RÅBER 
OP, pga. at ca. 70.000 virksomheder, 

med en oms. på under 8 mill, har 

fravalgt revisor iht. loven. dvs. at 
Revisorene mangler denne 

omsætning. en virksomhed betaler 
ex. moms fra ca. 20.000,- til 

50.000,- PR ÅR, for en gennemgang 

af deres regnskab. dette giver en 
manglende indtægt på mellem 1.4 - 

3,5 miliard. Ja de råber op pga 

brødnød. men disse penge kommer 
virksomhederne til gode, således at 

der er mulighed for udvikling m.m. negativ 
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806 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

807 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

808 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

809 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Nej ingen 

810 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

811 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

812 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

Ved 

ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Bør være et lovkrav uden ekstra 

betaling ingen 

813 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

814 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Ja Ved ikke 

Den er nærmest ikke eksisterende, 

mine svar skal samenholdes med at 
vi er en revisionsvirksomhed negativ 

815 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

816 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Der har ikke været kontrol fra Skat 

af betydning i de sidste år negativ 

817 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

Problemer omkring revisors 

uafhængighed ingen 

818 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 
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819 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

820 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

hvorfor får jeg så fejlmeddelelse når 
det ikke er et krav ?? ingen 

821 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Hvis ejeren har en 

regnskabsuddannelse som f. eks HD 
i Regnskab er der ikke behov for 

revisorhjælp ingen 

822 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

823 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

824 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja Positivt positiv 

825 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Alt ok neutral 

826 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Det er emin opfattelse af revisors 

nuværende assistanceniveau er 
tilstrækkeligt.til at gældende 

skattelovgivning overholdes ingen 

827 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 

828 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Hvis vores revisor deltager i 

skattekontrollen, så må man sige at 

der er tale om dobbelt 
repræsentation. Det kan ingen være 

tjent med. ingen 

829 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Mangelfuld uden rådgivning Negativ 

830 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Tilfreds positiv 
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831 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

832 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

833 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Alle selskaber burde har Revisor 
tilknyttet. Der skal revideres for at 

overholde lovgivningen. Er der 

efterfølgende fejl i dette af Skat 
burde virksomhed og revisor (især 

revisor, såfremt virksomheden ikke 

har gjort noget forkert) stå til ansvar 
for sit arbejde og de bør betale for 

deres fejl. De skal ikke bare skrive 

sig ud af alt som det er idag. Ingen 

834 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Grænserne for fravalgt af revisor 

skal sættes ned. ingen 

835 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

836 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

837 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

838 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

839 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

840 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 
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841 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Vores revisor har det profesionelle 
overblik over vores virksomhed så 

regnskabet er korrekt i alle faser. ingen 

842 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

for begrælnset viden til at kunne 
svare nyttigt ingen 

843 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er min opfattelse at revisor 

rådgiver efter gældende lovgivning. 
Jeg mener dog ikke der må herske 

tvivl om hvilken kasse der betaler, 

derfor skal revisor ikke betales for 
skattekontrol af virksomheden. Man 

kunne måske lægge skattekontrollen 

som en del af revisors 
kvalitetskontrol og lade staten betale 

en andel af denne kvalitetskontrol Ingen 

844 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

845 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Jeg mener at revisor har et 

professiolt niveau til at gennemføre 

et korrekt regnskab ingen 

846 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

847 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen ingen 

848 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

849 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej 

Er selv uddannet revisor. Der er 

ingen tvivl om at fjernelse af 

revisionspligt har åbnet en ladeport 
for de virksomheder der ikke har 

forstand på reglerne eller ønsker at 
snyde. Der bør helt sikkert skæpet 

kontrol til disse fra SKAT's side. 

Man kan allerede af deres 

regnskaber se at de ikke har styr på 

tingene. Så langt mere kontrol til 

disse virksomheder. Ingen 

850 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

851 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej nej ingen 

852 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   Ingen 

853 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

854 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

mit lille holdingselskab ejer bare 

anparter - så regnskabet er simpelt. 

Det vigtigste der kan gøres for at 

overholde skattelovgivningen er at 
gøre reglerne og indberetningen 

simpel. ingen 

855 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

856 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej   ingen 

857 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen kommentar ingen 

858 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

859 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja ingen ingen 

860 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Fint at revisor er involveret ingen 

861 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

862 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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863 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke OK ingen 

864 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Ingen kommentarer. Meget tilfreds 
med vores reviosr ingen 

865 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor skal varetage selskabets 

interesser, herunder sikre at 
skattelovgivningen overholdes. Men 

alting er ikke sort og hvidt og revisor 

er på selskabets side. ingen 

866 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Hav en skøn dag ingen 

867 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   Ingen 

868 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

869 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

870 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

871 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

872 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

873 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

874 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

875 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

876 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

877 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

878 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

879 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

880 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

881 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Revisor ikke påkrævet til klasse b ingen 

882 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

883 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

statsautoriseret revisor sikre korrekt 

aflagt skatteregnskab ør bør 
uddelegeres til samme Ingen 

884 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

885 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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886 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg fik ikke lov til at afslutte, uden at 
dette felt blev udfyldt. ingen 

887 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor skal ikke involveres. Vi har 

brug for uafhængig 

skatterådgivning, men vi er på den 
anden side ikke tilhænger af 

skattesnyd. ingen 

888 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Når det nu ikke er et krav hvorfor 
skal det så udfyldes ingen 

889 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

890 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej ingen ingen 

891 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

892 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

893 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Den nuværende skatterkontrol 

fungerer vel OK? neutral 

894 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor skal ikke være 

skattevæsenets forlængede arm. Det 

er ikke hans opgave , det svækker 

tilliden at han er kontrollant og det 

er ikke foreneligt med 

tavshedspligten ingen 

895 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen kommentar ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

896 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

897 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse Nej Nej Nej 

Revisor regninger er typisk dobbelt 

så høj som den ydelse revisorer 
levere ingen 

898 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

899 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

900 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning ingen 

901 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

902 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

903 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

904 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Skattekontrollen har igennem 

firmaets eksistens været IKKE 

eksisterende fra myndighederne negativ 

905 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

906 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Brug kræfterne på store 
virksomheder ingen 

907 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ikke relevant ingen 
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908 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

tilsyneladende manglende resourcer 

og kontrol af multi nationale 
virksomheder negativ 

909 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Tilfredstillende positiv 

910 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

911 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

912 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

It kan ikke tænke, manuel kontrol er 
uhyre sparsom ingen 

913 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

914 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke hmm?? ingen 

915 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Tror revision i mindre virksomheder 
er positivt medvirkende til 

overholdelse af lovgivning. Via 

medierne kan man få opfattelsen af 
at det ikke er tilfældet i store 

virksomheder, hvor revision 

tilsyneladende kun i begrænset 
omfang sikrer overholdelse. Bør 

sikre/medvirke til overholdelse på 

alle størrelser virksomheder. Ser 
gerne revision som krav for alle 

virksomhedstyper Ingen 

916 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Bør være krav at revisor laver 

indberetning af selvangivelse ingen 

917 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Kunne godt være bedre negativ 
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918 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

919 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det ville være bedre med mere 

simple regler ingen 

920 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

For bare 10 år siden fungerede 
SKAT negativ 

921 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

922 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

923 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

924 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 2-5 Ved ikke Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Jeg synes at kontrollen er på et 

fornuftigt niveau. Hvis man tvinger 
virksomheder til at ansætte en 

revisor vil man samtidig tvinge 

virksomheder til at udnytte 
skattereglerne maksimalt hvor det 

nuværende niveau af kontrol 

opfordrer til selvjustits. Skulle en 
stikprøvekontrol vise udbredt snyd 

eller sjusk kan man overveje en 

ændret praksis. positiv 

925 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ingen ingen 

926 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Hvis en revisor har afsluttet 

regnskabsår så må det være nok 

kontrol. ingen 

927 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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928 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

929 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke 

Revisor hjælper med at spare skat og 

går til grænsen, så revisorlovgivning 

skal laves om så de in apperance 
også er offentlighedens 

tillidsrepræsentant ingen 

930 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

En revisor er ikke garant for at der 
bliver indbetalt korrekt skat - slet 

ikke når de er betalt af 

virksomheden ingen 

931 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

932 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Brug tid på dem som snyder med 

udenlandske skat mm..banker 
udenlandske virksomheder osv. negativ 

933 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja God positiv 

934 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen holdning ingen 

935 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vorksomheden overholder 

skattelovgivningen. Det er 
virksomheder, der ikke overholder 

skattelovgivningen, der skal betale 

for mere revision ingen 

936 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Har god statsaut. Revisor vi 

gennemgår regnskab med ingen 

937 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

938 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

939 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skattekontrollen og revisors pligt 

skal begge optimeres ingen 

940 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg har i forbindelse med noget 

negativ moms, oplevede en særdeles 

tæt kontrol, som jeg tænker, er 
knyttet til mit navn, at man kan 

forvente et svar. Jeg har det fint med 

kontrollen, men synes den burde 
gælde alle, hvilket jo tydeligvis ikke 

er tilfældet, det er jo indtil flere 

milliarder, der er udbetalt på falsk 
grundlag. ingen 

941 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

942 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg har altid benyttet en statsaut. 
revisor, men denne gang valgte ikke 

at gaa den vej da der kun har vaeret 

meget faa transaktioner i selskabet. 
Jeg kunne bruge tidligere aars 

opstillinger. ingen 

943 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

944 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

945 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Anden erklæring Nej Nej Nej Nej   Ingen 

946 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skattekontrolen i Danmark mangler 

i den grad evenen til at overskuge 

større virksomheders regnskab negativ 

947 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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948 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

949 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

950 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej I ingen 

951 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja tillid til revisor ingen 

952 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skattekontrollen er en 

myndighedsopgave. ingen 

953 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

954 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

955 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

956 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

957 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Skatteforhold er noget af det mest 

komplicerede ved at drive 

virksomhed håber det kan blive 
bedre negativ 

958 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

959 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Fff ingen 

960 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen kommentarer ingen 
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961 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Som selskabsledelse har man tillid 
til at sin revisor og rådgivere 

primært varetager selskabets 

interesser; det kan man ikke have, 
hvis revisor skal varetage SKATs 

interesser. ingen 

962 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

963 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Skattekontrollen synes tit at ramme 

små virksomheder, da de er 
nemmere at gennemskue og 

kontrollere end en mellem/stor 

virksomhed, som typisk er 
kompleks. Men det er til gengæld 

meget større og markante beløb som 

vi her taler om. Det var måske en ide 
til at såfremt man henvendte sig med 

en muligt problem, at man så kunne 

løse det sammen, i stedet for at blive 
straffet for at have lavet en fejl. negativ 

964 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

965 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

for mange unyttige 
skattemedarbejdere negativ 

966 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

I har lavet en fejl - der kræves svar i 

denne rubrik selvom der står, at det 
ikke kræves ingen 

967 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Har ikke yderligere ingen 

968 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

969 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 

Ved 

ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

970 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

971 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Revisorkontrol ok ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

972 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

973 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

974 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

975 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Tilstrækkelig positiv 

976 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ingen ingen 

977 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

978 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

979 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Næ. Skal skrive noget for at kunne 

afslutte! ingen 

980 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

981 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

982 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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983 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Revisor skal have mere ansvar for 
trufne beslutninger vedrørende 

skattemæssige dispositioner i 

virksomheden ingen 

984 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ja Ingen 

985 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Det er fint for min virksomhed positiv 

986 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

987 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning ingen 

988 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

989 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

990 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

991 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

992 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Dyrt at have revisor. Værre at 

komme til torskegilde. ingen 

993 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

994 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

995 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen holdning ingen 

996 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke I/A ingen 

997 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke PAS ingen 

998 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej 

Jeg mener at staten kunne tilbyde 

bogholder, således at frister og 
lovkrav blev overholdt ingen 

999 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

spil for galleriet, urimeligt at en lille 

virksomhed skal bruge ressourser på 

at tilvejebringe dokumentation i et 
stort omfang og 

sagsbehandlingstiden efterfølgende 

er 9 mdr. negativ 

1000 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1001 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1002 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen svar ingen 

1003 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1004 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 
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1005 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Revisor skattemæssigt involveret 
ved udbetaling af udbytte. ingen 

1006 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke 

Nuværende skattekontrol er fuld 

tilstrækkeligt til den type selskab jeg 

har positiv 

1007 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Ja Ingen ingen 

1008 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1009 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Syntes det er ærgeligt, at SKAT ikke 

er mere til stede (synlige) negativ 

1010 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Jeg er ikke tilhænger af påtvungen 

revision ingen 

1011 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1012 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1013 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1014 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Passende positiv 

1015 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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1016 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Ikke nødvendigt med audit pålæg 

alle at bruge revisor og test 

revisorerne der mister deres licens ( 
levebrød ) hvis de fusker! ingen 

1017 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1018 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1019 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej For lidt kontrol negativ 

1020 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

1021 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg er selv reg. revisor, så jeg 
udarbejder selv mit regnskab for mit 

ApS. ingen 

1022 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det er en delk af revisors arbejde at 

assistere med dette, og derved 

overholde skattelovgivningen ingen 

1023 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1024 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Al for komplekse skatteregler negativ 

1025 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Jeg er selv revisor, så tingen er i 
orden ingen 

1026 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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1027 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det er min holdning at Skattekontrol 
er en opgave for SKAT. 

Regnskabsaflæggelse er 

virksomhedens ledelse/ejers ansvar. 
Kontrol af virksomhedens 

regnskabsaflæggelse samt 

rådgivning af virksomheden om 
overholdelse af lovgivinngen er 

revisors ansvar. En sammenblanding 

af opgaver og ansvar vil skabe 
usikkerhed og mistillid til systemet! Ingen 

1028 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning ingen 

1029 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skat er en offentlig sag. Som lille 
virksomhed må jeg lukke såfremt jeg 

skal betale revisor. der skal for alle 

være mulighed for gratis hjælp og 
rådgivning, eller må alle iværksætter 

stoppe inden de begynder. ingen 

1030 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

1031 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1032 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

SKAT s vejledning af små 
virksomheder er alt for dårlig negativ 

1033 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

1034 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej pas ingen 

1035 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Nej fritaget for revisor ingen 

1036 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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1037 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Revisorer bør helt sikkert have en 
afgørende rolle/ansvar i forhold til 

skattekontrol ingen 

1038 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1039 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Holdes separat. Rådgivning vigtig 

for revisor-klient ingen 

1040 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja ingen kommentar ingen 

1041 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Har tidligere gennemgået 

concordance revision af Skat, der 
ikke konstaterede vædentlige 

afvigelser i skattekontrol mv. ingen 

1042 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1043 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

Uafhængig revisor bør resultere i et 

mere retvisende regnskab, men 
omkostningerne til en revisor er ofte 

så store at små og nystartede 

virksomheder ikke bruger en revisor. ingen 

1044 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skattekontollens opgave ikke 

revisorens. ingen 

1045 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja nej ingen 

1046 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja Dårlig kontrol nu negativ 

1047 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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1048 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej 

Vi har lige så stor skattemæssig og 
regnskabs indsigt som de bedste 

revisorer - så revisor pligt er spild af 

penge og tid. Uærlige firmaer vil 
blot vælge "blind" revisorer. ingen 

1049 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Er som ikke modstander. Er bare 

umuligt at betale hvis ekstern 

revision skulle gennemgå ikke bilag ingen 

1050 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1051 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1052 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1053 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Det fungerer fint positiv 

1054 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

1055 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej Nej Ja Ja Den er for slap negativ 

1056 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

1057 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1058 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 
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1059 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1060 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1061 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke fungerer fint positiv 

1062 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1063 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1064 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1065 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

kunne godt skærpes, men ikke ved 

hjælp af et fordyrende led. neutral 

1066 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

1067 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1068 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ved ikke ingen 

1069 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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1070 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Har aldrig oplevet kontrol. ingen 

1071 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg ved for lidt om den, til at have 

en reel holdning til emnet. ingen 

1072 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Hvis revisor involveres i 
skattekontrollen forsvinder alt tillid 

til dem. ingen 

1073 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Alt for let at åbne og lukke 
virksomheder. ingen 

1074 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Der er ikke godt at revisiorer skal 

kontroller andres revisiores arbejde. 

her tænker jeg på de problemer der 
har været på kvalitetssikkring 

kontrol. Det har og er ikke gavnlig 

for revisorstanden og hvis der 
kommer tilsvarende på 

skatteområdet vil det ikke gavne 

standen. Som jeg ser det er dette 
forslag drevet at de store revisorhuse 

med ulempe for den lille revisor. Jeg 

mener ikke FSR skal arbejde med 
dette område idet det kommer til at 

ramme den "lille revisor" Ingen 

1075 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

1076 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det er ekstremt svært for en lille 

virksomhed at finde penge til en 
revisor, hvorfor det vil være 

dræbende at gøre dette til et krav. 

MEn hvis SKAT deriomod begyndte 
at bruge menneskesprog i deres 

vejledninger så man ikke skal være 

revisor for at forstå dem, så ville 
man nå langt. Ingen 

1077 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja intet problem ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1078 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

den er ok overfor mindre 

virksomheder - men ikke overfor 
større negativ 

1079 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Ja Ja ingen ingen 

1080 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

1081 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1082 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Revisor skal være uvildig ingen 

1083 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er utilstedeligt, at SKAT 
påtvinger revisorerne at agere skats 

forlængede arm på virksomhedernes 

regning. Det burde være en udgift, 
som SKAT afholder, og ikke 

virksomhederne! ingen 

1084 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

1085 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1086 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Ved ikke Nej ingen ingen 

1087 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Vil ved næste regnskabsår lade 

revisor lave udvidet gennemgang. ingen 
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1088 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

1089 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1090 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den er ringe negativ 

1091 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Revisor er virksomhedens mand, 
dog med det rolle som er upartisk og 

der er tillid til fra samfundet. Men 

opgaven er ikke at være statens 
udsending. ingen 

1092 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1093 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1094 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

1095 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Er der nogen kontrol negativ 

1096 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Hvis revisorer indrages i 

skattekontrollen, vil det blive en 

yderligere omkostning, særdeles til 
de små virksomheder. Det var vel 

ikke meningen, da man vedtog de 

forenklede ordninger for små 
virksomheder. ingen 

1097 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1098 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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1099 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1100 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Ingen ingen 

1101 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

1102 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Tilfreds positiv 

1103 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

1104 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej ingen holdning ingen 

1105 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1106 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ingen ingen 

1107 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

En revisor har i forvejen pligt til at 

overholde og rådgive om skats 

regler. Det vil give et urimeligt 

ekstra omkostning hvis ens revisor 
også skal fungere som skattekontrol 

og det kan være en uheldig 

dobbeltrolle. Derudover kan der 
være gråzoner, som ikke bliver 

klarlagt da revisor har denne 

dobbeltrolle ingen 

1108 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen ingen 

1109 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Skattekontrol er nærmest ikke 

eksisterende negativ 

1110 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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1111 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Synes der mangler kontrol eller mere 
kontrol af større selskaber samt 

multinationale selskaber. Har også 

været dem som man har hørt om i 
pressen. Det er selvfølgelig også 

komplicerede sager, men også 

mange penge det drejer sig om negativ 

1112 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke Jeg ved ikke ingen 

1113 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

1114 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 Nej Nej Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Ingen ingen 

1115 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1116 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen holding ingen 

1117 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Spm. om betalingsvillighed 
afhænger af betalingens størrelse -

beskedent beløb ja -fordobluing af 

honorar: nej.  For at noget sådan skal 
have effekt skal muligheden for 

fravalg af revision droppes. ingen 

1118 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Er der overhovedet skattekontrol af 
store virksomheder/der hvor det 

kræver meget høj uddannelse for at 

gennemskue regnskabet??? Man kan 
have sin tvivl med det der afsløres i 

dagens DK vedr SKAT. negativ 

1119 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1120 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1121 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisors rolle SKAL være adskilt 

fra SKATS rolle. ingen 
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1122 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

1123 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen kommentat ingen 

1124 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1125 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Øj, det var en lille tekstboks! ;-) Det 
var et stort fremskridt at 

revisionspligten blev afskaffet for 

små virksomheder. Omkostningerne 
til revisor var uforholdsvist høje - og 

med minimalt udbytte. Så det virker 

sindssygt at indføre den igen - med 
mindre man naturligvis er betalt af 

revisorernes interresseorganisation! 

;-) ingen 

1126 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1127 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1128 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1129 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Stoler 100% på min revisors 
udarbejdelse af årsregnskab ingen 

1130 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1131 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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1132 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1133 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1134 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Nej ingen 

1135 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1136 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1137 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej 

Revisors deltagelse er ingen garanti. 

Kun penge ud ad lommen ingen 

1138 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Opdelingen med revisor, der 

aflønnes af en virksomhed - og 
dermed er indirekte kædet sammen 

med virksomheden, og SKAT, der 

foretager kontrol (evt. stikprøve-) 
vurderer jeg at være den bedste 

løsning. ingen 

1139 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1140 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1141 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1142 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Ingen revisor i mindre 

virksomheder, ellers øget 

administrative opgaver og øget 
omkostningsniveau. ingen 
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1143 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 

1144 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej   ingen 

1145 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1146 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1147 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen svar ingen 

1148 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Vi har ca. hvert 5 år haft kontrol. ingen 

1149 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1150 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1151 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Virker fint positiv 

1152 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Betager rigeligt til revisor. Skaber 
ikke stor værdi ingen 

1153 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Tidliger revisor har ikke været 

tilfredsstillende. Benyttet dreven 
bogholder i år og benytter ny revisor 

næste år. ingen 

1154 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1155 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1156 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1157 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Skat har står set ikke lavet kontral af 

virksomheden de sidste 4 år ingen 

1158 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1159 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1160 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1161 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej   ingen 

1162 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1163 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ok ingen 

1164 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

1165 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1166 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Det må være det mest korrekte at det 

er Skat der ansætter flere folk. 
Revisorerne driver jo selv en 

virksomhed. Skat skal have fokus på 

ny startede virksomheder (gerne 
hjælp men langt mere kontrol) . ingen 

1167 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1168 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1169 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Revisor skal sikre den bedste løsning 

for virksomheden, hvis det er egen 
revisor ingen 

1170 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Revisor skal rådgive virksomheden, 

så vi sikrer  det bedst mulige resultat 

for virksomheden ingen 

1171 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

1172 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1173 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

1174 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Jeg mener på ingen måde at 
revisoren skal involveres i 

skattekontrollen. Det er min klare 

holdning, at dette skal foretages af 
SKAT og bør ikke placeres hos 

revisoren. Revisoren er oftest 

selskabetsrådgiver omkring 
regnskab m.v. og har 

skattespecialister som kan hjælpe 

med at spørgsmål og svar omkring 

skatterelaterede spørgsmål. Hvis 

Revisoren så også skal foretage 

skattekontrollen vil kontrolle med 
revisiorens arbejde forsvinde i min 

optik. ingen 
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1175 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1176 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1177 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke god positiv 

1178 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1179 

Regnska

bsklasse 
B 5-10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej fejl felt kan ikke stå tom ingen 

1180 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen ingen 

1181 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1182 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

1183 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

1184 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

skatteloven bør forenkles, så 
almindelige mennesker med små 

virksomheder kan forstå den uden 

behov for ekstern assistance negativ 

1185 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

kontrollen bør forbedres uden mere 

administration negativ 

1186 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke nej ingen 
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1187 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

1188 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1189 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

1190 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1191 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ok ingen 

1192 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Nej Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

1193 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

1194 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ja Den er nogle lunde ingen 

1195 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg forventer min revisor sørger for 

at alt er i orden. Vi ønsker ikke at 

snyde og revisor har indsigt i alt. 

Samtidig er vores firma jo ikke 
multinationalt men ganske lille 

nationalt. ingen 

1196 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Vigtigt med en god revisor ingen 

1197 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1198 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 
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1199 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring Nej Nej Nej Nej virker fint ingen 

1200 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1201 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisorer er er dødt erhverv når 

robotterne tager over ingen 

1202 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1203 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

1204 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ingen kommentarer ingen 

1205 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

SKAT bør først og fremmest 
koncentrere sig om at få styr på 

deres egne IT systemer samt vurdere 

om medarbejderstaben kvalitativt 
samt kvantitativ opfylder egne 

forventningskrav negativ 

1206 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja God ide positiv 

1207 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

1208 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

1209 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej Nej Ja Ja ingen ingen 

1210 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen holdninger ingen 
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1211 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1212 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1213 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

1214 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej s ingen 

1215 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Den er ok god positiv 

1216 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1217 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

1218 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1219 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

1220 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Jeg går ud det fungerer meget godt neutral 

1221 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ok ingen 

1222 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1223 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen kommentarer ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1224 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen kommentarer ingen 

1225 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1226 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det kører ok, men der er plads til 

forbedringer hos SKAT. neutral 

1227 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja Ingen ingen 

1228 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1229 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

nuværende skattekontrol er 
mangelfuld negativ 

1230 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Revisorer er generelt dygtige ingen 

1231 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke OK ingen 

1232 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

1233 

Regnska

bsklasse 
B 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1234 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Det er en go skattekontrol vi har i 
Danmark positiv 

1235 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

1236 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1237 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1238 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

skat virker  uprofesionel og  mere  

betragter at det er begået forbrydelse negativ 

1239 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

1240 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1241 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

1242 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

1243 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1244 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1245 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1246 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1247 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

1248 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1249 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

1250 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 
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1251 

Regnska
bsklasse 

B 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Det fungerer ok ingen 

1252 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1253 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1254 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1255 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1256 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Hved ikke ingen 

1257 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Den nuværende skattekontrol er 
tilstrækkelig, såfremt 

revisor/rådgiver overholder det 

etiske kodeks for revisorbranchen. 
SKAT's medarbejderstab er ikke 

tilstrækkelig stor nok til, at man kan 

kontrollere alle oplysninger. Derfor 
er det ok, med den nuværende 

kontrol, at flere opgaver bliver 

overlagt til revisorfirmaer, for at få 
en optimal skatteligning. positiv 

1258 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja Det ser ud til at fungere fint positiv 

1259 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1260 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 
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1261 

Regnska
bsklasse 

B 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1262 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1263 

Regnska

bsklasse 

B 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

1264 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1265 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 Nej Nej Nej Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

1266 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

1267 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ringe selv forskyldt fyringer negativ 

1268 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

1269 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1270 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Ingen ingen 

1271 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg kør alt over min Revisor og jeg 
har også en Bogholder firma på ingen 

1272 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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1273 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1274 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Syntes at balancen mellem revisor 

og skat er fungerer fint. ingen 

1275 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Jeg har ingen holdning ingen 

1276 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Anden erklæring Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

1277 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1278 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1279 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

1280 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1281 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ingen ingen 

1282 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

1283 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

1284 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang Nej Nej Nej Ja Dårlig negativ 

1285 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved ikke ingen 
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1286 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen kommentarer ingen 

1287 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1288 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ok ingen 

1289 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej   ingen 

1290 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja nej ingen 

1291 

Regnska

bsklasse 

B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1292 

Regnska

bsklasse 
B 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Nej ingen 

1293 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen speciel holdning ingen 

1294 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Revision Ved ikke Ved ikke Ja Ja   ingen 

1295 

Regnska
bsklasse 

B 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1296 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke   ingen 

1297 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Gratis info og vejledning kommer 

fra Revisor, ikke fra Skat ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1298 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Den nuværende kontrol er ikke god 

nok. Der er for få indkaldelser. negativ 

1299 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skattekontrollen er vel nærmest ikke 

eksisterende ? negativ 

1300 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1301 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg betaler revisor . Jeg ikke for det 

offentlige. ingen 

1302 

Regnska
bsklasse 

B 

Ved 

ikke 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1303 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det er dyrt at involvere revisorer i en 
lille virksomhed. Kunne 

skattevæsen/skattekontrollen have et 

lidt mere tydeliggjort mailadresse, 
telefon, hvor man kan henvende sig 

uden vederlag med forholdsvis 

enkelte spørgsmål, så ville det være 
godt. negativ 

1304 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1305 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Vi er medlem af en koncern for 
hvilke pr i år jfr international lov 

gælder at koncernens 

revisionsselskab ikke længere må 
udføre en del opgaver på vor 

virksomheds vegne. Med baggrund 

ser vi en konflikt ift nærværende 

undersøgelse, medmindre do agtedes 

rettet mod virksomheder som ikke er 

medlem af en koncern. Fsv angår 
skattekontrol med vægt på kontrol 

kunne det være at interessenten Skat 

før og fremmest skulle få styr på negativ 
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sine inddrivelsessystemer samt tilse 
optimering af kvalifikationer hos 

deres medarbejdere i al 

almindelighed. Det er træls if 
henvendelser til Skat specifikke 

spørgsmål at vente længe, blive 

omstillet blandt medarbejdere uden 
indsigt osv osv osv. Det har vi som 

virksomhed ikke just tid til. 

1306 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er myndighedernes opgave at 

sørge for, at gældende lovgivning 
overholdes. At apørge om vi er 

villige til at betale ekstra for at sørge 

for at andre overholder lovgivningen  
må være en ide, der er opstået på en 

fredagsbar - sidst på aftenen. ingen 

1307 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Der er reelt inge nskattekontrol negativ 

1308 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor har en forsikring der dækker 

såfremt de svigter. Det må være 
sikkerhed nok! Man kan også være 

overkritist! ingen 

1309 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg revisor som vores mand ikke 

skattevæsnets. ingen 

1310 

Regnska

bsklasse 

B 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Tilfredsstillende positiv 

1311 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

for mig er alt hvad der hedder 

skattekontrol noget ikke eksisterende 

og revisor indblanding ville ikke 
hjælpe negativ 

1312 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Det er betænkeligt at give revisor en 

skattekontrolrolle eftersom revisor er 
virksomhedens rådgiver. Revisor 

kan således komme til at kontrollere 

egen rådgivning, men der bør ligge 
en værdi i at revisor har lavet 

selvangivelsen og krydser af at 

revisor har givet en erklæring.. negativ 
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1313 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ikke et krav ingen 

1314 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vi overholder regler og bruger 

revisor til at sikret os dette, og det 

betaler vi for. Revisoren er underlagt 
mange restriktioner fra det offentlig, 

som vi b6etaler for i forbindelse med 

revisionen af vores årsrapport. Vi 
ønsker ikke at betale mere, forbi 

andre ikke overholder loven, det er 
SKAT's opgave, at sørge for det ikke 

sker. negativ 

1315 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1316 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Tilstrækkelig positiv 

1317 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1318 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

1319 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1320 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1321 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1322 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1323 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke ikke tid ingen 

1324 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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1325 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1326 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1327 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

nuværende skattekontrol 

utilstrækkelig negativ 

1328 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1329 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den er stort set ikke eksisterende. negativ 

1330 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1331 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1332 

Regnska

bsklasse 

B +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Den nuværende opstilling er 

tilfredsstillende for vores 

virksomhed positiv 

1333 

Regnska
bsklasse 

B +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ingen ingen 

1334 

Regnska

bsklasse 
B +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Doubledoubelt rolle er ikke godt ingen 

1335 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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1336 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

lovgivning burde være enklere for at 

mindske behovet for ekstern 
assistance ingen 

1337 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen holdning ingen 

1338 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen kommentar ingen 

1339 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ikke yderlige at tilføje ingen 

1340 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg har haft den samme revisor i 24 

år virksomheden har eksisteret og 
altid er tingene i orden ingen 

1341 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

1342 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Ja Nej 

Den nuværende skattekontrol er 
yderst mangelfuld. Kontrollen før 

øges og kan evt. udføres af revisor 

(med erklæring herom) og/eller 
skærpet kontrol fra myndighederne 

hos virksomheder uden en 

revisorpåtegnet skatteopgørelse negativ 

1343 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej OK ingen 

1344 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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1345 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1346 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1347 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja God positiv 

1348 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1349 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Revision Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Kontrollen er ikke eksisterende, men 

forventning er at fokus ligger på 

risikofyldte brancher og 
virksomheder negativ 

1350 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1351 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1352 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

1353 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Vi anvender landets 5. største 

revisionsfirma, så må det da vist 

være godt nok. ingen 

1354 

Regnska

bsklasse 
C +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 
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(mellem
) 

1355 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke OK ingen 

1356 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ER OK neutral 

1357 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1358 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja alt skal være i orden Ingen 

1359 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja Tilfredsstillende positiv 

1360 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1361 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

1362 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej fungerer acceptabelt neutral 

1363 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

for lidt kontrol med virksomheder 

om de betaler hvad de skal negativ 
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1364 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Revisor gør et godt stykke arbejde ingen 

1365 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Intet svar Ingen 

1366 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja udmærket Ingen 

1367 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor er vores økonomiske 

rådgiver, han skal forholde sige til at 
vores regnskab er korekt i følge 

loven! Det bliver han/hun betalt for. 

Ønsker SKAT at kontrolerer en et 
regnskab så kan de gøre det, men det 

skal holdes adskilt fra revisors pligt. ingen 

1368 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej Ved ikke Ja Ja ved ikke ingen 

1369 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1370 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1371 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

de første 5-6 sider fralægger en 
registreret revisors ansvar , og det er 

ikke iorden ingen 

1372 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Skattekontrollen er helt 

utilstrækkelig og udføres meget 
lemfældigt. negativ 
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1373 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Da vo er et finansieringsselskan skal 
vi indberette hvad vores kunder har 

betalt i rente. Det gør vi desværre 

gratis. Skat har indført ny og meget 
besværlige indberetnings systemer, 

Der gør at holdningen til denne del 

af systemet er negativ negativ 

1374 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1375 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1376 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Skat fungerede jo meget mere 

effektivt, da kommunerne havde 

skattekontrollen. Som skat er nu, så 
er det alt for stort og uoverskueligt 

med tusinder af digitale løsninger 

som mennesker der ikke arbejder 
med den slags specifikt hver dag, 

slet ikke kan finde ud af og bruge. 

Jeg har til næste år 50 års erfaring i 
at være selvstændig uafbrudt med et 

mindre til mellemstort firma. negativ 

1377 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1378 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1379 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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1380 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

revisorer skal sikre at lovekravene 
bliver overholdt.  Skat burde 

tilskynde medarbejderne at de kom 

med input til arbejdsgange istedet 
for at de er indtrykket at hvis man er 

konstruktiv så er der en praksis at 

overordnede ligger låg på. 
skattevæsenet skulle implementerer i 

mindre skridt således at man sikre at 

noget kommer op at kører og ikke 
drukner i alt for komplekse it 

programmer negativ 

1381 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 

5 eller 
flere Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Manglende revison vil efter vores 

opfattelse føre til øget risiko for at 
skattelovene ikke overholdes. ingen 

1382 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ikke et krav ingen 

1383 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1384 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1385 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg tror ikke at revisor er den rigtige 
måde at øge kontrollen på. Der er 

også brådne kar og dårlige revisorer. 

Jeg tror mere på flere folk i 
skattevæsen og med bedre 

muligheder/uddannelse. ingen 

1386 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1387 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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1388 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

1389 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ok ingen 

1390 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ingen ingen 

1391 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skat skal selv kontrollere 

regnskaberne. Det er Skats funktion 

og eneste eksistensberettigelse. ingen 

1392 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej nej ingen 

1393 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nej. ingen 

1394 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Den nuværende skattekontrol er 
både på selskabs, virksomheds- og 

personlig niveau helt utilstrækkelig. 

Der skal udføres langt mere kontrol 
fra SKAT. negativ 

1395 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1396 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Gå mere efter de store 

virksomheder, hvor der kan være 

store beløb at hente. negativ 

1397 

Regnska

bsklasse 
C +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 
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(mellem
) 

indberetning af 
selvangivelse 

1398 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1399 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Har tillid til at det er i orden positiv 

1400 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ok ingen 

1401 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1402 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor skal ikke gå ind og overtage 

rollen med skattekontrol ingen 

1403 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1404 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej god positiv 

1405 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1406 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

Skat er en anden offentlig 

myndighed, hvilket svarer til at 

Politiet blev overført til private 

virksomheder - det vil jeg ikke bryde 
mig om. Få nu bare styr på Skat og 

få ansat de rigtige personer som kan 

levere varerne - det andet er en negativ 
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faliterklæring og mangel på at vil 
tage ansvar. 

1407 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1408 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

1409 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

1410 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1411 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1412 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1413 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

1414 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1415 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 



134 

1416 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen kommentar ingen 

1417 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Ingen holdning idet jeg har nedlagt 

mit ApS pr. 2017-06-30 ingen 

1418 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1419 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen kommentar ingen 

1420 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ok ingen 

1421 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skat er bare piv ringe og umulige at 

få i tale endsige kommunikere med 
så det har vi opgivet fuldstædigt da 

de laver så mange fejl på vores 

omkostninger. negativ 

1422 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1423 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1424 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1425 

Regnska

bsklasse 
C +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke   Ingen 
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(mellem
) 

indberetning af 
selvangivelse 

1426 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisior skal sikre at selvangivelse 
er korrekt opgjort. Kontrolansvaret 

ligger naturligvis hos myndigheden 

dvs. SKAT. ingen 

1427 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1428 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

1429 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1430 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1431 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holding ingen 

1432 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Vi har en klar forventning om at 

skatteloven overholdes når revisor 

udarbejder opgørelsen af 
skattepligtig indkomst ingen 

1433 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den Manglende Skatte kontrol er et 

problem når der ikke er foretaget 
revision, og men skal huske at 

revisoren får sin løn fra os !! ingen 

1434 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej han er skats forlængede arm i dag ingen 
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1435 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1436 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen bemærkninger ingen 

1437 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den nuværende skattekontrol er 
mangelfuld, idet SKAT ikke har 

resoourcer og kompetencer til at 

kontrollere virksomheder. Dette 
medfører et tabt skatteprovenu, idet 

virksomheder kan spekulere i 

ubevidst og bevidst snyd. Flere 
ressourcer til skattekontrol bør 

prioriteres istedet for at gå den 

anden vej og spare på området. Det 
sender et forkert signal til de 

virksomheder som både bruger 

ressourcer og rådgivere mv. for at 
betale den korrekte skat og være 

compliant. negativ 

1438 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej Ingen ingen 

1439 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja god positiv 

1440 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1441 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Revisor er fin, skat har fuldstændig 

tabt kampen. negativ 

1442 

Regnska
bsklasse 

C +10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 
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(mellem
) 

1443 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja Det er ok neutral 

1444 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Nuværende skattekontrol er 
lemfældig, tilfældig og inkompetent. 

Skat har udviklet sig til en 

inddrivelsesforretning, istedet for en 
servicevirksomhed. Det betyder at 

borgerne bevidst snyder,unddrager 

sig eller flytter. Revisorfaget har i 
nogen grad overtaget 

servicefunktionen i atkt med at 

skattereglerne er blevet mere og 
mere komplicerede. Indtil disse 

forenkles har virksomhederne behov 

for rådgivning fra kompetent hold 
mod et SKAT som er totalt til grin ! negativ 

1445 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

SKAT skal have tildelt nødvendige 

resourcer. Og skattelovginingen skal 

simplificeres. negativ 

1446 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Har ikke så meget kontakt med skat, 

da vi stoler på vores revisors kontrol 
og indberetninger. ingen 

1447 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1448 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke OK ingen 

1449 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

1450 

Regnska

bsklasse 

C +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 
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(mellem
) 

1451 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

1452 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1453 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

1454 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej Skattekontrol er ikke eksisterende negativ 

1455 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1456 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1457 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1458 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

1459 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen kommentar ingen 

1460 

Regnska

bsklasse +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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C 
(mellem

) 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1461 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej gør mere for at fange de store fisk ingen 

1462 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

1463 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1464 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Vi har et godt samarbejde med vores 

revisor, som kommer til firmaet og 

kontrollerer og laver stikprøver på 
bilag osv. samtidig har vi valgt at en 

assistent fra revisorfirmaet kommer 

1 gang om måneden og følger op på 
det bogholderi som er lavet og 

tjekker både tal og konti og 

igangværende arbejde. negativ 

1465 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ja Ingen 

1466 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nej ingen 

1467 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1468 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1469 

Regnska

bsklasse +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Nej Nej den er ok neutral 



140 

C 
(mellem

) 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1470 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke hk ingen 

1471 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ok ingen 

1472 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Revisor upåklagelig !! Skattekontrol 
elendig – aldrig har jeg opleveret så 

dårlig en behandling – i stedet kunne 

man være mere behjælpelig og 
irettesætte os, negativ 

1473 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

Gør det mere enkelt og simpelt ... 

skat er alt for grådige og besværlige 

.. det hæmmer os i Dk at man skal 
have en hær af folk udefra for at 

kunne imødekomme SKAT's regler 

og afgifter osv .. negativ 

1474 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Der er i høj grad behov for en 

markant forenkling af skattereglerne. 

Den samlede lovgivning omfatter i 
dag ca. 25.000 sider, med knækkede 

kurver og konstant ændrede 

procentreguleringer. 
Skattelovgivningen kunne skrives på 

kun fem siden A-4 og landet spares 

for i 10.000 vis af mandeår der i dag 
bruges til unyttigt arbejde negativ 

1475 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Er ol ingen 

1476 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Hvis revisor bliver indblandet i 

skattekontrollen, så får revisor 2 

kasketter. Advokater må heller ikke 

repræsentere forsvar og anklager ingen 

1477 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Hos os er den ok. neutral 
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1478 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   Ingen 

1479 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1480 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke   ingen 

1481 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1482 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1483 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Kontrollen er ikke eksisterende men 
det er heller ikke nødvendigt. Snyd 

vil være lige så hyppigt med eller 

uden kontrol. neutral 

1484 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

1485 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

1486 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

1487 

Regnska

bsklasse 
C 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 
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(mellem
) 

1488 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1489 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

1490 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Synes det fungerer nogenlunde neutral 

1491 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

1492 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1493 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1494 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

1495 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er dybt problematisk at skats 
ugidelige og uduelige instans gør at 

kravene  til vores revisorer stiger  og 
stiger da de skal lege politimænd for 

skat. Revisoren er betalt af os og bør 

være primært vores rådgiver man 

kan og skal ikke udlicitere 

kontrolfunktioner til vores rådgivere 

mere end den allerede er. 
Hvidvaskningreglerne er også 

fuldstændig kammet over for både 

revision og banker det smadrer vores negativ 
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råsgivningssystem. Det er iøvrigt en 
hån mod alle os selvstændige med 

mængden af kontrol når skat så 

pisser 12 milliarder væk imens de 
myrer knepper små danske 

selskaber. Jeg ejer 28 selskaber med 

revision på alle og er påbegyndt 
udflytning af dk for alle it selskaber i 

første omgang dette land styrer mod 

afgrunden 

1496 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

første gang jeg hører om øget 

skattekontrol via revisor, tænker det 
er en svær position for revisor at 

være firmaets mand og skulle 

kontrollere ingen 

1497 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

1498 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1499 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Når I nævner Skattekontrol tolker 

jeg det som virksomhedens 

egenkontrol, og ikke  SKATs 

kontrol, som efterhånden er næsten 

ikke eksisterende. Vi har drevet 

virksomhed i 10 år, uden nogensinde 
at høre fra SKAT. Alle regler er 

overholdt osv., men det virker 

egentlig ikke betryggende, at SKAT 
aldrig har udført nogen form for 

kontrol   -  idet det så næppe heller 

gør det andre steder. negativ 

1500 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1501 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 
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1502 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej INGEN ingen 

1503 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

1504 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1505 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1506 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1507 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

SKAT stinker, og fungere ikke, det 

de er elendige og beskadiger dansk 

erhvervsliv. negativ 

1508 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

1509 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

1510 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Påbudt at have ekstern revisor ingen 

1511 

Regnska

bsklasse 
C +10 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 
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(mellem
) 

indberetning af 
selvangivelse 

1512 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1513 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

1514 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   Ingen 

1515 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Synes ok fra vores synspunkt neutral 

1516 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1517 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

1518 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

1519 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1520 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1521 

Regnska

bsklasse +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 
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C 
(mellem

) 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1522 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Pas ingen 

1523 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1524 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Revisor er en opgave som i vist 
omfang digitaliseres. Der er brug for 

virksomheds rådgivere med 

forståelse og dyb indsigt i 
driftsøkonomi. ingen 

1525 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej lav interesse, ingen holdning ingen 

1526 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1527 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

1528 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

1529 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Revisorer har meget indflydelse men 

ingen ansvar for daglige opgave ingen 

1530 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Det nuværende er tilstrækkeligt positiv 
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1531 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1532 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1533 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   Ingen 

1534 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1535 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

1536 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1537 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det funger fint og vi bemærker ikke 

et særlig problem. Dog ønsker ikke 

og har en overordnet "loeder" 
revisor... positiv 

1538 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1539 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisorer er private aktører ansat 

som virksomhedens rådgiver og skal 

ikke have rolle som offentlig 

kontrolinstans. ingen 

1540 

Regnska
bsklasse 

C 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg har en klar forventning til vores 

revisor at gældende skattelovgivning 
overholdes, da han revidere 

regnskabet ingen 
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(mellem
) 

indberetning af 
selvangivelse 

1541 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1542 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Kontrolle er ok. neutral 

1543 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ringe negativ 

1544 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej manglende negativ 

1545 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Synes der mangler kontrol eller mere 

kontrol af større selskaber samt 
multinationale selskaber. Har også 

været dem som man har hørt om i 

pressen. Det er selvfølgelig også 
komplicerede sager, men også 

mange penge det drejer sig om. negativ 

1546 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Synes man går efter de små 
virksomheder i kontrollen, det er det 

som man kan finde ud af at 

kontrollere. Men lav mere kontrol 
overfor større og udenlandske 

virksomheder som driver forretning i 

Danmark. Hører om den ene 
skandalesag efter den anden og her 

er der tale om store beløb. Men 

kræver selvfølgelig også at SKAT 
har ansat nogle meget faglig dygtige 

medarbejdere for at kunne 

gennemskue sådanne forretninger. negativ 

1547 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 
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1548 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja g ingen 

1549 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Intet ingen 

1550 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1551 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Vi følger alle love og regler. Vores 

revisor og advokat hjælper os med 

dette ingen 

1552 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1553 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Vi havde besøg af 2 medarbejdere 

fra skat i 2016 vedr. regnskab for 
2015.  Dette var en MEGET dårlig 

oplevelse, da deres tilgang var at 

man var skyldig til andet var 
bevidst...... folkene blev udspurgt, og 

kryds forhørt af de 2 mænd. det var 

en virkelig dårlig oplevelse negativ 

1554 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ok ingen 

1555 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1556 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Jeg stoler på revisor ingen 
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1557 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja OK ingen 

1558 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Rimelig neutral 

1559 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja at det sejler lidt negativ 

1560 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke Ved ikke Ja Nej   ingen 

1561 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1562 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Der mangler kontrol fra Skat på alle 

områder. negativ 

1563 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

1564 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1565 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke nej ingen 

1566 

Regnska

bsklasse 
C 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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(mellem
) 

1567 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1568 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

SKAT er meget langt fra 
virkeligheden i deres tilgang - 

embedsmænd har frit slag til at stille 

ublu krav og genoptage tidligere 
perioder gennem fristgennembrud - 

hvorved virksomheden tvinges ud i 

skatteankesager. Der mangler 
rimelighed og reelt 

forretningsforståelse i SKAT. Og 

udfordringen i forhold til revisor er, 
at de ofte ikke fanger disse emner 

f.eks. energiafgifter eller andre 

marginale skatteområder, fordi de 
for et enkelt år falder under 

bagatelgrænsen for revisionens 

væsentlighed, men SKAT ser på tre 
år samlet - og så er det pludesligt 

store beløb vi taler om. Dette har 

ført til at der p.t. er 3-5 års ventetid i 
skatteankesager. negativ 

1569 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor er i højere grad, SKAT´s 

repræsentant efter finanskrisen. De 

er mere opmærksomme på, at de er 

110% på den rette side af 

lovgivningen. ingen 

1570 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Fungerer positiv 

1571 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Jeg ved at der i min virksomhed er 
styr på tingene ved hjælp af dygtig 

revision, så ser det ikke nødvendigt 

med yderligere kontrol! ingen 

1572 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 
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1573 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Fin positiv 

1574 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej 

Det store problem ved at revisor 

eventuelt skulle medvirke til at sikre 

overholdelse af skatteloven er jo 
netop, at revisor er betlat af 

virksomhederne. Dermed er det 

svært at opretholde tilskrækkelig 
objektivitet og uafhængighed og den 

udvidede adgang til at fravælge 
revision har kun gjort området 

betydeligt sværere at udøve kontrol 

på. negativ 

1575 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Revisor skal jo være vores rådgiver i 

forhold til skatterådgivning og ikke 
kontrollør for skat . ingen 

1576 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1577 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1578 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Min holdning til skattekontrol at den 

er mangelfuld vi har aldrig fået 
foretaget ind i vores virksomhed. 

Min holdning er også at reglerne for 

driftsselskaber erfor kompliceret og 
kræver stor administrative 

ressourcer. negativ 

1579 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

1580 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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1581 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1582 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej INGEN ingen 

1583 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1584 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Hvis embedsværket vil have øget 

kontrol, på virksomhedens 
bekostning, skal det være 

omkostningsfrit for virksomheden i 

kraft af en skattelettelse ingen 

1585 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja 

Har PT en Skattekontrol sag hvor 
Skat gennemgår hvert eneste bilag 

og gennemgående underkender alat, 

og vil have at firmaet skal overholde 
Skatteregler der ikke er trådt i kraft., 

Skat lyver og det er ikke første gang 

jeg er ude for det. negativ 

1586 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1587 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke OK ingen 

1588 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 
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1589 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Revisor har fuld adgang til vores 
regnskab, og har derfor mulighed for 

at checke evt. fejlkilder ved 

opgørelse af den skattepligtige 
indkomst - men uanset anvender 

revisor alene stikprøvekontrol og 

kan derfor ikke garantere at 
virksomheden har overholdt alle 

skatteregler. Ved gennemgang af 

regnskab - har revisor typisk udtaget 
omkring 25 - 50 bilag der bliver 

gennemgået og drøftet indholdet af 

og bilag omkonteres evt. til konti 
uden fradrag. negativ 

1590 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1591 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Min revisor tager sig af det og det 
fungerer. ingen 

1592 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Har ingen holdning til dette ingen 

1593 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja tillid til revisor ingen 

1594 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1595 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1596 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skattekontrollen for almindelige 

virksomheder virker OK. neutral 
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1597 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved ikke ingen 

1598 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 2-5 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

1599 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 5-10 år 

5 eller 
flere Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1600 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

1601 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja 

Skattekontrol skal udvidet og 
foretages langt oftere. Revisors rolle 

vil i vores øjne kun være relevant, 

hvis vi har behov herfor ellers 
håndterer CFO denne del.! negativ 

1602 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Den er jo som alle ved mangelfuld, 

men Skat bruger deres tid forkert, 
for man behøves ikke mere end 1 år 

på handelsskolen, for nemt at 

gennemskue hvilke man burde føre 
udviget kontrol med - negativ 

1603 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1604 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem

) 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Der er på nuværende tidspunkt alt 
for lidt skattekontrol. denne kan ikke 

fungere på tillid. For mange 

selskaber skabes udelukke for at 
snyde. Disse kan snyde i for mange 

år uden at blive stoppet. Selv samme 

ejere kan forsætte gentagende gang i 

forskellige CVR. negativ 

1605 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 
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1606 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1607 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja nej ingen 

1608 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke fin nok neutral 

1609 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1610 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Har ingen holdning til dette ingen 

1611 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke Ved ikke Nej Nej Intet ingen 

1612 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Revisor skal være kundens mand - 
ikke statens kontrollør ingen 

1613 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Ja Ved ikke 

Skatteregler så indviklede så selv en  

revisor ikke kan finde ud af det. Min 
revisor har lavet 2 store fejl. 

Omvendt bevisbyrde er helt 

forkastligt, da man ikke altid kan 
bevise sin uskyld. Der er i den grad 

brug for nogle upartiske til at 

kontrollere hvad sKAT laver. Jeg 

har stævnet skat i 3 sager og vundet 

dem alle, sKAT har måttet betale ca. 

2,3 mio. kr. til mine rådgivere og 
derudover har sKAT også betalt 

kammeradvokaten. Retssikkerheden negativ 
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er nærmest ikke eksisterende. ...... og 
der er meget meget mere at fortælle. 

1614 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej god revisor ingen 

1615 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1616 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1617 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Forfølger petitesser og lader de store 

opgaver ligge? negativ 

1618 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Revisor er tit for dårlige - de ved 

ikke nok og sikrer ikke godt nok. ingen 

1619 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst Nej Nej Nej Ingen ingen 

1620 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1621 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 
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1622 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1623 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1624 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1625 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1626 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Har haft besøg af skatte kontrollen 
for nylig og de brugte en hel dag på 

at kontrollere medarbejderne ikke 

fik et par kroner for meget f.eks. 
Diæter, kørsels godtgørelse, negativ 

1627 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1628 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Så længe at SKAT ikke er bevidst 
om at kvantitet og kvalitet er to 

forskellige emner, bliver SKAT ikke 

i stand til at udføre tilfredsstillende 
rådgivning og kontrol. Såfremt 

SKAT skal opnå en tilfredsstillende 

kvalitet af sine opgaver, er der nødt 
til at ske et kvalitetsløft af de 

personer der skal udføre opgaverne. 
Den aktuelle kvalitet er langt under 

rimeligt niveau. negativ 

1629 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke ved ikke ingen 

1630 

Regnska

bsklasse 

C +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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(mellem
) 

1631 

Regnska

bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

1632 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1633 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1634 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Skattekontrol - fint for os ingen 

1635 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja nej ingen 

1636 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1637 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Problematikken kunne vendes: 

SKAT kunne udfærdige revisionen, 
hvorefter virksomhedsleder kan, 

efter ønske, hyre en statsautoriseret 

revisor til at checke skat's revision. ingen 

1638 

Regnska
bsklasse 

C 
(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1639 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 
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1640 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Alt for løs negativ 

1641 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skattekontrollen skal målrettes 

personlige virksomheder hvor ejeren 

har incitament til ikke overholde 
lovgivningen, samt virksomheder 

med selskaber i flere lande med 

incitament til skatteplanlægning. 
Mellemstore selskaber i DK har ikke 

incitament til ikke at overholde 
lovgivningen, så det vil primært 

være fejl og misforståelser pga. 

komplicerede regler. negativ 

1642 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Skattekontrollen ser ud til at være 
meget effektiv overfor smp og 

mellemstore virksomheder hvorimod 

den åbenbart slet ikke virker når 
dedt drejer sig om udbetaling fra 

skat af milliader af kroner. Det er i 

høj grad krænkende for os 
skastteborgere at høre om at såndan 

noget kan ske p.g. af totalt mangel 

på ledelse og ansvar hos de 
pågældende ledere og politikere. negativ 

1643 

Regnska

bsklasse 

C 

(mellem

) +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja er ok positiv 

1644 

Regnska
bsklasse 

C 

(mellem
) +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen ingen 

1645 

Regnska

bsklasse 
C 

(mellem

) +10 år 2-5 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ggh ingen 

1646 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Kontrol lemfældig og svært at tale 

med ansvarlig skattepersonale negativ 
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1647 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen holdning ingen 

1648 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja kan ikke svare på ingen 

1649 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Mangelfuld negativ 

1650 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja kontrol ikke noget problem ingen 

1651 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1652 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved ikke ingen 

1653 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Jeg syntes det er til grin at os mindre 

virksomheder går og betaler vores 

del, mens skat sejler rundt i deres 
eget rod, der gør, mennesker med 

ond tro og intet mellem ørene stjæler 

fra vores fælles kasse. Det er 
frusterende at det kan betale sig at 

snyde uden der hæres noget ved det. 

stopper her :-) da det jo alligevel 
ikke kan betale sig for der er jo 

alligevel ingen der gær noget ved 

det, så hvorfor ødelægge sit gode 
humør på denne skønne sommerdag, 

på svinder og skat der sejler. negativ 

1654 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Bruger statsautoriseret revisor ingen 

1655 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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1656 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1657 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja for lidt kontrol negativ 

1658 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja elendig fra skat negativ 

1659 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej god positiv 

1660 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

1661 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

1662 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1663 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1664 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Jeg kan ikke se at det skulle være 

bedre med revisor på når man se 
hvordan store firmaer ikke altid 

holder sig til loven ingen 

1665 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Jeg tror det er Skat der har behov for 
mere kontrol, ikke virksomhederne negativ 

1666 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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1667 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

1668 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

jeg har ingen ide om hvilken skatte 

kontrol, der foregår, men jeg 
forventer da også 100% at når jeg 

betaler en revisor for at gennemgå, 

opstille regnskaber og indberette, at 
alt så er OK, så jeg opfatter alt som 

på en niveau der skal være og OK ingen 

1669 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ingen ingen 

1670 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke det vil jeg ikke ingen 

1671 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1672 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg og min revisor, indgiver efetr 
bedste evne vores skatteangivelse ingen 

1673 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1674 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1675 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1676 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1677 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1678 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Har Ingen viden om dette ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1679 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg mener revisorfirmaet er så stort 
og seriøst med mange ansatte at de 

har en viden som jeg føler mig 

fortrolig ved at benytte. ingen 

1680 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vi stoler på og betaler for revisor4s 

kontrol og rådgivning ingen 

1681 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

1682 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skattevæsenet må selv 

arrangere/betale kontrol. Revisor er 

min rådgiver som skal sikre at jeg 
betaler det jeg skal og ikke mere end 

jeg skal. ingen 

1683 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1684 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Vi betaler den skat vi skal - med 

revisors hjælp. Det er SKAT's 
opgave at fange dem der snyder. Det 

er uforståeligt, at man har fjernet 

pligten til ene eller anden 
revisorkontrol med selskaber -også 

mindre . Vi er selv kun et ApS ingen 

1685 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1686 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ja Ingen 

1687 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

1688 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen svar ingen 

1689 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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1690 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Intet specielt ingen 

1691 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Jeg kan ikke svare da der er ferie. 

Mener iøvrigt at skat burde se på de 
ting og aftaler ikke selv kan finde ud 

af som vi har fået. ingen 

1692 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

1693 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

1694 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Revisors ansvar ingen 

1695 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1696 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1697 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1698 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej skattevæsenet , ha, ha negativ 

1699 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ja   ingen 

1700 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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1701 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke ingen ingen 

1702 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

1703 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1704 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

1705 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1706 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Skattekontrollen er meget dårlig negativ 

1707 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Skat har alt for lidt kontrol negativ 

1708 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

1709 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja   ingen 

1710 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1711 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej viirker jo ikke negativ 

1712 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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1713 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja ok ingen 

1714 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1715 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1716 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1717 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Altså,jeg opfatter skatte 

lovgivningen som så kompliceret,at 
ingen med sikkerhed vil kunne sige, 

at de kender lovgivningen ud og ind! 

Det må udgøre et problem også for 
SKAT's  egne medarbejdere! Uden 

revision vil jeg føle en usikkerhed! negativ 

1718 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1719 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Synes den er mangelfuld i store 

koncerner, hvor vi har oplevet store 

svigt i efterhånden mange år negativ 

1720 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1721 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1722 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Vi synes revisor gør et udemærket 

arbejde også med hensyn til 

overholdelse af skattekontrollen. ingen 

1723 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej ok ingen 
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1724 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1725 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1726 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1727 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1728 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ok ingen 

1729 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   Ingen 

1730 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

1731 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Igen ingen 

1732 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ingen holdning ingen 

1733 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ok ingen 

1734 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke God positiv 

1735 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1736 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja OK! ingen 

1737 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1738 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

1739 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen markant holdning ingen 

1740 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

revisor må ikke blive "tolder", så 

mangler virksmoheden rådgiver, 

revisor må gerne være under ansvar 
til loven. ingen 

1741 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

1742 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Revisors ansvar er ok i dag ingen 

1743 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Jeg betaler idag et stor beløb til 
rivisor ,som kun er en fordel for 

skat,selv om jeg kunne undvære 

revisor i virksomhed ,hvis 
skattelovene var mere simple. ingen 

1744 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skatte lovgivning og indberetnings 

regler er idag så komplicerede at det 
er nødvendigt for os som 

virksomhed at have ext. bistand til 

indberetning mm. negativ 

1745 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ingen Nej Nej Nej Nej 

brug energi så de store som snyder 
for milliarder negativ 

1746 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej for dårlig en skattekontrol negativ 
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1747 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1748 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

mindre landbrug og 

landbrugsforeningen udarbejder og 

rådgiver omkring skat og regnskab. ingen 

1749 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej I visse tilfælde ingen 

1750 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej 

Selv om der er tale om 

statsautoriseret revisor opstår der 
ofte fejl - både den ene og den anden 

vej. ingen 

1751 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1752 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1753 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1754 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Som altid er det min opfattelse at 

SKAT bruger mest tid på at 
kontrollere de mindre virksomheder 

med "lette regnskaber". negativ 

1755 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1756 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Det har jeg ingen holdning til ingen 

1757 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

1758 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 
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1759 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej ved ikke ingen 

1760 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej VED IKKE ingen 

1761 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

MAn er ebedre til at finde små fejl, 

end til at gå efter de store beløb. negativ 

1762 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Nej ingen 

1763 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen kommentarer ingen 

1764 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1765 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Det er sådan, at jeg har et lille firma, 

og ofte er jeg ikke omfattet af 
revisionspligt, men hvis jeg ikke 

anvender revisor, bliver det meget 

tidskrævende for mig, idet jeg så kan 
være ret sikker på at blive indkaldt 

til skat. Min holdning er, vi skal 

betale skat efter reglerne, men mit 
indtryk ar at skat har stort fokus på 

de små, som er nemme at gå efter, 

og vi har ikke mulighed (tid) for at 
sætte os ind i alle regler, så man er 

tvunget til at rette ind, uanset om 

skat har ret eller ej. Så jeg betaler ca. 
10.000,- kr/år for ikke at blive snydt, 

og slippe for bøvlet med skat. Tror 
aldrig jeg får tillid til skat.... negativ 

1766 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke tilfreds positiv 

1767 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej Ingen ingen 
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1768 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej God positiv 

1769 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1770 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1771 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1772 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1773 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

1774 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1775 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

1776 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej revisor er min advokat mod skalt ingen 

1777 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Har ingen mening om det ingen 

1778 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja hmmm ingen 

1779 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Hvis staten ønsker at brug revisor til 

øget skattekontrol bør staten betale 

vi har rigelige udgifter og afgifter 
m.m. som selvstændige ingen 
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1780 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

For 20 år siden, var der ca hvert 2 år 
skattekontrol. Nu er det 20 år siden, 

derfor er der så mange 

virksomheder, der bare lukker og 
åbner igen :( negativ 

1781 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1782 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

1783 
Ved 
ikke +10 år 

Ved 
ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

1784 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1785 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1786 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Bør forblive adskilt for at undgå 

sammenblanding mellem offentlige 
og private interesser ingen 

1787 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej OK ingen 

1788 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Ved ikke ingen 

1789 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Der er ingen skattekontrol negativ 

1790 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1791 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1792 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

1793 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1794 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ok ingen 

1795 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

1796 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

1797 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1798 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning ingen 

1799 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

1800 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen yderligere kommentar ingen 

1801 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1802 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej Ikke et krav ingen 

1803 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen ingen 

1804 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vi er helt trygge ved vores revisor. 

Han går meget op i 
skattelovgivningen. Så vi er ikke i 

tvivl om at han gør hvad han skal. 

Og vi bliver informeret hen ad vejen. ingen 

1805 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Kender den ikke ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1806 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Når der ikke er lovkrav skal revisor 

rådgive om de emner han bliver bedt 
om. Nogle gange er det 

skatteforhold nogle gang noget 

andet. ingen 

1807 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1808 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1809 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Jeg bruger revisor, så der bliver 

indberettet rigtig. ingen 

1810 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Jeg mener at vi overholder gældende 
regler naar vi følger en professionel 

anerkendt revisor som Redmark. 

Men jeg mener ikke det er vores 
ansvar at betale ekstra hvis kontrol 

ansvaret ligges paa revisoren. Det 

maa fortsat være en 
statslig/kommunal opgave. ingen 

1811 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Den er ok positiv 

1812 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1813 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

1814 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ok ingen 
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1815 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1816 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

1817 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1818 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ved ikke ingen 

1819 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej h ingen 

1820 
Ved 
ikke 

Ved 
ikke 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1821 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1822 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1823 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Skat burde nu  beskæftige sig med 

de store millionsnydere inden der 

stikkes regler ud igen igen for alle vi 

små let tilgængelige firmaer negativ 

1824 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1825 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1826 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1827 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Fungerer fint  nu. positiv 

1828 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1829 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej ingen ting ingen 

1830 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1831 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1832 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej har ingen specifik holdning ingen 

1833 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

1834 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

revisor tager over, når skat forlanger 

mere dokumentation. Det er i trygge 
hænder! ingen 

1835 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1836 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke 

En respaktabel revisor mindsker 

risikoen, og dermed tidsforbruget på 

skattekontrol, at blive indkaldt til 
"torskegilde". ingen 

1837 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

1838 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

1839 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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1840 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1841 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

1842 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1843 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1844 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1845 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Kunne godt forbedres. negativ 

1846 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg har været ude for, at skulle  gøre 

rede for hele mit regnskab, fordi 
skattekontrollen havde en mistanke 

til en specifik post, jeg så gerne, at 

jeg var blevet spurgt om at gøre rede 
for denne specifikke post, end at 

påføre mig bøvl og udgift til den 

store kulegravning. negativ 

1847 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1848 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Skal åbenbart udfyldes, selv om svar 

ikke er et krav ^^ ingen 

1849 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 
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1850 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Kontrollen er dårlig negativ 

1851 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1852 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg savner til tider en mere effektiv 

skattekontrol- jeg tænker på de 

bæster, der kryber udenom. Det kan 
ikke passe, at man skal spare på det 

hér område; man sparer ikke en 

pind, man fremmer bare muligheden 
for, at folk kan lave de "numre". negativ 

1853 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej 

Med den omfattende svindel der 

generelt er, må der være mange 
penge for Skat at hente. Forstår ikke 

at man sparer på dette område. Der 

burde være en niche for revisorer 
der. negativ 

1854 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

både skat og revisor skal have et 
meget større proffesionelt 

samarbejde ingen 

1855 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

ingen, har simpelthen ikke viden om 

det ingen 

1856 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1857 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke Dårlig holdning til skattekontrollen negativ 

1858 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Skat forholder sig for ofte til nemme 
små sager, hvorimod større sager har 

man tilsyneladende vanskelig ved at 

indrive. negativ 

1859 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 



180 

1860 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke det fungerer fint positiv 

1861 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisorer laver efterhånden skats 

arbejde mere end optimere 
virksomhederne de har udspillet 

deres rolle og vil få det hårdt i 

fremtiden efter vores mening vi vil 
søge andre rådgivere end revisors i 

fremtiden ingen 

1862 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja dårlig negativ 

1863 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Det nuværende omfang vurderes til 
at være tilfredsstillende positiv 

1864 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1865 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

1866 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

1867 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

1868 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst Nej Ja Ja   ingen 

1869 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

1870 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej fin nok positiv 

1871 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1872 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Ved ikke Ved ikke Nej Nej   ingen 

1873 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ned ingen 

1874 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

1875 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej For meget kontrol negativ 

1876 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Er OK neutral 

1877 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1878 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

1879 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Vi har altid tilstræbt overholdelse af 
lovgivningen og derfor tilknyttet en 

dygtig revisor - så vi derved 

afleverer et regenskab der både er 

retningsgivende og uden snyd. Men 

jævnfør hvad der erfares gennem 

dagspressen - så kunne der være et 
behov for mere kontrold på linie 

med gamle dage. Det virker til at 

manglende kontrold gør at man 
åbenbart kan fifle med regenskaber 

uden koncekvenser. Men i forvejen 

betaler vi støre beløb til revisor så 
må kontrold være en opgave for 

Skat. negativ 

1880 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1881 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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1882 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

1883 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej God positiv 

1884 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1885 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1886 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1887 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Revisor er virksomhedens rådgiver ingen 

1888 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ok ingen 

1889 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Øget kontrol ved firmaer med stor 

omsætning da det er der de store 

skattepenge måske er. ingen 

1890 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Min rev medvirker på alle niveauer 

det sikrer at jeg er tryg ved at alle 
skatteregler er overholdt ingen 

1891 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1892 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Ja Nej Fin positiv 

1893 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1894 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1895 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Har et enkelmandsfirma og har fast 

arbejde ved siden af. Syntes at 

skattevæsenet, har haft del kvaler 
med skat, men det er nok normalt for 

skat, at dem der gør ekstra indsats 

skal straffes hårdere. negativ 

1896 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke ok ingen 

1897 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1898 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1899 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

1900 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1901 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

1902 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Den er fin positiv 

1903 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

1904 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Tilfresstillende positiv 
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1905 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 

1906 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1907 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja mere kontrol neutral 

1908 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1909 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Revisor bør ikke udføre denne 

kontrol ingen 

1910 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg forventer at det er revisors 

ansvar at nuværende 
skattelovgivning er overholdt ingen 

1911 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er staten der kræver revision. Så 

det burde også være staten der 

afholder denne udgift. ingen 

1912 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

1913 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1914 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke ok ingen 

1915 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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1916 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg har ikke haft anledning til tvivl 

om revisors hjælp rolle til 
nuværende skattekontrold. ingen 

1917 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

vi bruger statsautoriseret revisor og 

regner med og forventer der bliver 

taget hånd om kontrollen ingen 

1918 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1919 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg har fuld tillid til min revisor, 
men ærgrer mig hver gang jeg hører 

andre ikke overholder 

skattelovgivningen. Forrige 
spørgsmål...måske ja, hvis jeg 

vidste, hvad det koster ekstra negativ 

1920 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen bemærkning ingen 

1921 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

1922 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ok ingen 

1923 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen holdning ingen 

1924 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 
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1925 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Skat har i de sidste mange år været 
lænset som arbejdsplads på 

forskellige vis og megen 

kompetance er flygtet. Mange 
ansatte kæmper stadig bravt, og har 

elendige arbejdsvilkår, råber opad 

for døve ører og landet har en 
regering, der allermest står i kø ved 

håndvasken med ryggen til. Bortset 

fra det er revisorer ligesom alle 
andre i samfundet mennesker, der 

udøver deres fag i et spekter fra 

meget etisk til meget råddent. Mit 
firma havde en hel del højere 

indtægt før jeg fik børn, havde jeg 

altid en statsautoriseret revisor til at 
rådgive mig og godkende mit 

regnskab. Siden er min indtægt af 

sådan en størrelse, at revisorbistand 
ikke er påkrævet og ej heller 

nødvendig, je gkan selv gennemskue 

regnskabet.  negativ 

1926 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Betaler jo i forvejen skat for at 

skattevæsnet kan fungere ingen 

1927 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Hvis revisor involveres i 
skattekontrol for det offentlige, så 

kan der opstå tvivl om, hvem revisor 

repræsenterer - det offentlige eller 

virksomheden. ingen 

1928 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen holdning ingen 

1929 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1930 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen kommentar ingen 

1931 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ikke nogen ingen 

1932 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Uden revisor går det ikke selv ikke 
ved mindre firmaer ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

1933 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej For lidt kontrol negativ 

1934 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1935 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Nej ingen 

1936 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej nej ingen 

1937 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

1938 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen bemærkninger ingen 

1939 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

1940 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1941 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

1942 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

dårlig undersøgelse svar ikke et krav 
i dette felt ingen 
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1943 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ingen bemærkninger ingen 

1944 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Til det simple regnskab jeg har, vil 

revisor blot være fordyrende 
omkostning ingen 

1945 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej effektiv, god positiv 

1946 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Det er godt nok positiv 

1947 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1948 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1949 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skattekontrol - hvordan fungerer den 

i dag???? ingen 

1950 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ved ikke ingen 

1951 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1952 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingnen ingen 

1953 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja intet at bemærke ingen 

1954 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   Ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1955 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

1956 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

1957 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

1958 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

1959 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1960 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Er min revisor(Deloitte) ikke i 
forvejen garant for at 

skattelovgivningen respekteres? ingen 

1961 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ved ikke ingen 

1962 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Syntes allerede at Revisor er en dyr 
afærde for at skulle overholde en 

kompliceret skattepligt! ingen 

1963 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Der er sommerferie! ingen 
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1964 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Mit firma er 

enkeltmandsvirksomhed ingen 

1965 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1966 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1967 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

1968 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1969 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke Ringe Ingen 

1970 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

1971 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

1972 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1973 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

skal være mere kontrol på små 
virksomhed negativ 
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1974 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Ved ikke Nej omkostnings tung for virksomheden ingen 

1975 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

1976 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

1977 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1978 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

1979 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Det er de større virksomheder, som 

der skal bruges energi på - ikke de 
små ingen 

1980 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

1981 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1982 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

1983 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

1984 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Føler ikke at der er nogen kontrol negativ 
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1985 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

1986 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Er OK neutral 

1987 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Har tillid til ærlige personer. ingen 

1988 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

1989 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1990 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

1991 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ved ikke ingen 

1992 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ikke et krav ingen 

1993 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

1994 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

1995 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

1996 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

1997 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ja Ingen 

1998 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

1999 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

2000 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den er tilfredsstillende som den er 

nu ingen 

2001 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2002 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

2003 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

2004 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej i orden neutral 

2005 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen holdning ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2006 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej minus ingen 

2007 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

2008 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2009 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2010 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2011 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Det er ok neutral 

2012 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2013 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ok ingen 

2014 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja skattekontrol kunne være bedre negativ 

2015 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2016 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

jeg er yderst tilfreds med revisionen, 
fremfor alt ønsker man ikke 

sekundært at få et eller andet uventet 

skattekrav senere i livet. Vores 
revisor er meget opmærksom på, at 

der foreligger kvitteringer til 

regnskabet, det kan selvfølgelig 
være irriterende men hellere safe 

than sorry. negativ 

2017 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2018 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja OK ingen 

2019 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

2020 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ok ingen 

2021 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisoren skal tjene firmaets 
interesser, og så længe det er 

indenfor lovens rammer er det fint. 

Hvis der ikke arbejdets indenfor 
lovens rammer er det vel også 

revisors pligt at sige fra overfor dette ingen 

2022 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2023 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke fin positiv 

2024 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2025 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 
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2026 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Det må være SKATs opgave at sikre 

at lovgivningen overholdes, men 
ikke i petitesser. ingen 

2027 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

2028 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej nej ingen 

2029 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2030 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2031 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Da jeg er en selvstændig psykolog, 
der har arbejdet fuld tid indtil jeg var 

77, og nu stadg har cvr.nr. men har 

meget få klienter, og alt bliver 
opgivet, af den revisor jeg har haft i 

alle årene, og aldrig har hft 

problemer, forstår jeg ikke rigtig 
jeres spørgsmål, for han laver alt. ingen 

2032 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

2033 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

2034 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2035 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

2036 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Udmærket Ingen 
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2037 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2038 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2039 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen holdning ingen 

2040 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den danske stat må som 

udgangspunkt stå for kontrol. negativ 

2041 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke 

I vores tilfælde er nuværende kontrol 
fyldestgørende. positiv 

2042 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej 

Jeg ved ikke hvilket svar,jeg skal 

give, i () står der "svar ikke et krav" 
hvad menes der med det. Jeg har 

afleveret selvangivelsen side start i 

1980 uden brug af revisor og kun 
benyttet mig af det der tilbagemeldes 

fra SKAT formodentlig af en højt 

kvalifiseret revisor. negativ 

2043 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2044 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

nuværende skattekontrol er ikke 
eksisterende - vi bliver aldrig 

tjekket. Det gjorde vi ellers hvert 

eneste år før omlægningen i 2002 
eller deromkring negativ 

2045 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2046 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

Skattekontrolen er for dårlig i for 

mange tilfælde negativ 
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2047 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

2048 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2049 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen holdning ingen 

2050 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Mm ingen 

2051 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Passer fint til mit firma positiv 

2052 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Skattekontrol har intet med 
regnskaber at gøre da professionel 

snyd ikke indgår i regnskaberne. 

Skattekontrol skal derfor gribes an 
på en helt anden måde end ved at se 

på regnskaber. ingen 

2053 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej tilstrækkelig positiv 

2054 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2055 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2056 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Har ingen komentar ingen 
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2057 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Godt nok synes jeg. positiv 

2058 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Revisor er rådgiver for 
virksomheden og skal ikke have en 

dobbelt rolle ingen 

2059 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej revisor tjekker alt ingen 

2060 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2061 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2062 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det opleves, at SKAT følger 

revisors indberetning, der kommer 

ikke andre reaktioner fra SKAT. ingen 

2063 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Er OK neutral 

2064 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2065 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej papir for papirets skyld ingen 

2066 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   Ingen 

2067 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning . ingen 

2068 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2069 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ved ikke ingen 

2070 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

2071 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke 

Det bør ikke være frivilligt om 

virksomheder med mindre 

omsætning kan undgå at bruge 
revisor. ingen 

2072 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg har Revisor til at klare mit 

Regnskab. Det er for svært for mig 
selv. Jeg er god til mit fag - Stoler på 

min Revisor ingen 

2073 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2074 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen holdning ingen 

2075 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen svar ingen 

2076 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

2077 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2078 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

2079 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ungen holdning pt ingen 
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2080 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

Revisor vil ofte stå i en kompleks 
situation idet virksomheden som 

udgangspunkt vil benytte alle lovlige 

metoder til at reducere 
skattebetalingen mens samfundet 

forventer at revisor agerer 

"vagthund". Den reducerede 
revisionspligt og konkurrencen på 

markedet gør, at virksomheden i 

større eller mindre grad forventer, at 
revisionsrådgivning indebærer 

skatteoptimering. negativ 

2081 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2082 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2083 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen bemærkning. ingen 

2084 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Nuværende skattelovgivning er så 

kompleks og omfanget særdeles 
stort. Tror man skal gå helt andre 

veje end at indføre MERE kontrol. 

Man skulle fjerne f.eks. 50% og 
simplificere på bekostning af den 

millimeter retfærdighed der 

tilstræbes i det nuværende system. negativ 

2085 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke 

Der skal strammes op, det er 

uacceptabelt slendrian attitude 

holdning som åbenbart er situationen 
i Skat! Skat skal have medført en 

konsekvens politik med straffe til 

snsvarsdragende andatte i alle led, 
som kan mærkes negativ 

2086 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2087 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen kommentar ingen 

2088 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Nej sparre med revisor ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2089 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Her står her 'svar ikke et krav'. 

Siden, at det skal udfyldes? Min 
revisor tager sig af det 

skattemæssige. Det betaler jeg for, 

så jeg kan koncentrere mig om mit 
job :-) ingen 

2090 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej 

Det må være rimeligt at opkrævere 

af skat selv forestår udgift til evt. 
Mer revision da virksomhederne jo 

også kan komme ud for hårde tider 

hvor det kan være svært at 
opretholde et størrere udgifts niveau ingen 

2091 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

2092 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

2093 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Jeg er pensionist og er ved at lukke, 

har kun en kunde hver halve år ingen 

2094 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2095 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

brug penge der hvor der er store 

penge at finde i skatteunddragelse ingen 

2096 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja god positiv 

2097 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ved ikke ingen 

2098 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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2099 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

i skriver at svar ikke er et krav, 
hvorfor skal det så udfyldes ?? Jeg 

har en prof til at lave alt udover 

kassekladde, som jeg selv laver og 
interesserer mig slet ikke for skat og 

hvordan det forholder sig, det betaler 

jeg mig fra. Så egentlig har jeg ingen 
forstand på jeres spørgsmål. negativ 

2100 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2101 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej Nej ingen 

2102 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke kontrol og kontrol er fint . ingen 

2103 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Dyrt ingen 

2104 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Alt efter beløbstørrelse synes jeg 

revisor skal medvirke til øget 

skattekontrol ingen 

2105 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

2106 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ingen ingen 

2107 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Gå efter de større skatteunddragere ingen 

2108 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2109 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 
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2110 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2111 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2112 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2113 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Ja 

Jeg har oplevet mange mindre 
erhvervsdrivende, som er blevet 

direkte hjulpet til skatteunddragelse 

via revisorinvolvering. Frisører, 
landmænd, 

enkeltmandsvirksomheder m.fl. ingen 

2114 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg ved ikke meget om det, men 

regner med at min revisor sikrer at 

mine forhold er i orden. ingen 

2115 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Der er så rigeligt med udgifter til 

enkeltmandsvirksomheder. ingen 

2116 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Det er nødvendigt ingen 

2117 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   Ingen 

2118 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2119 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

2120 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2121 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2122 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ok ingen 

2123 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

2124 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

2125 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

jeg har hyret revisor for at undgå at 
sætte mig ind i for mange 

skatteregler... god revisor burde 

sænke nødvendigheden for kontrol ingen 

2126 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

revisor må ikke kontrolere sig selv - 
det bør være som pt. en anden 

instands  altså Skat ingen 

2127 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej alt er fint positiv 

2128 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2129 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2130 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Kunne med fordel udbygges ingen 

2131 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen relevant kommentar ingen 

2132 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ved ikke ingen 

2133 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej nej ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2134 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det er fuldstændig grotesk at 

skatteregler skal være så komplekse, 
det tjener kun et formål - udnyttelse. 

Sæt en computer til at generere 

ønskede beregninger eller lav lotte 
om hvad vi skal betale i skat, moms, 

o.l. Det er ikke seriøst, at en 

selvstændig skal arbejde 10-15 timer 
dagligt for at oppebære en 

mellemindkomst. :-( negativ 

2135 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2136 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2137 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen komentar ingen 

2138 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

2139 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

2140 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ja Ingen 

2141 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej fffff ingen 

2142 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2143 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

I den store skattesag (12,5 
milliarder) synes jeg virkelig at der 

hos SKAT skulle være en 

revisorkontrol - ikke bare hos nogle 
statsrevisorer der formentlig gør 

"som de plejer" men et professionelt 

revisionsfirma udefra som 
revisderede de interne 

forretningsgange - om de 

tilstrækkeligt sikrer at der ikke sker 
skattesvindel ved f.eks 

udbytteskatters udbetaling som vi 

har set det.  Revisor skulle ligeledes 
placere ansvar ved f.eks. banker der 

udbetaler eller i det mindste sørge 

for at en instans griber ind så det 
standses hvis ikke 

forretningsgangene overholdes. Set 

skulle man gøre noget ved og ikke 
lade de statsansatte selv lave deres 

interne kontrolsystemer - de er jo 

inhabile. Hos SKAT drejer det sig 
først og fremmest om at alle 

lederniveuer tager ansvar og ikke 

bare skubber det opad når de har 
aflagt besked til nærmeste 

overordnede !!! Alle der ved noget 

skal være forpligtet til at rapportere 
og samtidig beholde ansvaret. 

Nemlig. negativ 

2144 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2145 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

samarbejde mellem skat og 

revisionfirmaer burde øges, dog 

forblive hver for sig. Ikke lade skat 
blive overtaget af rivisorer. ingen 

2146 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2147 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke er vel ok neutral 
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2148 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Vel i orden neutral 

2149 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2150 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

2151 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Det er frustrerende at man er nødt til 

at benytte en revisor for at sikre sig 

mod fejl mht. skat ingen 

2152 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2153 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

2154 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2155 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2156 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja manglende kontrolforanstaltninger negativ 

2157 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja er for dårlig negativ 

2158 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 



209 

indberetning af 
selvangivelse 

2159 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2160 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Har kun modtaget en forespørgsel 

om et ligegyldigt emne. Savner 
proportionalitet. Kender ingen der 

har fået en rigtig skattekontrol. negativ 

2161 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej Nej Ja Ved ikke   ingen 

2162 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2163 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Revisor er vigtig ingen 

2164 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2165 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej   ingen 

2166 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2167 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2168 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

2169 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2170 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej ingen ingen 

2171 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej kører ok neutral 

2172 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2173 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke 

Revisor er meget opmærksom på at 
lave det skattemæssigt lovligt. ingen 

2174 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning ingen 

2175 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen. Ingen 

2176 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej PAS Ingen 

2177 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Danmark har ikke råd til ikke sikre 

sig at enhver virksomhed svarer den 
skat de er forpligtet til. Ingen 

2178 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Som en lille virksomhed kan man 
godt forvente mere kontrol med de 

store virksomheder, der helt eller 

delvist undgår kontrol Ingen 

2179 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

2180 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Skat bør gå efter de store fisk Ingen 
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2181 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja god positiv 

2182 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke fuld tilfreds positiv 

2183 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2184 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2185 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ved ikke ingen 

2186 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2187 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2188 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2189 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

En revisor skulle meget gerne have 

styr på skatte kontrol og vi som 
virksomhed sætter vores lid til at de 

gør deres job godt nok ingen 

2190 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej nej ingen 

2191 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke intet Ingen 

2192 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ingen ingen 

2193 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Jeg mener, at Skat bruger alt for 

meget tid på små og mindre 
virksomheder uden at finde noget. negativ 
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indberetning af 
selvangivelse 

2194 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Det burde være en del af revisors 

ansvar ingen 

2195 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej   Ingen 

2196 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Ikke omfangsrig nok. For få 

regnskaber/selvangivelser 
kontrolleres negativ 

2197 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Retfærdighed og sørg for at fange de 

store fisk - når 13 miliarder kan 

blive væk har jeg sku ingen tilld til 

systemet. negativ 

2198 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

svær at svar på min har jeg fuld tilid 

til, men ved er nogle der ikke er. ingen 

2199 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2200 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Vi overholder alle regler og love. 

Betaler vores skat. Vi vil ikke betale 

yderligere i revisor honorar, fordi 
andre ikke overholder loven. Typisk 

Dansk tankegang at belaste alle 
andre end de kriminelle ! ingen 

2201 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja at det er korrekt udført ingen 

2202 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2203 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2204 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2205 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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2206 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2207 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2208 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

2209 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ingen holdning ingen 

2210 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej hmm ingen 

2211 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2212 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2213 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja ok ingen 

2214 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ja 

En revisor er ingen sikkerhed de kan 

også lave fejl, så jeg vil stadig selv 
se om alt passer!----- ingen 

2215 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

2216 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2217 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2218 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

2219 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Jeg har et mikroskopisk it-firma  -   

jeg synes ikke det er rimeligt at jeg 

skal svare moms og betale revisor i 
dyre domme for at kunne føle mig 

nogenlunde sikker - i den verden 

som åbenbart er så plumhamrende  
rådden at kun milliardsvindel synes 

at være en gangbar forretning  - 

Momsgrænserne skal ændres  - jeg 
er træt af at betale moms og revisor  

bare fordi jeg er over 50.000 i 

omsætning ---  Latterligt - føler mig 
komplet til grin i dette samfund! negativ 

2220 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2221 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2222 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2223 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Har på fornemmelse af de små 
firmaer skal betale for de store får 

reduceret skattetræk ingen 

2224 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen kommentarer ingen 

2225 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke vigtig ingen 

2226 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej ingen kommentarer ingen 
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2227 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning ingen 

2228 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

jeg lader revisoren lave mit 
regnskab, og betaler hvad der skulle 

være. ingen 

2229 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2230 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Er der nogle kontrol? negativ 

2231 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   Ingen 

2232 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

2233 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen svar ingen 

2234 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

2235 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

2236 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2237 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke ingen holdning ingen 
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2238 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

For lempelig for især store 
virksomheder negativ 

2239 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

2240 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2241 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2242 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Tidligere var jeg ude for at 
revisorregningen var så høj, at det 

indirekte var årsag til at jeg i 2008 

valgte at lade mit firma gå konkurs, 
jeg havde en stor aktieporteføjle, 

som faldt og da jeg vidste at 

indtægterne i gennem nogle år ville 
være små, valgte jeg konkurs - 

udgiften til revisor var urimelig høj i 

forhold til arbejdsindsatsen negativ 

2243 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2244 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej nej ingen 

2245 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skattekontrol nærmest ikke 

eksisterende negativ 

2246 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke 

Revisor har ingen ansvar trods det at 
de gennemgår rengskabet ingen 

2247 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej 

Er ikke blevet kontrolleret de sidste 

15 år! ingen 

2248 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2249 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ok ingen 
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2250 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Ja   ingen 

2251 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

skat skal gå efter de store fisk som 

snyder g bedrager i stedet for at bare 

lade dem slippe men os der passer 
vores ting og måske har lidt fast 

ejendom vi slipper ikke så længe vi 

ejer noget helt ned til sidsste øre 
men bandittere og alle ny danskere 

som ikke bruger den danske 

skattelov de slipper helt uden 
problemr negativ 

2252 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2253 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja neutral neutral 

2254 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2255 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2256 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja God positiv 

2257 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

2258 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2259 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2260 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Min revisor har altid overholdt 

skattelovgivningen, så jeg kan ikke 
se hvorfor jeg skulle betale for at de 

som snyder ikke kan snyde 

skattekontrollen er ikke i orden, men 
det har aldid været sådan at de der 

tjener mest bliver kontrolleret 

mindst det er som om det er lettere 
at få de små til at betale, så jeg synes 

at de der udnytter systemet skal 

betale for kontrol negativ 

2261 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2262 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg har momsnr. som 

bibeskæftigelse. Så ingen interesse i 
revision eller at betale noget jeg selv 

kan klare. ingen 

2263 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2264 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2265 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Skattekontrol kontrollerer uden 
gevinst fortrinsvis de små 

virksomheder, som ikke har de store 

muligheder for skattesnyd, i stedet 
for de store, hvor der virkelig kan 

snydes i skat negativ 

2266 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke nej ingen 

2267 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej nej ingen 

2268 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2269 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2270 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2271 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

2272 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2273 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2274 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

2275 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Regner med at revisor er orienteret 

up-to-date ingen 

2276 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Helt fin positiv 

2277 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Har ikke været udsat for 

skattekontrol i mange år. ingen 

2278 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2279 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

dårlig i forhold til strore 
virksomhedder negativ 

2280 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2281 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2282 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2283 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej 

Skattelovgivningen burde være så 

simpel for et enmands virksomhed 
uden ansatte at skattelovgivningen 

kan overholdes uden brug af revisor. 

Med en så lille omsætning ville 

udgift til revisor være ude af 

propertion med omsætning og 

skatteindbetaling. negativ 

2284 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2285 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2286 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2287 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 

2288 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2289 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2290 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

2291 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej nej ingen 

2292 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Skattekontrol og ekstern revision har 

intet med hinanden at gøre ingen 

2293 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg bruger faktisk ikke en revisor, 
men en bogholder da jeg ikke har 

revisionspligt i mit personligt ejede 

selskab. ingen 
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2294 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2295 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Skattelovgivningen er så indviklet, 

at vi ikke selv kan lave vort 

regnskab. Det er ikke 
tilfredsstillende, at det skal være så 

indviklet. negativ 

2296 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2297 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej under middel på visse områder negativ 

2298 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

Det er igen de små der står for skud , 
jeg bruger Ernest & Young , og har 

altid brugt revisor , og betalt mange 

penge for dette , det er  3 gang siden 
1999 at jeg får mine regnskaber 

gennemgået , føler mig en lille 

smule trådt på , da man gang på 
gang kan se hvordan skat skalter og 

valter med millionerne , eller er det 

milliarderne. negativ 

2299 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2300 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2301 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Intet kendskab til nuværende 

skattekontrol ingen 

2302 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej hmm ingen 

2303 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen kom Ingen 

2304 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke det er ok neutral 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2305 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Ved ikke Ja Nej   ingen 

2306 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2307 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2308 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2309 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2310 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

2311 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2312 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

2313 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja NEJ ingen 

2314 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2315 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Mit virksomhed er meget lille, jeg 
ser ingen problem i det her, men tak. positiv 

2316 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej aner intet om skattekontrolen ingen 

2317 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 
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2318 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

I forhold til eksisterende 

dokumentation, så synes jeg, at det 
er en jungle og mega uoverskueligt. negativ 

2319 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

2320 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen holdninger Ingen 

2321 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2322 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke 

Skat må i højere grad udvise 

prioriteringsevne ift hvor de har 

fokus, og hvor de bruger 
ressourcerne ingen 

2323 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2324 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej 

En lille virksomhed som min har 
ikke råd til alt den beukrati ?? negativ 

2325 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

2326 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

2327 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ved ikke Ingen Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2328 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej nej ingen 

2329 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Fint med kontrol af revisorenes 
arbejde vi lever jo i et regel land. 

Hvor der ikke er plads til at lave fejl. 

Jeg bliver kontrollerede årlig for at ingen 
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kunne kale mine vare økologiske. 
Mindre kunne nok godt gøre det. 

2330 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

fritaget for rgsk. aflæggelse pga. 

omsætningens størrelse i 

enkeltmandsvirksomhed. Ingen 

2331 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

2332 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2333 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

2334 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2335 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Alle moms registrerede 

virksomheder, burde være tvungne 

til at have en registreret eller 
statsautoriseret revisor. ingen 

2336 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej passer fint til størrelsen positiv  

2337 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Det er problematisk at 

regnskabsmæssige skatte 

dispositioner foretaget af 
revisordispositioner som bliver 

afvist af skat ikke har konsekvenser 

for revisor. ingen 

2338 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Der skal være uvildig kontrol, jeg vil 
ikke have tillid til min revisor hvis 

han var skattekontrolant ingen 

2339 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2340 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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2341 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2342 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2343 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2344 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2345 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen kommentarer Ingen 

2346 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2347 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

2348 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Vi bruger ikke revisor da vores 
omsætning er meget lille. ingen 

2349 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2350 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

2351 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2352 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

2353 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2354 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ja   ingen 

2355 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Det skyhøje honorar revisoren 
kræver må så rigeligt kunne dække 

kontrol at skattelovgivningen er 

overholdt. Ingen 

2356 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Har jeg ikke taget stilling til. ingen 

2357 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning Ingen 

2358 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

2359 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det er en forholdsmæssigt stor 

udgift til revisor for en mindre 
virksomhed hvis regnskabet 

indkaldes af SKAT til ekstra kontrol. 

Der burde være større tillid til at 
revisoren sørger for at 

skattelovgivning er overholdt, 

således at det er ikke er behov for 
yderligere kontrol. negativ 

2360 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Skattekontrol uacceptabel. Revisor 
er en vigtig brik. negativ 

2361 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Indberetning vis Virk.dk er svært! ingen 

2362 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2363 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2364 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

2365 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2366 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Har kun lille virksomhed, men har 
aldrig været udsat for skattekontrol. ingen 

2367 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2368 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2369 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2370 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ikke nogen yderlige svar ingen 

2371 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

2372 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2373 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

2374 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er ikke hensigtsmæssigt at 

påføre virksomheder mere kontrol. ingen 

2375 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Hmmmm. Finder skatteloven alt for 
kompleks negativ 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2376 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2377 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2378 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

2379 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2380 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2381 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2382 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Det har vi revisor til at tage sig af.. 
vi har ikke tid til selv at styre dette. ingen 

2383 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Nej ingen 

2384 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Det har jeg ingen holdning til Ingen 

2385 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Har altid brugt revisor for at sikre en 

korrekt udarbejdelse af regnskab 

m.m. ingen 

2386 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 



229 

2387 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

2388 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

2389 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Revisorerne får for stor magt ingen 

2390 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej Nej Nej Nej 

Jeg bruger en skatterådigver som 

tidligere har været hos et af de store 
revisionshuse - og det dækker 

rigeligt. ingen 

2391 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2392 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

til tider for nem at snyde iflg. 
pressen negativ 

2393 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2394 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2395 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2396 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2397 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2398 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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2399 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Ja 

En basis opstarts skattehjælp om 
regler ville være en hjælp, det er 

ikke alle der har en stor kapital fra 

start, jeg forventer at nåtr min 
virksomhed er 3-4 år gammel vil jeg 

have revisorpå fremover, det kunne 

være en hjælp hvis nye 
virksomheder havde 2-4 timer årligt 

de kunne tilkøbe som vejledning via 

skat negativ 

2400 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

det er dyrt nok allerede for en lille 

virksomhed ingen 

2401 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2402 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke   ingen 

2403 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ja Ingen 

2404 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2405 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2406 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2407 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2408 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2409 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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2410 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Nej ingen 

2411 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej er ok neutral 

2412 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Det ved jeg ikke Ingen 

2413 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2414 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2415 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2416 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2417 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2418 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

2419 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2420 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Vi bliver kontrolleret efter gældende 
regler Ingen 

2421 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen svar Ingen 



232 

indberetning af 
selvangivelse 

2422 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2423 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Næsten ok negativ 

2424 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke Der er nok generelt for lidt kontrol negativ 

2425 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja nej ingen 

2426 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2427 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja må gerne strykes negativ 

2428 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

2429 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2430 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Hej ingen 

2431 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ok ingen 

2432 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2433 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2434 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2435 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2436 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke fint positiv 

2437 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2438 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2439 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2440 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

For svag i forhold til visse typer 

virksomheder. negativ 

2441 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2442 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2443 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det fungerer fint , men brodne kar 
findes alle steder . Derfor er svar på 

de to sidste spørgsmål ved ikke. Vi 

benytter revisor til at sikre at alt er 
overholdt. Det betaler vi jo reelt for 

allerede idag. ingen 

2444 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2445 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Hov. Der ER krav om udfyldelse af 
dette felt.... ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2446 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2447 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2448 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2449 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Hallo ingen 

2450 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2451 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning Ingen 

2452 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen yderligere Ingen 

2453 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Tilfreds positiv 

2454 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2455 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 
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2456 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Har tillid til revisors udførelse af 

udarbejdelse af årsrapport og 
indsendelse af selvangivelse ingen 

2457 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

man skal ikke blande revisors rolle 

sammen med kontrolinstans. ingen 

2458 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2459 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

2460 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke 

Skat er desværre ikke dygtige nok til 
de store selskabers skatteafregning, 

det er os små der betaler gildet ! negativ 

2461 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Nej ingen 

2462 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

2463 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2464 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke Har ingen holdning ingen 

2465 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2466 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2467 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2468 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2469 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2470 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2471 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej OK ingen 

2472 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Kontrollen bør udføres ved kilden. 

Kun elektronisk betaling, med 

digital kontrol gennem skats adgang 
til ervhervskonti. ingen 

2473 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2474 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det er for nemt at "snyde" - det 
burde være et krav med 

revisorassistance, men et 

minimalmål for assistancen, som så 
burde være prissat ved lov. fx 

5.000kr for gennemgang af billag 

etc. negativ 

2475 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg giver ikke meget for SKAT og 
kontrol, når de kan lade de store fisk 

slippe og ikke gær noget for at 

inddrive de mange milliarder der 
skyldes. negativ 

2476 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Syntes det er ok som det er, der skal 

ikke flere led på kontrolen neutral 

2477 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2478 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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2479 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2480 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2481 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2482 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

2483 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2484 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2485 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2486 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen holdning Ingen 

2487 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2488 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

2489 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

2490 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2491 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Revisor er en betalt relation / 

skattekontrol er et off. anliggende. 

Kan og skal næppe blandes sammen. 
Revisor skal arbejde efter et etisk og 

lovmæssigt regeelsær men ikke være 

det off. s forlængede arm. ingen 
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2492 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2493 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

2494 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Den er ok neutral 

2495 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2496 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2497 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

revisor er med ind over det er ham 

der har forstand på det ingen 

2498 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej den er ok neutral 

2499 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Hvad menet I ? ingen 

2500 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg forventer helt klart at med den 

kompetance, viden og pris vores 

revisor har/tager, så har de styr på 
skattelovgivningen, ellers har jeg 

ikke behov for en revisor. Men med 
gentagne besøg fra skat, ved jeg 

også at de har det. ingen 

2501 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2502 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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2503 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2504 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

2505 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg har en lille virksomhed og mener 

jeg har stort behov for at overholde 
lovgivning mm. For at undgå 

ubehageligheder eller evt. bøder. ingen 

2506 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Dårlig ingen 

2507 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2508 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Sigt altid mod at formindske 
administrative byrder. Det gør en 

stor forskel for mindre 

virksomheder. Mange tak. ingen 

2509 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2510 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2511 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2512 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

2513 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2514 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen kommentar ingen 

2515 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ok ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2516 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Intet ingen 

2517 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2518 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2519 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2520 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Særdeles tilfredsstillende positiv 

2521 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2522 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2523 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2524 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Det Køre fint positiv 

2525 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej nej ingen 

2526 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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2527 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

2528 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg forventer at skat bruger egne 

redskaber til at kontrollere. Der har 
været mange skandaler, og fx. 

refusion af udbytteskat til falske 

udenlndske pensionselskaber ville 
ikke været opdget ved at pålægge 

danske revisorer at udføre kontrol ingen 

2529 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2530 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Jeg har ikke nogen mening om 
skattekontrollen, men jeg føler mig 

overbevist om at min revisor følger 

alt det han skal ingen 

2531 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja fokus på de store ingen 

2532 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2533 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vi har fået vores efterset af skat, i 

den forbindelse bad jeg vores revisor 
om at møde op, jeg brugte en halv 

dag og revisoren ca 3 timer, skat 

sagde at alt var i orden, firmaet 
hænger på udgiften til min tid og 

regningen fra revisoren, er det 

rimligt når der ikke var noget at 
komme efter. Skat sendte et brev 

med deres resultat men skrev 

samtdig at de forbeholdt sig retten til 
at komme igen, mærkelig ting at 

skrive. negativ 

2534 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det har jeg ingen professionel 

mening om. Ingen 

2535 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2536 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Skat skal styrkes negativ 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2537 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Der er plads til forbedringer  i 

skattakontrol. negativ 

2538 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2539 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

2540 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2541 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen holding Ingen 

2542 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

2543 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2544 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Mener at revisor skal sørge for at 

vores regnskab overholder gældende 
lov, og at effektiv kontrol fra SKAT 

skal sikre at alle overholder 
gældende love. ingen 

2545 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2546 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 
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2547 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skattekontrol? Hvilken 
skattekontrol. Butikker kan frit køre 

omsætning uden om kassen, uden 

nogensinde at blive opdaget. Det er 
beskæmmende og urimeligt i forhold 

til os, der ser, at uden skal får vi 

ingen skoler, veje, politi, hospitaler 
eller ældrepleje. Det er forfærdeligt 

at være vidende til, at SKAT er 

barberet ned til sokkeholderne. negativ 

2548 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   Ingen 

2549 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej IKKE OK negativ 

2550 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke JA Ingen 

2551 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej kunne væew bedre negativ 

2552 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2553 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Revisor er alt for dyr og 

skattereglerne alt for 
uigennemsigtige negativ 

2554 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Altså det giver slet ingen mening det 

i spørger om. Om jeg er villig til at 
betale ekstra for at en revisor 

overholder skattelovgivningen som 

jo er hele årsagen til at man i 
forvejen hyrer en revisor. Det ER jo 

det man betaler en revisor for. ingen 

2555 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved Ikke ingen 

2556 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2557 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2558 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Ingen holdninger, lovgivning skal 

bare overholdes Ingen 

2559 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen ingen 

2560 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ok ingen 

2561 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Revisor har muligvis en holdning ingen 

2562 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Små virksomheder som jeg har ikke 

råd til at betaler hvad det koster for 
at have en revisor ingen 

2563 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2564 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2565 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2566 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

enkeltmandsvirksomheder som min 

skulle ikke gerne have brug for en 

revisor ingen 
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2567 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2568 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

2569 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej nej ingen 

2570 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke h ingen 

2571 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Der er store mangler negativ 

2572 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2573 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Dette tager revisoren ingen 

2574 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2575 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2576 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

2577 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2578 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Alle virksomheder skulle forbi en 

revisor ingen 
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2579 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Mener ikke at revisor, som er betalt 
af virksomheden kan være en 

objektiv kontolinstans i forhold til at 

sikre at skattelovgivning overholdes. ingen 

2580 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke I visse tilfælde mangelfuld negativ 

2581 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

2582 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Den kan vist blive noget bedre negativ 

2583 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Godt ingen 

2584 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

2585 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja dårlig ingen 

2586 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2587 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2588 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2589 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ok ingen 

2590 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 



247 

indberetning af 
selvangivelse 

2591 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Ringe ingen 

2592 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2593 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2594 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

Har altid brugt revisor for at sikre en 

korrekt udarbejdelse af regnskab 
m.m. ingen 

2595 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Ved at revisor for en større 

indsigt/indflydelse ved opsætning og 

indberetning af regnskab, så får vi 
mindre virksomhedsejere et trykkere 

grundlag for beregning af skat m.v. 

Endvidere kunne Skat lave en liste 
med fx 10-25 check punkter for 

enkeltmandsejede til SMV'ere, for 

en praktisk vejledning negativ 

2596 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen kommentar ingen 

2597 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

min manglende viden om ov næv 

gør. at jeg finder revisors rolle meget 
vigtig ingen 

2598 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

2599 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej Nej Ved ikke Nej Nej ingen 

2600 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2601 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Dårligt,de store kan snyde lige som 
de vil,vi små er dummer nok til at at 

køre efter bogen. negativ 
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indberetning af 
selvangivelse 

2602 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning Ingen 

2603 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2604 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2605 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ingen ingen 

2606 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2607 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2608 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Griske pengemaskiner fordi de 

kan.... negativ 

2609 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 

2610 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja Ingen ingen 

2611 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

2612 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2613 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej nej ingen 

2614 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2615 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

2616 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2617 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

2618 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

2619 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2620 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej inge ingen 

2621 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

I min optik udnytter revisorer deres 
viden til at finde huller i 

skattelovgivningen, altså mindre 

skattebetaling til skade for 
samfundet. Ingen 

2622 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

2623 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2624 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej gggg ingen 

2625 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning Ingen 

2626 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2627 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

2628 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ja Ingen 

2629 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Der burde kun være kontrol med de 
firmaer der snyder negativ 

2630 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen svar Ingen 

2631 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

2632 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2633 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2634 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2635 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

2636 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Har ingen holdninger ingen 

2637 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Alt ok. neutral 
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2638 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

revisor sikrer at skatteregler 
overholdes ingen 

2639 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2640 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

2641 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2642 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Meget mangelfuld negativ 

2643 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg holder selv alle love og regler, 

men har på fornemmelsen at en del 
virksomheder gør hvad de kan for at 

undgå at betal skat. ingen 

2644 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Der bør øges kontrol af store 

virksomheder i stedet for at de små 

jages negativ 

2645 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2646 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Ærgerligt at det er for vanskeligt 
selv at indberette. ingen 

2647 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2648 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2649 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2650 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2651 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke   ingen 

2652 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej ok ingen 

2653 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Der er for mange virksomheder der 

ikke bliver kontrolleret. Det kan 

faktisk betale sige at snyde i skat - 
der sker ikke noget ved det negativ 

2654 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

2655 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

2656 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke mm ingen 

2657 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Kontrollen skal styrkes men om det 

er revsor eller skattevæsnet der skal 

styrkes, ja det ved jeg ikke negativ 

2658 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

2659 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 
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2660 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2661 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Har du en statsaut.revisor, så føler 

jeg det er skattevæsenets forlængede 

arm. Har været selvstændig i 45 år 
og har ofte ønsket at revisor prøvede 

grænser,men nej her arbejdes efter 

reglerne. ingen 

2662 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Min revisor skal være "min mand" 

og ikke en kontrol fra skat. 
Naturligvis skal han overholde 

gældende lovgivning. ingen 

2663 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej pas ingen 

2664 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

2665 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

2666 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Det er ok neutral 

2667 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej nej ingen 

2668 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2669 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Pas ingen 

2670 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja Den er ok neutral 
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2671 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Nej ingen 

2672 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

For en lille enkeltmandsvirksomhed 

med et meget simpelt skatteregnskab 

(alle aktiver kan straksafskrives) vil 
en påtvunget revisorregning på 10-

12.000 kr. årligt være endog neget 

uvelkomment, specielt når Dinero 
kan klare processen for under 2.000 

kr. årligt. negativ 

2673 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

2674 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

2675 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Min "virksomhed' omsætter for 

under 300.000. Forenkling af 

skatteregler ville klart være at 
foretrække frem for krav om revisor. 

Eksempelvis er ændringer i afgifter 

tidskrævende. negativ 

2676 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen holdning Ingen 

2677 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2678 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2679 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

2680 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2681 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Føler mig usikker. ingen 

2682 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2683 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2684 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2685 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2686 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Sakt burde tage sig af 

udenlandsanliggender, såsom 

skattely, udbytteskat, skatte 
unddragelse osv..... revisorfirma 

burde (som skat's forlængede arm) 

sørge for (tilse at) virksomheders 
regnskaber er korrekte. ingen 

2687 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2688 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2689 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2690 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Der burde være krav om revision af 

revisor for alle virksomheder ingen 

2691 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2692 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2693 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen bemærkninger Ingen 

2694 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Er ikke informeret om indholdet af 

skattekontrolloven. ingen 

2695 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2696 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

2697 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2698 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2699 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2700 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2701 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

2702 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg er tryg ved at revisors medvirken 
sikrer at skatteloven er overholdt ingen 
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2703 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Vi er meget tilfreds henhold til vores 
revisor. ingen 

2704 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2705 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2706 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisor skal være vores rådgiver, 

ikke skats medarbejder ingen 

2707 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2708 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Genindfør revisionspligt til alle 

selskaber, uanset insætning ingen 

2709 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2710 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja   ingen 

2711 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Den er ok, men kunne godt være 

strammere. ingen 

2712 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke det funger udmærke positiv 

2713 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

2714 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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2715 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2716 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Skattekontrol, hvad mener du ingen 

2717 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2718 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2719 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

2720 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2721 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

skattekontrollen er for dårlig når der 

kan forsvinde milliarder til udlandet 

det er os der betaler. negativ 

2722 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Pas ingen 

2723 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Revisor gør mig af egen drift 

opmærksom på eksisterende 
skatteproblematikker, jeg spørger, 

hvis jeg kommer i tvivl om noget. 

Mit lille enmandsfirma (kombineret 
med deltids lønarbejde) udgør 

næppe et stort skatteproblem ingen 

2724 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja har god revisor ingen 

2725 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2726 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

uanset det er revisor eller skat der 
kontrollerer kræver det ærlighed og 

etik. ingen 

2727 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2728 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen holdning Ingen 
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2729 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2730 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2731 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2732 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej 

Skat er 100% uduelig og lig en 

rockerbande. De skal for enhver pris 
undgåes negativ 

2733 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning til det Ingen 

2734 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ja Ingen 

2735 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2736 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ja Ved ikke ingen ingen 

2737 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja det er ok neutral 

2738 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2739 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 12,3 mia !!!!!!!!!!!!!!! negativ 

2740 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Hvis der er udfordringer med skat 

skal Revisor deltage udenberegning. ingen 

2741 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2742 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2743 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Alle skal betale til fælleskassen ingen 

2744 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke OK ingen 

2745 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

2746 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2747 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2748 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg har ikke forstand på 

lovgivningen. Jeg har en god revisor, 

som jeg har tillid til sørger for, at jeg 
overholder lovgivningen. Jeg betaler 

gerne min skat. Angående om jeg vil 

betale for øget skattekontrol - jeg 
omsætter for 500.000 årligt og tjener 

ikke ret mange penge. Jeg vil ikke 

være med til at betale for de store 
virksomheder og udenlandske 

instanser, der snyder skattekassen. 

Det må de store virksomheder selv 
betale for, da det er dem der er det 

store problem. Der er en tendenst 

politisk (syntes jeg) at det er de små 
der skal betale for de stores enorme 

lemfeldighed og svindel - f.eks. 

bankkrak som følge af grådighed 
mm. negativ 

2749 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej Nej Ved ikke Nej   ingen 

2750 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ja Ingen 

2751 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2752 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

2753 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2754 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

2755 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2756 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   Ingen 

2757 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

2758 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ok ingen 

2759 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

2760 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Okay ingen 

2761 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

2762 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

2763 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja fungerer fint positiv 

2764 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Aner det ikke ingen 
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2765 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2766 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg bruger min revisor og forventer 

mine ting er i orden så jeg ikke 

behøver at bekymre mig om kontrol. 
Jeg syntes øget skattekontrol er godt, 

så længe jeg ikke er den de 

kontrolerer yderligere. For der er jo 
altid en usikkerhed, da jeg som 

person finder skattelovgivningen 
fuldstændig umuligt at forstå negativ 

2767 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Har ikke hørt om skattekontrol ingen 

2768 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2769 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej det går jo kun ud på at plukke folk ingen 

2770 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

2771 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2772 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skatteregler bør forenkles kraftigt så 

man som alm skatteborger har 
mulighed for at kontrollere og forstå 

sin egen selvangivelse. negativ 

2773 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2774 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 
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2775 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Det er i forvejen dyrt at overholde 
den gældende lovgivning, jeg mener 

ikke virksomheder skal have 

yderligere omkostninger for at betale 
skat og moms. negativ 

2776 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Held og lykke med jeres projekt! ingen 

2777 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2778 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

2779 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Sjusket. Sløset. Ikke godt nok negativ 

2780 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

2781 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

2782 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja nej ingen 

2783 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja har ikke nogen holdning ingen 

2784 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2785 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2786 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen bemærkninger Ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2787 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Kontrol af mellemstore og store 
virksomheder bør øges. negativ 

2788 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2789 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2790 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2791 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2792 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2793 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Revisor bør efter min mening gøre 

opmærksom på overtrædelser, hvis 

en kunde ikke holder sig inden for 
gældende lovgivning. Personlig har 

jeg haft skattekontrol af bilag og 
konti for nogle år aiden. Det finder 

jeg betryggende at vide at små 

firmaer kan blive udsat for. negativ 

2794 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2795 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Min bitte-lille virksomhed er så 
simpel, at jeg selv kan lave pålideligt 

regnskab. ingen 

2796 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

2797 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 
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2798 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ingen ingen 

2799 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2800 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2801 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2802 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

2803 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2804 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

2805 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

2806 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

2807 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja OK ingen 

2808 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

2809 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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2810 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

2811 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2812 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej ingen 

2813 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

2814 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

2815 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2816 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Nej 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja Jeg skifter revisor ingen 

2817 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ok ingen 

2818 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

2819 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg ønsker ikke at min revisor spiller 

en dobbeltrolle ingen 

2820 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

2821 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej gg ingen 

2822 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg har en oplevelse af at revisor gør 
hvad han kan for at jeg som 

virksomhed bevæger mig inden for 

loven, og ellers er up to date med 
nye love og regler. Ellers har jeg ingen 
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ingen fornemmelse af hvordan 
skattekontrollen er. 

2823 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2824 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

2825 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Revisor overholder lovgivning ingen 

2826 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2827 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Ingen oplysninger fra skat før man 

hiver det ud af dem. negativ 

2828 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

2829 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

2830 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke God ide positiv 

2831 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

hvorfor skal den udfyldes hvis det 

ikke er et krav? Jeg har ikke den 
store holdning til dette. jeg forventer 

revisor tager sig af det hele og jeg er 

glad for det.. jeg køber og tror på 
proff. assistance og køber mig til det 

ligeså forventer jeg mine kunder 

køber mig til det samme :-) negativ 

2832 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Skattekontrol er ikke defineret 

hvilket gør det vanskeligt at svare 

på. Generelt anvender det offentlige 
for mange ressourcer på check af 

småting der stemmer fordi der har negativ 
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været revisor på, i stedet for at gå 
efter de virksomheder der bevist 

snyder 

2833 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2834 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

2835 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2836 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke en tryghed at revisorgennemgår ingen 

2837 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Jeg synes at vor revisor er meget 
regulær og fortæller hvad der er 

rigtig og forkert. ingen 

2838 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2839 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2840 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2841 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

2842 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

2843 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2844 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja god positiv 



269 

indberetning af 
selvangivelse 

2845 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det er helt hen i vejret, at der ikke er 

krav om kontrol fra revisor. Jeg taler 
med flere sevstændinge 

erhvervsdrivende som slet ikke er 

bekendt med gældende regler. Min 
mening er, at det sejler totalt og der 

ikke er styr på gældende lovgivning, 

når der ikke er en revisor med ind 
over. Loven skulle ALDRIG have 

været lavet om. Fordi du er dygtig 

selvstændig, kan du ikke samtidig 
have styr på loven. Os der 

overholder loven føler os snyt så 

vandet driver. negativ 

2846 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2847 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2848 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Revision er alt for dyrt ingen 

2849 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2850 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke 

Der er tilsyneladende ingen 
skattekontrol negativ 

2851 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Der stilles for mange krav, reglerne 
bør forenkles. negativ 

2852 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg synes at vores skattesystem 

holder fint øje med de små og 

mellemstore virksomheder men dog 

lader de store firmaer gå fri, da det 

er nemmere at køre de små og 

mellemstore rundt i systemet negativ 

2853 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Forhåndværende revisor var ikke 

særlig professionel i sit virke. ingen 
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2854 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Forventer at vores revisor påpeger 

hvis der er noget vi ikke overholder, 
derfor bruger vi vores revisor ingen 

2855 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2856 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Gg ingen 

2857 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nuværende kontrol er ok neutral 

2858 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2859 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

I en kreativ virksomhed stoler vi på 

revisor, vi kan ikke gøre så meget 

andet ingen 

2860 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg forventer at revisorer overholder 
og kender skattereglerne ingen 

2861 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2862 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2863 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2864 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2865 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2866 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   Ingen 

2867 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

2868 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

2869 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Intet svar Ingen 

2870 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

2871 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nej ingen 

2872 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Jeg mener, at det bør være 

staten/samfundet der er ansvarlig for 

og bekoster skattekontrollen, for at 
sikre , at det er en uafhængig instans, 

der foretager kontrollen - så må 

samfundet sætte tilstrækkeligt med 
midler af hertil ingen 

2873 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Skat forfølger små syndere, og lader 

de store slippe ! negativ 

2874 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2875 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg benytte d.d. revisor for at sikre 

mig reglerne bliver overholdt og 

ingen parter bliver snydt i den jungle 

af regler skattelovgivningen 

iindeholder. Jeg synes ikke det i 
fremtiden kan være min opgave at 

skulle betale yderligere 

revisoromkostninger for at andre 
overholder reglerne. Der burde være 

skattefolk nok ansat til at foretage 

den form for kontrol/revision. negativ 

2876 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det var bedre, hvis myndighederne 

overtog revisorernes arbejde, så både 
udfærdigelsen af regenskabet og 

ligningen lå i offentligt regi. Ingen 

2877 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

2878 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2879 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

2880 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Skat er en flok fjolser. negativ 

2881 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

2882 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Revisor hjalp med skattekontrol ingen 

2883 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Det fungerer fint positiv 

2884 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2885 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2886 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det bør være at krav at regnskab og 

indberetning til Skat er underlagt 

revisor-kontrol ingen 

2887 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den nuværende skattelovgivning er 

uforholdsmæssig kompleks og 

omfattende for små virksomheder. 
Det pålægger virksomhederne en 

lang række administrative byrder og 

omkostninger, som udelukkende er 

til glæde for revisorer og andre 

rådgivere, som vi er nødt til at 

anvende, hvis vi skal sikre, at vi 
overholder gældende love regler. 

Den tid de ressourcer trækkes fra 

den energi i har til reelt at drive og negativ 
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vækste vores virksomhed til glæde 
for os selv og samfundet. 

2888 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2889 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

2890 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Meget glad for revisors arbejde ingen 

2891 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er min fornemmelse at større 
virksomheder selv bestemmer hvor 

meget skat de vil betale. Deres 

revisorer er dygtigere end dem der er 
ansat ved skat. I det sidste spørgsmål 

spørger I om jeg vil betale for øget 

kontrol, hvad med at skat kontrolere 
noget og på den måde får flere penge 

i kassen. Det må være slut med at de 

små skal betale for de store. negativ 

2892 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Fint nok, når revisor har styr på det ingen 

2893 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2894 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2895 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

finder det totalt uacceptabelt at feks 

hvis man rager uklar med en person 
så kan denne anonymt anmelde en negativ 
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indberetning af 
selvangivelse 

for at udføre sort arbejde og derved 
blive stemplet for noget man slet 

ikke gør 

2896 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2897 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

2898 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

2899 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg har en klar forventm´nig om at 

min revisor overholder gælden 
regler. Skattekontrol  har jeg ikke set 

meget til de sidte år. ingen 

2900 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2901 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2902 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

2903 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2904 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej her kan skrives en roman ingen 

2905 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Det er ok som det er neutral 
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2906 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   Ingen 

2907 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Skat bruger meget tid og resuser på 

100 kr sedler bogført forkert og 

lader miliarder rulle når smartass 
drenge er kreative negativ 

2908 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke ingen ingen 

2909 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke VED IKKE ingen 

2910 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

2911 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den nuværende skattekontrol er 
utilstrækkelig, og det er almindelig 

kendt at man kan snyde temmelig 

meget uden at blive opdaget. Det må 
være en offentlig opgave at udføre 

denne kontrol. Det er ikke rimeligt at 

jeg, der hidtil har overholdt 
skattelovgivningen, skal betale flere 

penge til min revisor, fordi andre 

ikke gør det. negativ 

2912 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej OK ingen 

2913 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2914 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Tilfreds positiv 

2915 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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2916 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke 

Kontrollen er ikke eksisterende. 

Revisorerne skulle lytte og agere 
efter ønske fra klienterne. negativ 

2917 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2918 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

2919 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen kommentare Ingen 

2920 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Revisor indtager vel fortsat en 

dobbeltrolle som virksomhedens 
rådgiver OG som garant for, at 

lovgivningen er overholdt? ingen 

2921 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2922 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2923 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

2924 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke H ingen 

2925 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2926 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

2927 
Ved 
ikke +10 år 

Ved 
ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2928 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Pas ingen 
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2929 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

2930 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2931 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Revision er for stor en post i en lille 

virksomhed ingen 

2932 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

2933 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2934 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

kontrollen er ikke god nok. Jeg hører 

tit udsagnet, at vi kan snyde alt det 

vi vil, det bliver alligevel ikke 
opdaget. negativ 

2935 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja dårlig ingen 

2936 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen kommentar ingen 

2937 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2938 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2939 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ja Ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

2940 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2941 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Den evt øgede kontrol revisoren skal 

betales for, mener jeg kan 

finansieres centralt via skat, da min 
formodning er at det vil øge skatte 

indtægten. ingen 

2942 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

2943 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2944 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

2945 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

2946 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2947 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdninger. Ingen 

2948 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2949 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2950 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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2951 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ingen ingen 

2952 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

2953 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2954 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

2955 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2956 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

2957 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Synes det foregår fint pt. positiv 

2958 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej pas ingen 

2959 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

2960 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg forventer af min revisor, at han 
overholder gældende 

skattelovgivning og jeg tror ikke, at 

en yderligere regel vil ramme de 
store 'fisk'. Langt de fleste 

overholder reglerne, og det er dem 

og de mindre virksomheder, der 
kommer til at betale prosen, hvis 

man forsøger at regulere via 

lovgivning. De har jo allerede i dag 
et ansvar for, at det de medvirker til, 

holder sig inden for lovens rammer. negativ 
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2961 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Om noget bør der oprettes en neutral 
klageinstans over revisorer, så det er 

ikke revisorernes egen organisation, 

der genemgår klager over revisorer. ingen 

2962 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

2963 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere Ved ikke Ved ikke Nej Revision Nej Ved ikke Nej Nej   ingen 

2964 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ingen ingen 

2965 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

2966 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

2967 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det var måske bedre at skat 

kontrollerede hvilke revisorfirmaer, 

der havde gennemgået regnskaberne, 
og udfra det vurderede hvilke 

firmaer de selv burde kontrollere. 

Som det er nu, bliver nogle firmaer 
udsat for dobbelt kontrol (først af 

revisor og dernæst skat) og nogle 

firmaer bliver slet ikke kontrolleret. negativ 

2968 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

2969 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Hej ingen 

2970 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Fantastisk ingen 

2971 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2972 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

Stoler ikke på at nogen i 

finanssektoren vil vores ingen 
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allesammens samfund - de vil kun 
sig selv 

2973 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2974 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ok ingen 

2975 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

2976 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Hhhjkoo ingen 

2977 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Nuværende skattekrontrol for løs 

over for større virksomheder, og for 

stram over for små negativ 

2978 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Skat er tyveri negativ 

2979 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

2980 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

2981 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

2982 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

2983 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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2984 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Virker lemfældig + går efter de små 

(og nemme) negativ 

2985 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2986 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg har droppet revisoren, da jeg ved 

stikprøvekontrol fik "et smæk" fordi 
jeg ikke overholdt loven. Det troede 

jeg at jeg gjorde når jeg betalte en 

revisor, derfor er min tillid til 
ekstern revisor ekstrem lille. ingen 

2987 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke   ingen 

2988 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Ved ikke Ja Ved ikke 

min virksomhed har ikke en 
størrelse/kompleksitet, der berettiger 

assistance ift skat ingen 

2989 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nok kontrol positiv 

2990 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej den er for indviklet negativ 

2991 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning Ingen 

2992 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej Nej Ja Nej 

Revisor rolle for 
enemandsvirksomhesheder med 

mindre end 300000kr i omsætning 

giver for højt udgifter. ingen 

2993 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

2994 

Ved 

ikke 5-10 år 

Ved 

ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Under al kritik, i de virkelig store 

virksomheder. De små og 

mellemstore virksomheder er negativ 

2995 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

2996 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Ja Nej   ingen 

2997 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 
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2998 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

2999 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning Ingen 

3000 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg har fuld tillid til, at min 
statsautoriserede revisor er 

kvalificeret til at sikre at 

lovgivningen overholdes, og at arten 
af en evt. skattekontrol er uden 

betydning i mit tilfælde. ingen 

3001 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

3002 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen kommentarer Ingen 

3003 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Så længe en revisor kan fraskrive sig 
alt ansvar er det jo ingen 

skattekontrol ingen 

3004 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Holdning er god positiv 

3005 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

3006 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej tilfredsstillende ingen 

3007 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ingen ingen 

3008 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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3009 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning Ingen 

3010 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3011 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

nedlæg skat og brug de sparede 
midler til at betale revisorerne for 

skattekontrol. At virksomhederne 

skal betale revisor for skattekontrol, 
vil svare til at trække 

bistandsklienten for den omkostning 

der er til sagsbehandler og øvrige! ingen 

3012 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

3013 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Revisoren er i min overbevisning 

med til at sikre en korrekt regnskab 

og overholdelsen af lov og regler. ingen 

3014 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ubrugeligt ingen 

3015 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Da jeg ikke har haft min 

virksopmhed i et år inu og min 
omsætning ikke er så stor, har jeg 

ikke haft brug for revisor. ingen 

3016 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg syntes ikke det kan være rimelig 
at små enkeltmands virksomheder 

skal betale for kontrol af de store 

million svindlere. ingen 

3017 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

3018 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3019 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3020 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3021 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

3022 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

har ikke økonomisk overskud til 

revisor firma er bibeskæftigelse har 

også job ved siden af ingen 

3023 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3024 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3025 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Har ingwn ide ingen 

3026 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Ved ikke ingen 

3027 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3028 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Syntes det fungere fint, positiv 

3029 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3030 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3031 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

3032 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Nej Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen holdning Ingen 
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3033 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3034 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Passende ingen 

3035 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3036 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

For mit vedkommende er det helt 

perfekt p.t. positiv 

3037 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3038 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej i orden ingen 

3039 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3040 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Da jeg har proffesionel rådgiver på, 
får jeg løbende rådgivning. ingen 

3041 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3042 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3043 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ja Ingen 

3044 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3045 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3046 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3047 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3048 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Hvis revisor bliver involveret i øget 

skattekontrol, arbejder revisor jo 
delvist for staten og derfor mener jeg 

staten bør betale. Desuden er det jo 

også staten der modtager det ekstra 
provenu, hvis der findes fejl ingen 

3049 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3050 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3051 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

3052 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3053 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen mening ingen 

3054 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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3055 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

3056 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Jeg betragter det som en væsentlig 

del af revisors rolle at lovgivning, 

herunder skattekontrol, overholdes. ingen 

3057 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Har ikke nogen holdning til dette ingen 

3058 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Vi overholder gældende love. Det 

må SKAT også gerne starte med at 
gøre. negativ 

3059 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Manglende ingen 

3060 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ingen ingen 

3061 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3062 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3063 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3064 

Ved 

ikke 5-10 år 

5 eller 

flere Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Har jeg ingen vi om ingen 

3065 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Når der sker en skattekontrol bliver 

revisorene glade fordi de tjener 
penge på det. Det burde være skat 

der betaler den regning. ingen 

3066 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3067 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ok ingen 

3068 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3069 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3070 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

3071 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja nej ingen 

3072 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ingen ingen 

3073 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Revisor er for dyre - men relevante 

ift råd og vejledning, samt sikre at 

regnskabet til skat er i orden. ingen 

3074 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Vi , jeg vil ikke betale mere ingen 

3075 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3076 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Jeg stoler på revisor ingen 
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3077 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

3078 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Der skal være revisor pligt til alle 

virksomheder. ingen 

3079 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3080 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3081 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3082 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3083 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3084 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Den er uacceptabel dårlig og skaber 
en oplevelse af uretfærdighed for 

dem der pligtskyldig overholder 

reglerne mens andre går fri negativ 

3085 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3086 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3087 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ok ingen 

3088 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Jeg har en lille 

enkeltmandsvirksomhed med et lille 
regnskab, jeg vil mene det først er 

rigtig nødvendigt for mig med en 

revisor, hvis virksomheden ændre 
størrelse. ingen 
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3089 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3090 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

3091 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Min revisor er troværdig og grundig, 

og har aldrig opfordret til nogen 

form for skatteunddragelse, hvilket 
min bank derimod har! ingen 

3092 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3093 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse Ved ikke Nej Nej nej ingen 

3094 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3095 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3096 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen bemærkninger Ingen 

3097 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3098 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

3099 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3100 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3101 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej kender ikke til! ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

3102 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

De gør et stort nummer ud af at det 

går korrekt for sig.. ingen 

3103 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3104 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

3105 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

3106 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3107 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

3108 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3109 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Personligt er jeg meget imod 
skatteunddragelse. ingen 

3110 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Har ikke noget at tilføje ingen 

3111 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ved ikke ingen 

3112 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3113 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3114 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

3115 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3116 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen kommentarer Ingen 

3117 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

3118 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

3119 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

3120 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3121 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3122 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ok ingen 

3123 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Revisor skal tilsikre alt er ok ingen 
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3124 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

3125 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skattesystemet bør forenkles. Og så 

skal Skat ikke ændre deres regler, 
lave nye hjemmesider osv., uden at 

dette oplyses, når jeg logger ind på 

Skats alm. Side med nem-id negativ 

3126 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3127 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3128 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3129 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

3130 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3131 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke har ingen holdning til det ingen 

3132 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3133 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3134 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3135 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Deloitte klarer det hele..... det er 

pisse dyrt. Når jeg bare ser ordet 
SKAT, så ser jeg rødt. Men det er af 

egne personlige grunde negativ 
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3136 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Anden erklæring Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke fokusér på de store fisk! negativ 

3137 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

3138 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Vores erfaring gør at vores tillid til 

Skat er markant faldende, grundet er 

den sidste sanlede skattekontroæ. 
Dette var sberegnet på forkert gru 

dlag ig viste en forkert 

momsregnskab på ca 100000 i 
moms. At de bruger tid på forkeet 

sager som intet har med vores 

firmaindtægter  er helt i bund, Vi har 
ingen tillid til skat og foretaget 

derfpr grundige kontrol af samtlige 

bilag. negativ 

3139 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

3140 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3141 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen bemærkninger Ingen 

3142 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

at der bruges for mange resurse  på 
de små virksomheder fordi det er 

nemmere at gennemskue og de store 

komplicerede selskaber går fri pga. 
for indviklede skatteregler. Der 

burde måske laves en grundskat af 
hver tjent krone således at multi 

nationale selskaber ikke kan undgå 

at betale en lille del af omsætningen 
/ fortjensten i DK. negativ 

3143 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

skat burde hjælpe små virksomheder 

mere negativ 

3144 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3145 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

alt regnskab bliver lavet på vores 

hovedkontor Ingen 

3146 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ikke holdning ingen 

3147 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3148 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ved ikke ingen 

3149 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

SKATs manglende effektivitet de 

seneste år har været katastrofal! negativ 

3150 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

3151 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er rigtig fint at vi mindre 
virksomheder bliver kobtrolleret, 

men jeg syntes man skal bruge 

energien der hvor det giver mening. 
Dvs de store selskaber der gør alt for 

at undgå at betale skat/afgifter i 

Danmark negativ 

3152 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja PAS!!Ingen analse Ingen 

3153 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Revisor er betalt af virksomheden og 

derfor ikke en neutral instans, der 

kan kan udføre ligning på venge af 

det offentlige. Der vil i givet fald 
være tale om conflicting interests. ingen 

3154 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

3155 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Nej ingen 

3156 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3157 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skatte trykket er generelt meget for 

højt til at drive effektiv virksomhed i 
Danmark, hvorfor man ikek skal 

indrage flere resource forbrugenden 

instanser .. men snare gå den anden 
vej at sænke skaten for OS der gider 

bidrage med noget til landet ... negativ 
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3158 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3159 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Ok ingen 

3160 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3161 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

3162 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

3163 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Hvilken kontrol !! Ikke eksisterende negativ 

3164 

Ved 

ikke 5-10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3165 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3166 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nej ingen 

3167 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Mit selvstændige firma er lille, har 

jeg ikke noget mening om det. ingen 

3168 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3169 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 
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3170 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke nej ingen 

3171 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3172 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Havde revisor på de to første år - 
siden har jeg selv ordnet regnskabet, 

som ikke er stort! ingen 

3173 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen kommentarer Ingen 

3174 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg er ikke bekendt med den 

nuværende skattekontrol :-) ingen 

3175 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

3176 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3177 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Finder det i orden neutral 

3178 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Jeg føler mig godt behandlet af Skat 
og af min revisor positiv 

3179 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Revisor står inde for 

revision/regnskab og er tryk ved det ingen 

3180 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3181 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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3182 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   Ingen 

3183 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3184 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Ja Ja   ingen 

3185 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3186 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3187 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3188 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3189 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke H ingen 

3190 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

3191 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

3192 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3193 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Ønsker mere kontrol med danske 

firmaer der bruger  udlandske 
arbejdskraft ingen 

3194 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Elendig ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3195 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Revisor OK ingen 

3196 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3197 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3198 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen holdning Ingen 

3199 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3200 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3201 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3202 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3203 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Skattekontrol skal være uvildig og 

ikke en revisors ansvar ingen 

3204 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen mening om dette Ingen 

3205 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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3206 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3207 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3208 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

3209 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Har ingen holdninger men får at vide 

at dette Skal udfyldes. Har I ikke 

testet undersøgelsen? ingen 

3210 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3211 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3212 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg forventer og betaler min 

statsautoriserede revisor for at han 
overholder de skatteregler og 

vejleder mig i den rigtige retning. ingen 

3213 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ingen ingen 

3214 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ja Ingen 

3215 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3216 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Nej ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3217 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Problemet er efter min mening at 

skattelovgivningen er for kompleks, 
og selv om man prøver overholde 

loven kan man ikke være sikker. 

Min virksomhed arbejder rådgivning 
og træning. det er næsten umuligt at 

regne ud om jeg må fakturere mine 

ydelser, eller skal være "ansat". 
Ligene bruger tommelfinger reglen 

at hvis det er en offentligt virk jeg 

hjælper får jeg løn, hvis det er en 
privat virk sender faktura. Jeg 

omsætter ca 1 mio per år og det er 

fordelt 50/50 negativ 

3218 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3219 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3220 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3221 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen holdning Ingen 

3222 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

skat skal betale for øget 

skattekontrol. ingen 

3223 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Øøhh - find de 12,6 mia kr, som er 
franarret DK grundet helt 

utilstrækkelig indsats og kontrol. negativ 

3224 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

3225 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3226 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej OK ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

3227 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3228 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

3229 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3230 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3231 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen bemærkninger Ingen 

3232 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3233 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3234 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

fint små virksomheder ikke skal 

bruge hele overskudet til betaling af 

grådige revisore. Skat kan bruge 
pengene bedre til revison af store 

selskaber. ingen 

3235 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3236 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3237 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 
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3238 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3239 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja er OK neutral 

3240 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3241 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

unoedvendig kompliceret system. Se 
hvor enkelt tingene fungerer i 

Tyskland!!! negativ 

3242 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Det er ret dyrt at få revisorhjælp. Jeg 

så gerne, at der kunne vælges 

ydelser fra revisorer med speciale i 
små virksomheder ingen 

3243 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3244 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

3245 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Forventer min revisor sørger for at 

moms og selvangivelse er i 
overensstemmelse med de faktiske 

forhold og gældende lovgivning . 

kontrol af dette må påhvile 
skattemyndighederne . Det er dog 

mit klare indtryk at SKAT slet ikke 

har styr på deres opgave . Jeg har 
som eks. selv via nettet oprettet en 

afdragsordning ,som det i flg. en 

medarbejder i SKAT slet ikke er 
muligt at få oprettet . negativ 

3246 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

3247 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

3248 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej ingen ingen 



305 

3249 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nuværende ok ingen 

3250 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

3251 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej ingen ingen 

3252 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3253 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3254 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   Ingen 

3255 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3256 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

3257 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

3258 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3259 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke 

Når jeg bruger revisor, er det udfra 

forudsætningen, at revisor lever op 
til sit faglige ansvar for at 

regnskabet føres på en måde der 

sikrer at gældende lovgivning 
overholdes. ingen 

3260 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3261 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Ingenting at sige Ingen 

3262 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Ikke rigtig,har ikke sat mig ind i det 

stoler på min bogholder ingen 

3263 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja er ok neutral 

3264 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Den virker ok neutral 

3265 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3266 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Jeg ejer et én-mandsfirma med 
særdeles overskuelig aktivitet. ingen 

3267 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen bem Ingen 

3268 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ok ingen 

3269 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

3270 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Godt med en der kender skatteloven 

og sparer tiden for selv at gøre det. ingen 

3271 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

3272 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

3273 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3274 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen kommentarer Ingen 

3275 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej ingen ingen 

3276 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Der vil altid være nogle der vil 

snyde. Jeg har et lille fritids firma 

det er ikke det jeg lever af . ingen 

3277 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

3278 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Den er ok som den er nu neutral 

3279 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Revisor er ikke og skal ikke være 

ansvarlig  for de oplysninger der 
tilføres skat ingen 

3280 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

3281 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3282 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisionspligt til flere 
virksomheder. Men det skal ikke 

være på skats vegne - de to ting skal 

holdes HELT adskilt! ingen 

3283 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det er noget jeg har revisoren og 
regnskabs dame til at ordne mine 

papirer men syntes det ercen god idé 

med revisoren hjælper ingen 

3284 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke H ingen 
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3285 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3286 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3287 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Anden erklæring Nej Ved ikke Ved ikke Ja ok ingen 

3288 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3289 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ved ikke ingen 

3290 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

med det man høre i medierne i 
øjeblikket, har man ikke den 

opfattelses, at der er nogle kontrol i 

de måske lidt svære opgaver...... negativ 

3291 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg forventer min revisor har styr på 

mit regnskab. ingen 

3292 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

3293 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3294 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3295 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Ja god positiv 
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3296 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen kommentarer Ingen 

3297 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3298 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3299 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg er et enmandsfirma, revisor laver 

mit årsregnskab, tjekker mpms, og 
laver selvangivelse. Hun er 

kompetent. Jeg ved ikke hvad skat 
og kontrol har med det at gøre. ingen 

3300 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3301 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Området er usikkert og der er 
indimellem forskellige meldinger 

når jeg kontakter SKAT. Så egentlig 

er oplysningerne jeg får fra/via 
revisor og andre også usikre. Men 

det er det bedste, jeg kan gøre. ingen 

3302 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej 

Min virksomhed er så lille at jeg 

ikke kan betale en revisor. Jeg er 
blevet momsregistreret på lovligvis 

fordi jeg sælger loppesager for mere 

end de 50.000 årligt, som vist nok er 
grænsen. Jeg synes ikke reglerne er 

inviklede i forhold til det, jeg 

beskæftiger mig med og den lille 
omsætning, der er tale om.  mvh og 

held og lykke med jeres projekt. negativ 

3303 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ved ikke Nej Ved ikke Nej Nej 

For min virksomhed med meget lille 
omsætning, vil et evt. kommende 

krav om ekstern revision være en 

relativt meget stor omkostning og 
betyde virksomhedslukning ingen 

3304 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3305 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

3306 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej 

Revisorer er mest vigtige i 

virksomheder med høj omsætning. 

Når der er mindre omsætning er det ingen 
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forholdsvist omkostningsfuldt med 
en revisor og af mindre gavn. 

3307 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nuværende bør være OK neutral 

3308 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ja Ingen 

3309 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3310 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3311 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ved ikke ingen 

3312 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3313 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

3314 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3315 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Har ikke forstand på regnskab og 
lovgivning, derfor min revisor lavet 

alt fra fakturering til indberetning af 

årsregnskab. ingen 

3316 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Skattekontrol er dårlig negativ 

3317 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej nej ingen 
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3318 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

På grund af at skat system er 
kompliceret, det er nødvendig for at 

har en profesional regnskab 

hjælper(revisor) ingen 

3319 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Mener det må være revisoren 
opgave, at alt er efter lovgivningen ingen 

3320 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3321 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja 

Har selv en lille virksomhed med et 

ret overskueligt regnskab så har ikke 
følt behov for revisorhjælp endnu, 

men hvis det kan forhindre at nogen 

snyder i skat så tager jeg da gerne en 
revisor ind ingen 

3322 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ved ikke ingen 

3323 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

3324 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 

3325 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ok ingen 

3326 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

3327 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

3328 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3329 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ikke yderligere info ingen 

3330 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

3331 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen holdning Ingen 

3332 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3333 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

3334 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning til det Ingen 

3335 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

3336 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3337 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Synes ikke revisionen er særlig god 

hos skat ingen 

3338 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3339 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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3340 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

3341 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3342 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Skattesystemet er for komplekst. negativ 

3343 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3344 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3345 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3346 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Intet ingen 

3347 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Revisorer er guld ingen 

3348 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3349 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Jeg har tillid til revisor og hans rolle ingen 

3350 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Må være nok at revisor lavet sit 

arbejde ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

3351 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3352 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3353 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3354 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

3355 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3356 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

3357 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3358 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3359 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

3360 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

3361 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Skat er simpelthen for kompliceret, 
når det er nødvendig for en meget 

lille virksomhed som vores at have 

revisor til at sikre at alt går rigtigt til. negativ 
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3362 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Man skal balancere tingene, så det 
ikke bliver dyrere og dyrere at drive 

virksomhed i Danmark. Det ville 

selvfølgelig være godt hvis flere 
virksomheder overholdt den 

gældende skattelovgivning. Men mit 

indtryk er, at det er de store 
multinationale selskaber der ikke 

overholder lovgivningen - ikke de 

danske virksomheder. Så at pålægge 
alle danske virksomheder ekstra 

omkostninger ved egen skattekontrol 

gennem revisionen (som p.t. Burde 
være nok) er meget urimeligt! negativ 

3363 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

3364 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   Ingen 

3365 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3366 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3367 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Der skal fortsat være en 
bagatelgrænse for revisorkrav for 

meget små virksomheder som min. ingen 

3368 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

3369 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej det er en godt idet ingen 

3370 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3371 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3372 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3373 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

3374 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3375 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen mening ingen 

3376 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

Mit lille regnskab er nemt at gå til 

og nemt at få hjælp til. Behøver ikke 

revisor. Skat og Dinero svare fint på 
mine spørgsmål. Derfor vil jeg ikke 

betale til revision. Men uvildige 

revisorer til at gå større fisk efter bør 

være i statens egen interesse. Og på 

egen regning. De vil nemt tjene 

deres egen løn hjem?? negativ 

3377 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen bemærkninger Ingen 

3378 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Vores vorksomhed har været der 6 

år og vi har haft kontrol 2 gange 
hvilket koster os dyrt i en lille 

virksomhed. Synes man skulle bruge 

mere energi på de store da det er der 
der er penge at hente. Vi bruger en 

dyr og dygtig revisor og i har endnu 

ikke kunne komme efter noget. negativ 

3379 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Forholdene er ok neutral 

3380 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3381 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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3382 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Mængden af særregler , undtagelser, 
variable momssatser, 

opgørelsesbehov for kørsel, for 

rejser, for representation og i det 
hele taget skattelovgivningens fokus 

på at hvis der er 1% chance for at en 

udgift ikke er erhvervsrettes så skal 
der betales 100% skat gør at vi som 

virksomhed bruger langt mere tid på 

skat end på at sælge. 
Petitesserytteriet og den totale 

mangel på respekt for vores tid, vore 

økonmiske ressourcer og vores 
muligheder for at vokse 

virksomheden er fuldstændig ude af 

proportioner med vores forretning. 
Alle Skats systemer er indrettet efter 

skat, instruktionerne er amatøragtige 

uden eksempler og totalt hjælpeløse 
og det giver kollosale 

ekstraomkostninger at med bøder, 

med overgreb hvor en menig 
skattemedarbejder sætter en 

privatperson i skat for ting som 

skulle betales af firmaet. Det er 
noget svineri at en virksomhed der 

kun eksportere skal bruge 

ekstraordinære revisoromkostninger 
for at få vores moms retur og at vi 

ikke kan betale vore regninger fordi 

vi holdes som gidsel i alle skats 
skandaler og behov for at rende fra 

den nyeste historie i sladderpressen. 

Vi har OECD's højeste skat på 
investeringer og alligevel behandles 

vi som kriminelle. negativ 

3383 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

3384 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3385 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 
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3386 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ok ingen 

3387 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen kommentarer Ingen 

3388 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Jeg føler bestemt at både revisor og 

myndighed gør deres yderse for at 

overholde gældende lovgivning 
inden for mit felt ingen 

3389 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3390 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Intet ingen 

3391 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3392 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke god positiv 

3393 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Min freelance virksomhed er et 1 

mands foretagende og er derfor 

meget simpelt og ligetil, jeg benytter 
en revisor så der er styr på tingene ingen 

3394 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

3395 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 
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3396 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

3397 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

det meste af min indkomst er fra det 
offentlige og derfor per se 

gennemsigtig ingen 

3398 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3399 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3400 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

betragter vores revisor som agent for 

et korrekt skatteregnskab ingen 

3401 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3402 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3403 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen kommentar ingen 

3404 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3405 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Pas ingen 

3406 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3407 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ok ingen 
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3408 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Ved ikke   ingen 

3409 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3410 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3411 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning Ingen 

3412 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej Revisoren har det for nemt. ingen 

3413 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3414 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

har ikke opfattelse af at der foregår 

nogen som helst relevant kontrol. 
Sidste år blev vores regnskab dog 

indkaldt til kontrol, for at se om vi 

trak telefonregning fra i regnskabet. 
Synes det var spild af vores og ikke 

mindst skattevæsenets tid at 

kontrollere en sådan lille 
virksomhed for dette. Synes der 

hellere skulle ske en kontrol, da vi 

havde relativt store fradrag, i 
forbindelse med oprettelse af 

tilbygning til opbevaring af vores 

maskiner som bliver anvendt i vores 
virksomhed. negativ 

3415 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3416 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej det er OK neutral 

3417 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ved ikke ingen 
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3418 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Skat skal kontrolleres af det 

offentlige og ikke af private 

revisorer der kan vælge hvem de vil 
se gennem fingre med ingen 

3419 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Syntes at der skal aflægges fuld 

regnskab hvert år er en stor 

unødvendig udgift. Npgle få nøgletal 
hvert år og fuldt skatteregnskab 

hvert 3 år. ingen 

3420 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3421 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3422 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

3423 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

3424 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3425 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Jeg er dybt afhængig af min revisoer ingen 

3426 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

3427 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

3428 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3429 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3430 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Det er ok som det er neutral 

3431 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

3432 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3433 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ingen holdning Ingen 

3434 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

for ringe skattekontrol, revisorer er 

ikke på skats side, men imod skat negativ 

3435 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3436 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Hjkiygblgnn ingen 

3437 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Har en forventning om at min 
revisor kan sit arbejde. ingen 

3438 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3439 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

3440 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

3441 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 
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3442 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej De skulle lave noget mere kontrol negativ 

3443 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3444 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3445 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

At skattekontrollen i højere grad skal 
kontrolere at nystiftede selskaber 

indberetter og betaler moms til tiden. 

og så skal der ikke være så lange 
kredit tider - alle burde indbetale 

minds en gang i kvartalet, men 

indberette hver måned. Jeg er trær at 
at indberette til tiden og se hvordan 

nogle bar laver være, og der intet 

sker negativ 

3446 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det vil være direkte uetisk, at 

revisoren skal have en dobbeltrolle ingen 

3447 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

3448 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Jeg ser revisoren som en sikring af, 

at vi overholder gældende 

skattelovgivning, og samtidig er det 
i mine øjne essentielt, at revisoren 

stadig er "virksomhedens mand", og 

ikke ne skattekontrol-instans, som 
hovedfunktion. ingen 

3449 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3450 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej OK for mit vedkommende neutral 
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3451 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3452 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja er ikke blevet kontrolleret ingen 

3453 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3454 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3455 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3456 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Stører Indsats på de store skatte 

syndere. negativ 

3457 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen kommentarer Ingen 

3458 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Fungerer fint positiv 

3459 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3460 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Fint ingen 

3461 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3462 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Hm ingen 

3463 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Jeg er meget glæd for min revisor og 

hendes hjælp ingen 

3464 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej er ok neutral 

3465 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Virksomheden har haft 0 omsætning 

de sidste 4 år ingen 

3466 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3467 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3468 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3469 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja Fint ingen 

3470 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Ja Ja   ingen 

3471 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ingen ingen 

3472 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

3473 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ingen yderligere kommentarer ingen 

3474 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke ja Ingen 

3475 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3476 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen komentarer Ingen 

3477 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

3478 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3479 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

antager at revisor sikrer at 

lovgivning overholdes ingen 

3480 

Ved 

ikke 2-5 år 

5 eller 

flere Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3481 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3482 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3483 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke 

Det er vel fint der er kontrol. Jeg 

håber jo det hele er efter bogen, så 
jeg kan koncentrere mig om at drive 

min lille virksomhed. ingen 

3484 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3485 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

3486 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 
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3487 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

3488 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Der har været for dtore offentlige 

besparelser. Det er nu engang det 
offentliges ansvar at inddrive skat negativ 

3489 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

3490 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej Bruger det ikke ingen 

3491 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Nej ingen 

3492 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3493 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Min virksomhed er meget lille. 25-

50.000 indkomst om året. ingen 

3494 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ja Ingen 

3495 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

3496 

Ved 

ikke 5-10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

3497 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej Ingen ingen 

3498 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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3499 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

3500 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3501 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3502 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Det er vores opfattelse at revisor 

sikrer at vores virkosmhed 
overholder gældende lovgivning. ingen 

3503 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

3504 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3505 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja nej ingen 

3506 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke Ingen holdning. Ingen 

3507 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3508 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3509 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ingen ingen 

3510 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Vi er en helt lille virksomhed og 

udgifter til en revisor betyder 

lukning. Det er selvfølgelig en 
forudsætning at virksomheder er 

ærlige. Men sålænge der er uærlige 

mennesker vil der ske snyd. Istedet 
skulle derfor hellere straffes så man ingen 
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kan mærke det fx. Skulle man 
fratages retten til at drive 

virksomhed. ærlige 

3511 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3512 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3513 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Vi har ingen problemer med at 

overholde lovgivning ingen 

3514 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke   ingen 

3515 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

3516 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke Synes det er fint positiv 

3517 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3518 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3519 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3520 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3521 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

3522 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 
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3523 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3524 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Synes det er godt at der bliver 

tjekket. Med en revisor der har en 
master i SKAT - så forventer jeg at 

lovgivningen bliver holdt. ingen 

3525 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Min virksomhed er en selvstændig 
enkeltmandsvirksomhed med et lille 

regnskab. I starten havde jeg revisor 

på, men det var uforholdsmæssigt 
dyrt, så nu benytter jeg en rådgiver i 

bekendsskabskredsen, og er tryg ved 

det. Jeg betaler moms og skat og 
rammer min forskudsopgørelse tæt. 

Så for min virksomhed vil det være 

endnu en omkostning at skulle have 
tvungen revision, og der vil ikke 

komme noget ud af den kontrol. negativ 

3526 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej for dårlig Ingen 

3527 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

3528 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Der er for lidt kontrol, vi har 
konkurrenter der er meldt mange 

gange for at snyde, men intet er sket. negativ 

3529 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Fint ingen 

3530 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3531 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3532 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ingen holdning Ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3533 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

Hvis SKAT var enkelt, ville behovet 

for kontrol være mindre. 
SKATtesystemet kræver i dag, at 

man bruger ca. 33% af sin tid på at 

sætte sig ind i, og overholde alle 
faldgrupper, love og regler, der er. 

Det er et umuligt krav til små 

virksomheder, som ikke har råd til at 
ansætte eller hyre hjælp fra starten. 

Gør det lettere, og alle vil ånde lettet 

op. negativ 

3534 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Skat mangler helt klart personale negativ 

3535 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3536 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Jeg ønsker på ingen måde at få en 

øget udgift, for at betale en revisor 

for at udføre statens job. ingen 

3537 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3538 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

For mangelfuld i større omfang 
(henviser til skattesagen) negativ 

3539 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja ingen konkrete forslag Ingen 

3540 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Revisor sikre, at jeg overholder 
loven, der skulle være revisions pligt 

fo alle virksomheder med 

omsætning over 500000. Det nytter 
ikke med en mere og mere 

information, det er fuldstændigt 

uoverskueligt, derfor revisor! ingen 

3541 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Begrænset skattekontrol. Som 

mindre virksomhed føler vi ikke at 

SKAT kontrollerer. Nok fordi at vi 

har styr på denne del ;) negativ 

3542 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3543 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3544 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3545 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

3546 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Tilfredsstillende ingen 

3547 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ved ikke ingen 

3548 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved ikke ingen 

3549 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

3550 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Ok ingen 

3551 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3552 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen ingen 

3553 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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3554 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja God positiv 

3555 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Nej 

Hvis jeg det korrekt, så går det ud på 

at en revisor skal tilknyttes 

virksomheden i forbindelse med 
regnskab. Det mener jeg ikke bør 

pålduttes især ikke mindre 

virksomheder og derved øgede 
omkostninger for denne (Meget 

svært at skrive i det lille felt) ingen 

3556 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

3557 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej opdateret ervisor ingen 

3558 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Har ikke en holdning til den ingen 

3559 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Jeg er et lille enpersoners 

virksomhed, som har et megt simpelt 

regnskab, og jeg har holdning til det 
i spørger om. ingen 

3560 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

3561 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3562 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Det koster mit firma 20.000kr at få 

lavet revision og årsopgørelse. Det 
er rigtig mange penge for små 

firmaer. Hvis man kunne forenkle 
dette, så den udgift blev halveret, 

ville mange flere benytte sig af at få 

lavet det ordentligt. ingen 

3563 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 



334 

3564 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3565 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3566 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3567 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Det er fint med kontrol ingen 

3568 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Nej Ved ikke Nej Nej Ingen ingen 

3569 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

3570 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Jeg betaler allerede min revisor for 
at netop sikre jeg betaler det 

virksomheden skal og sikrer 

indberetning, således jeg ikke 
efterfølgende skal spilde tid på 

problemer opstået som følge af min 

manglende evne til at gennemskue 
en utrolig kompleks 

skattelovgivning. Derfor bruger jeg 

revisoren til dette, men det er dyrt 
nok i forvejen. negativ 

3571 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Tilfreds med vores revisors support 

og arbejde ingen 

3572 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3573 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3574 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

DEr bør være mere skattekontrol, 

jeg er træt af som lille firma der 

betaler rettidig skat at store 
internationale firmaer kan snyde for 

12 milliarder negativ 

3575 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej   ingen 
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3576 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Mit regnskab er aldrig blevet udsat 

for skattekontrol. Men det er min 

helt klare overbevisning, at det ville 
kunne stå for en revision. ingen 

3577 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3578 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

3579 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3580 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Mener at revisor allerede er en del af 
skattekontrol såfremt de har 

autorisation ingen 

3581 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Det er nok ingen 

3582 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

3583 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3584 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3585 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3586 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3587 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 
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3588 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3589 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3590 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3591 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Ok ingen 

3592 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

3593 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3594 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ok ingen 

3595 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

3596 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3597 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3598 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Skat betaler revisor. ingen 
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3599 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Anvender revisor for at sikre 

overholdelse af gældende 
skattelovgivning ingen 

3600 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Manglende gennemsigtighed og 

brugervenlighed er det storre 

problem for små nye virksomheder negativ 

3601 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Hvis revisor skal have kontrol-ret 

som skat, skal de også have 

sanktionsmuligheder og ikke som 
nu, tavshedspligt. Se alle de store 

grimme sager så som ov-bunker, 

nordisk fjer m.m. ingen 

3602 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3603 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3604 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja 

Revisors hjælp er uundværlig i 

forhold til min selvangivelse ingen 

3605 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3606 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen kommentarer Ingen 

3607 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3608 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3609 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja OK ingen 

3610 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej ingen holdning Ingen 

3611 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3612 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja 

Tænker der er ALT for vide rammer 

for dem der VIL undrage og snyde. negativ 

3613 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3614 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

3615 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

for mig at se er det ikke de små 

firmaer ,der snyder da det er nemmer 

for de ikke så kloge i skatte væsnet 

at kontrolere os. og det kan vi bruge 

masser af penge på til revisor som er 

den eneste der vinder i der sag . Men 
de multinasoinale kan de bruge tider 

på .De er efter min mening dem dem 

der omgåes reglerne og det er der 
der penge at hente . negativ 

3616 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3617 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Nej ingen 

3618 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

3619 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ok ingen 

3620 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det kunne være rart med 

professionelt hjælp til fuldførelse af 
årsregnskab. Jeg er en lille 

virksomhed og synes ikke jeg får de 

svar når jeg kontakter skat med mine 

problemer. ingen 

3621 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Generelt har selvstændige udgifter 

nok! ingen 

3622 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ja   ingen 
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3623 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Godt ingen 

3624 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej Ok ingen 

3625 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nuværende OK neutral 

3626 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3627 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3628 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Fungerer fint positiv 

3629 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

revisoren har pligt til at regnskabet 

er iorden - det burdte være nok ingen 

3630 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen. Ingen 

3631 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3632 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Pas ingen 

3633 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Nej Ja Ved ikke ingen ingen 

3634 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Droppe e-Box, den kommunikation 

form fungerer ikke ingen 

3635 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3636 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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3637 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej 

Fint at små virksomheder IKKE skal 
betale for at få revisor stempel .... ingen 

3638 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3639 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ingen ingen 

3640 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja ved ikke ingen 

3641 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3642 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

3643 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Den føles ikke eksisterende negativ 

3644 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   Ingen 

3645 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja 

Stoler på min revisor kender loven 
og sørger for den bliver overholdt ingen 

3646 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3647 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3648 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3649 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg har ingen problemer med det 

som det er og tror på at min revisor 
kender reglerne tilstrækkelig til at 

tallene passer men der findes også 

mindre gode revisore og i det 
tilfælde er det nok en bedre løsning ingen 
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at det er eksperter der gennemgår 
skatteregnskab 

3650 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3651 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Nej ingen 

3652 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Nej Ved ikke Nej Nej Ingen bemærknkng Ingen 

3653 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3654 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej Ingen ingen 

3655 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Vores selskab (ApS) er nystiftet og 
uden revisionspligt. Vi hilser øget 

skattekontrol velkommen, da man 

hver dag møder virksomheder, som 
tydeligvis snyder Skat. Det 

ødelægger konkurrenceevnen for 

os,som betaler vores skat med 
glæde. negativ 

3656 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3657 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej Har ingen ingen 

3658 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

3659 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Har ikke nogen holdning til det ingen 

3660 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3661 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 
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3662 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Jeg har haft min egen virksomhed i 5 
år, nu ved siden af min 30 timers 

ansættelse som lektor på UCC, 

derfor har jeg ikke tjent så meget i 
min virksomhed i 2016, og har 

derfor valgt at undvære revisor for 

første gang i år. Men har selv lavet 
regnskabet med udgangspunkt i 

hvordan min revisor har gjort det de 

andre år, samt med hjælp fra min 
søn som kan dette. Derfor synes jeg 

at de krav som er nu til en lille 

enkeltmandsvirksomhed som min er 
ok ingen 

3663 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

3664 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

3665 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3666 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

3667 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

3668 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Er ikke til unødig kontrol, alt 

udarbejdes af revisoren, burde være 
stempel nok, set i forhold til 

omkostningerne. ingen 

3669 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3670 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3671 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Mit indtryk er, at revisor ofte har 

bedre kendskab til reglerne og min 

virksomheds behov end skat har ingen 

3672 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 



343 

3673 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg mener det skal være et krav for 
at der ikke bliver unddraget skat jeg 

får selv lavet momsregnskab og 

årsregnskab af revisor jeg afleverer 
mappen med bilag så ordner 

revisoren resten så håber jeg det 

bliver gjort tilfredsstillende ingen 

3674 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Nej, ingen. ingen 

3675 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3676 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

3677 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3678 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

3679 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3680 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3681 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Har ikke nok viden på området.. ingen 

3682 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

3683 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej 

Meget svært at forstå de breve, jeg 

har modtaget fra SKAT ifm. med 
skattekontrollen. Mange oplysninger 

synes at være standardtekster og negativ 
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gentagelser, der ikke synes at lette 
forståelsen i den aktuelle situation 

3684 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke H ingen 

3685 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke 

Jeg synes gennemgående at der er alt 

for lidt kontrol, da man som 

virksomhed selv kan indberette 
hvilke som helst tal mv negativ 

3686 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ikke noget. ingen 

3687 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Virker som panik før lukketid. negativ 

3688 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3689 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3690 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Ved ikke ok ingen 

3691 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3692 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3693 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Er for grundig for små virksomheder 

og for slap for de store negativ 

3694 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

3695 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

jeg skal stå til andsvsr for mit 

produkt skal revisoren også ingen 

3696 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej det må ikke koste elstra ingen 
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3697 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Ingen holdning min virksomhed er 
helt nystartet, så derfor har jeg svært 

ved at svare. ?? Ingen 

3698 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen Nej Ved ikke Ja Ved ikke 

Det sidste spørgsmål må jeg lige 

oplyse er ualmindeligt fjollet, hvis 
jeg må være så fri - uden en pris er 

det jo håbløst at svare på, men jeg så 

gerne at der var lidt mere kontrol 
med virksomheder - især de, der 

tjener mange penge, hvilket jo så slet 

ikke er mig. Jeg har et meget lille 
regnskab og taler ofte med SKAT 

for at udføre det korrekt. Jeg har 
ikke brug for revisor for at få det 

hele på plads, men ville helt sikkert 

anvende en revisor til lige at se det 
igennem, hvis det var gratis (jeg er 

skilsmissemor), men fordi jeg har et 

ganske pænt overblik over 
indtægter/udgifter og nu via 

bindende svar fra SKAT også 

lønsum/moms så vælger jeg ikke at 
bruge revisor. Jeg ville sagtens 

kunne fremlægge et flot og tydelig 

regnskab hvis jeg blev indkaldt til 
det, men jeg kan da godt indimellem 

tænke, at det er nemt at snyde, hvis 

man ville, da der ikke er mere 
kontrol. Derfor bidrager jeg gerne til 

en sådan ordning, hvis ikke den 

koster mig for meget. Jeg tror mange 
har lavere økonomisk moral end jeg, 

og derved snyder systemet for en hel 

del penge.  Det var det. Pøj pøj negativ 

3699 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen kommentarer Ingen 

3700 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3701 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3702 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3703 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 
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3704 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Velfungerende system positiv 

3705 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

Der er ingen grund til at bruge 

revisor i min meget lille virksomhed. Ingen 

3706 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3707 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja God positiv 

3708 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej Ingen ingen 

3709 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Ved ikke Ved ikke Nej 

Jeg er tilfreds med min nuværende 

bog holder og profesional rådgiver. ingen 

3710 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

3711 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

3712 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ja Nej Nej ingen 

3713 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3714 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning Ingen 

3715 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 
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3716 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

3717 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3718 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ingen kommentarer Ingen 

3719 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Ja Ja mere hjælp til lille virksomheder ingen 

3720 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3721 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning Ingen 

3722 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3723 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3724 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3725 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ikke flere kommentarer ingen 

3726 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Bør forbedres negativ 

3727 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Udmærket Ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3728 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Vi ønsker at betale mere da vi pt 

betaler mere end 20.000,00 til vores 

revisor for vores lille firma. ingen 

3729 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ja Ingen 

3730 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

3731 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3732 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3733 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

3734 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Intet svar Ingen 

3735 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke er tilfreds med hvordan det er lige pt positiv 

3736 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

3737 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3738 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Godt med kontrol ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3739 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3740 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3741 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3742 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

SKAT skal gøre deres arbejde, evt. 

via flere resourcer ingen 

3743 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Revisors medvirkning er 

tilstrækkelig ingen 

3744 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ingen kommentar ingen 

3745 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3746 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det vil være helt forkert at revisoren 

skal være involveret i 

skattekontrollen ingen 

3747 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Nej Nej Nej   ingen 

3748 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke Ved ikke Ja Ved ikke   ingen 

3749 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3750 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3751 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3752 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Jeg finder at Revisoren skal være en 
stærk kontrol cogså over for skat, 

Når en rivisor har gennemgået 

regnskabet, så skal vedlommende ingen 
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også væe medansvarlig for tingene 
er OK. 

3753 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

3754 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3755 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Ærlig, så skulle Skat bruge deres tid 

på de store firmaer hvor der virkelig 

er penge at hente.. Men oplever 
mere og mere at Skat går efter de 

helt små firmaer, da det regnskab er 
til at overskue.. Det virker til at Skat 

ikke er dygtige nok til de store 

internationale firmaer.. negativ 

3756 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3757 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Har ikke oplevet kontrol ingen 

3758 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Revisoren har som opgave at 

optimere virksomhedens økonomi i 

samarbejde med direktionen, og 
herunder, at sikre at den rette skat 

betales. Revisoren skal læse reglerne 

ud fra virksomhedens optik fordi 
han/hun er virksomhedens rådgiver 

som betales af virksomheden. Det er 

skats opgave at kontrollere 
virksomheders skatteindbetalingers 

korrekthed. Hvis der ikke er en 

ekstern kontrol ved siden af den af 
virksomheden betalte revision vil 

risikoen for omgåelser og fejl være 

alt for stor. negativ 

3759 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Fungere fint med uvildig revisor og 
skal vi betale mere bør der komme 

andre lempelser ingen 

3760 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3761 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej OK ingen 

3762 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Ved ikke ingen 

3763 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3764 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3765 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

SKAT er selve rygraden i det danske 

velfærdssamfund. Det er essentielt at 

systemet fungerer og der ikke kan 
løbes om hjørner med etaten. Jeg 

håber at SKAT får tilført de midler 

der sikrer at ting fungerer optimalt. negativ 

3766 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3767 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Vi ønsker en korrekt 

regnskabsaflæggelse. Vi ønsker ikke 
yderligere omkostninger pålagt som 

følge af tungere regler. Vi ønsker at 
myndigheder foretager en passende 

intelligent målrettet 

stikprøvekontrol, som sikrer en 
fornuft balance mellem 

virksomheders byrder og 

sandsynlighed for kontrol. negativ 

3768 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Nej Ved ikke Nej Nej Ved ikke ingen 

3769 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3770 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Lad være med at spille tid på 

bagateller når mia foser til udlandet negativ 

3771 

Ved 

ikke 2-5 år 

5 eller 

flere Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3772 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej revisor bruger meget tid på kontrol ingen 

3773 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ok. ingen 

3774 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen kommentar ingen 

3775 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

3776 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg sætter mig selv ind i alle regler 
gældende mit lille firma, så har ikke 

haft behov for revisorbistand indtil 

videre. ingen 

3777 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3778 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3779 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3780 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Der er stort set ingen kontrol. Et 
hver firma der skal have penge 

tilbage (moms, aktieudbytte m.m 

burde kontrolleres. Går ud fra at 
moms kontrollered ud fra omsætning 

og omkostninger. negativ 

3781 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

3782 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3783 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Har ingen kommentar ingen 
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3784 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Ved ikke Ved ikke Nej ok ingen 

3785 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke det har jeg ikke ingen 

3786 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg har aldrig tidligere overvejet at 

revisor kunne udøve skattekontrol. 

Lidt bekymret for at de vil få en 
dobbeltrolle. Det an andre betaler 

deres skat vil kun meget langsomt 

afsmitte på min skat og derfor er jeg 
ikke begejstret for at betale revisoren 

endnu mere end nu negativ 

3787 
Ved 
ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3788 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3789 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3790 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ved ikke ingen 

3791 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3792 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3793 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Har ingen holdning ingen 

3794 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Den fremtidige skattekontrol bør 

fokusere på de store multinationale 

virksomheder ingen 

3795 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 
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3796 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3797 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ja Nej   ingen 

3798 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Små virksomheder med omsætning 

under 300000 har ikke behov for 

kontrol. Svindel med skat foregår 
formentlig kun i større virksomheder 

med ingen 

3799 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg tænker det bare skal være iorden. 

Derfor vælger jeg at betale revisor. 
Har stor tillid til min revisor ved 

hvad han laver, så kender ikke til 
øget skattekontrol. ingen 

3800 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ved ikke ingen 

3801 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3802 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Simplificer skattelovgivningen. Som 

den er nu har hverken 

skattemedarbejdere eller revisorer 
den mindste chance for at kunne 

finde ud af skidtet og vi ander er 

endu værrer stillet. negativ 

3803 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3804 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

3805 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke ingen ingen 

3806 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg har en forventning til at 
økonomisystemet jeg bruger er med ingen 
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til at sikre at jeg overholder 
skatteregler. 

3807 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

3808 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

min kone er revisor asistent, og er på 

et revisions kontor, der for er 

revision fravalgt, og derfor bruger 
jeg ikke revisor, da hun laver 

regnskabet for mig ingen 

3809 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg kan ikke se hvorfor revisorne 

skal til at være politimænd for 

SKAT. Jeg er sikker på at det ikke 

vil hjælpe, hvis det er de samme 

revisore der skal kontrollere om 
virksomhederne overholder 

skattelovgivningen, som også er dem 

der laver regnskabet. Det giver ikke 
mening. Så skal man til at have 

andre revisore ind over, og så kan 

jeg kun se at det bliver rigtigt 
besværligt og helt uoverskueligt. 

Den opgaver ligger hos SKAT. negativ 

3810 

Ved 

ikke 

Ved 

ikke 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3811 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3812 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3813 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Har faktisk kun oplevet skat som en 

kompetent instans med god 

rådgivning positiv 

3814 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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3815 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen ingen 

3816 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3817 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej Ingen ingen 

3818 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3819 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3820 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

3821 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

3822 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke. ingen 

3823 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Nej Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Hvilken kontrol? negativ 

3824 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

3825 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3826 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3827 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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3828 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3829 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3830 

Ved 

ikke 0-2 år 

5 eller 

flere Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning Ingen 

3831 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej intet ingen 

3832 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Det er ok neutral 

3833 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke 

Det vi har oplevet er at revisor og 
SKAT har et godt sammenspil positiv 

3834 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3835 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3836 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3837 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Det er kun prisen til revisor, som 

holder folk tilbage for at bruge dem ingen 

3838 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3839 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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3840 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Fungere ok neutral 

3841 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ja Ved ikke   ingen 

3842 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Nej ingen 

3843 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3844 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ingen holdning til dette Ingen 

3845 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3846 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Pas ingen 

3847 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

3848 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdning Ingen 

3849 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Det for dårligt at revisoren fraskriver 

sig et hvert ansvar med den høje løn 

de tager og når det dem der står for 
det. ingen 

3850 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3851 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3852 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3853 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst Nej Ja Ja nej ingen 

3854 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 
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3855 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3856 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Som ejer af en lille virksomhed 

synes jeg at revisorregningerne er alt 

for store og voldsomme ift hvad jeg 
egentlig omsætter og tjener! ingen 

3857 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3858 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

3859 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3860 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Ingen ingen 

3861 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3862 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej OK ingen 

3863 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ja Ingen 

3864 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Alt for lang behandlingstid hos Skat negativ 

3865 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

3866 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

3867 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 
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3868 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke   ingen 

3869 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3870 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3871 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke har ikke ingen 

3872 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej har ikke noget. ingen 

3873 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Nej ingen 

3874 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Mangelfuld ingen 

3875 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Nej ingen 

3876 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

3877 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3878 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Ja Ja 

Revisors ansvar for det regnskab 

som de har lavet er for lavt. Efter 

min mening skal det være revisores 
som skal have det fulde ansvar for 

de regnskaber som de sender til skat. 
SKAT har ingen kontrol 

overhovedet. Folk sælger og laver 

sort arbejde helt åbenlyst fordi der 
ikke er nogen konsekvens. negativ 

3879 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

3880 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

3881 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Det er en god ide ingen 

3882 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Det har jeg ingen Ingen 

3883 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

3884 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg bryder mig personlig ikke om 

skatte-kontoen. Mener at tingene bør 
være adskilt. Det igen øge 

gennemsigtigheden af skat, moms og 

afgifter. ingen 

3885 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Passende ingen 

3886 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Jeg synes at det bedre at få tjekket 
fra revisor,  men kan ikke betale 

mange for det. ingen 

3887 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen holdning til dette spørgsmål. Ingen 

3888 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

3889 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej OK ingen 

3890 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

3891 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

3892 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

3893 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3894 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Inge æn ingen 

3895 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3896 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

3897 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3898 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke 

Skattereglerne er al for indviklede, 

og der er al for lidt forståelig gratis 

information til at lette 
indberetningerne. Det er et problem 

at små virksomheder skal bruge en 

stor del af indkomsten på revisor for 
at indberette relativt små beløb 

korrekt. Godt I fik jeres lærer til at 

skrive ud med fuldt navn og kontakt-
oplysninger - ellers havde jeg aldrig 

svaret ;-) negativ 

3899 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Vi har været revideret 1 gang. vi har 
intet at indvende, finder det vigtig at 

der kontroleres så alle spiller efter 

samme regler, af hensyn til 
konkurence. ingen 

3900 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Har revision på hvert år, med den 

overbevisning at der så er styr på at 
de skattemæssige forhold er 

korrekte. ingen 

3901 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja nej ingen 

3902 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

DER ER FOR MANGE DER 

SNYDER SYSTEMET OG 

FLYTTER PENGE UD AF 

LANDET DET SKAL STOPPES 

HURTIGST MULIGT. negativ 

3903 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 
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3904 
Ved 
ikke 

Ved 
ikke 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

3905 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke ved ikke hvordan den er ingen 

3906 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Ja Ja   ingen 

3907 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Har ikke nogen holdning ingen 

3908 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke tilfreds med nuværende ordning positiv 

3909 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ingen mening ingen 

3910 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Jeg tjener ingen penge, så det 

interessere mig ikke nu ingen 

3911 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Nej Ok ingen 

3912 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Skats it system er forældet og 
umulig at læse og forstå som alm  

borger, dette burde kunne  gøres 

mere simpelt og forståeligt. Selv 

revisorer kan til tider have 

udfordringer med systemet. negativ 

3913 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

3914 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej   ingen 

3915 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3916 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Der ydes vel for det der betales for. ingen 
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3917 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Pas ingen 

3918 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke H ingen 

3919 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

3920 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3921 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3922 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

3923 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Godt initiativ. ingen 

3924 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

3925 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3926 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3927 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Er ikke klar over omfang af 
skattekontrol. Min fornemmelse er at 

skat ikke kontrollerer, når en revisor 

påtegner regnskabet og udfylder 
selvangivelsen. ingen 

3928 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

3929 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej fint tilfred positiv 

3930 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

3931 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke hvad det betyder ingen 

3932 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

3933 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

3934 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke   ingen 

3935 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Kender ikke til drn ingen 

3936 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3937 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Mange gange går SKAT efter de 
små, da de har svært ved at forsvare 

dem. De Store fisk kan oftets tillade 

sig mange ulovligheder uden at de 
bliver stilet til ansvar- negativ 

3938 

Ved 

ikke 2-5 år 

5 eller 

flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Kritisk ingen 

3939 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Ingen kommentar ingen 
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3940 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

3941 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Skatte forhold uoverskuelige og 

dårlig vejledning og alt for lang 
ventetid på telefonen hvor man 

bliver stillet rundt fra den ene til den 

anden negativ 

3942 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

3943 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja Nej ingen 

3944 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Jeg tror på systemet. positiv 

3945 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej Nej ingen 

3946 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke 

Sidste spørgsmål: Det afhænger jo af 
udgiften. Mange små/mellemstore 

virksomheder syntes reglerne er 

gode nok. Personligt virker det 
skævt at alle skal betale for at der 

måske/måske ikke kan afdække 

svindel etc.. ingen 

3947 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Revisor er det sikreste kort ingen 

3948 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ok ingen 

3949 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Jeg synes umiddelbart jeres kurser 

og rådgivning dækker så man kan 
køre sin virksomhed. Vedr. kontrol 

må SKAT finde frem til resurser, så 

folk betaler den skat, som er 
gældende... neutral 

3950 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3951 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

3952 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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3953 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Tilfredsstillende ingen 

3954 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

3955 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Ingen ingen 

3956 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3957 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning Ingen 

3958 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

3959 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3960 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Meget lille virksomhed med 
direktøren som eneste ansat. 

Søfartsrelateret opgaver. ingen 

3961 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3962 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3963 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Det er altid en meget svær balance 

gang om alle skal betale for, at nogle 
personer ikke overholder gældende 

lov. Umiddelbart mener jeg, at det 

ikke er i orden at alle skal betale 
ekstra til revisor for øgede 

skattekontrol. Denne kontrol bør 

ligge hos SKAT, og udføres af deres 
medarbejdere. Udfordringen i vores 

samfund er, at det er blevet for 
komplekst for en almindelig mand, 

at holde sig opdateret med bla. 

skattelovgivningen. Og det er her 
der skal sættes ind. En forenkling af 

reglerne vil være at foretrække. negativ 

3964 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 
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3965 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Anden erklæring Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3966 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3967 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke OK ingen 

3968 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen bem Ingen 

3969 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3970 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

3971 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja fint ingen 

3972 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Hold tingene adskilt ingen 

3973 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Er rimelig og tilstrækkelig positiv 

3974 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3975 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 
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3976 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3977 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Det er ok at flytte denne udgift over 

på virksomhedderne  der er i 
forvejen mange udgifter til regnskab 

og revisor  så det er offentlig opgave ingen 

3978 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Middelmodig ingen 

3979 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3980 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

3981 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Har meget lille enkeltmandsfirma ingen 

3982 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

3983 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke H ingen 

3984 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

3985 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ja   ingen 

3986 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3987 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

3988 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3989 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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3990 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

3991 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

3992 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

3993 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

3994 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

3995 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

3996 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

3997 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

3998 

Ved 

ikke 2-5 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

3999 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4000 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4001 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4002 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4003 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4004 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4005 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4006 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

4007 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4008 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej OK ingen 

4009 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4010 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen ingen 

4011 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

4012 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

4013 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4014 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej god positiv 

4015 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4016 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 
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4017 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej ok ingen 

4018 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen holdning Ingen 

4019 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

4020 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Nej ingen 

4021 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

4022 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4023 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

DER BETALES NOK I 

FORVEJEN FOR REVISOR OG VI 
BETALER DA OGSÅ SÅ 

RIGELIGT I SKAT, SÅ DET MÅ 

SANDELIG BLIVE PÅ SKAT'S 
REGNING OG MED DERES 

PERSONALE, AT DISSE TING 

BLIVER OVERHOLDT - MÅSKE 
POLITIKERNE SKULLE HAVE 

TÆNKT SIG OM INDEN DE 

LAVEDE ALLE DE MEGET 
FORKERTE NEDSKÆRINGER negativ 

4024 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4025 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

4026 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

uheldigt at det er nødvendigt med 

revisor forvat sikre at et simpelt 
ebkeltmands virksomhed kan føre 

normalt lovligt regnskab negativ 



373 

indberetning af 
selvangivelse 

4027 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Nej Ja 

Skat kunne forbedre systemerne 

væsentlig og enkelt for mindre 
virksomheder, herunder 

virksomheder under 

virksomhedsordningen. Det ville 
være utrolig enkelt at forbedre 

informationen og lave modeller, som 

hjælper de selvstændige. negativ 

4028 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

4029 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ved ikke. ingen 

4030 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

4031 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Nej Ingen. Ingen 

4032 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Nej Ja Ja Ingen komentar Ingen 

4033 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4034 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Intet svar Ingen 

4035 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Alt tyder jo på at SKAT ikke har 

orden på noget som helst - går 
formentlig kun efter den lille mand! negativ 

4036 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

4037 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 

4038 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Dårlig kontrol negativ 

4039 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Nej   ingen 
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4040 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Ingen ingen 

4041 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ingen ingen 

4042 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4043 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

4044 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4045 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4046 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

4047 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej 

Går ud fra at revisor har styr på det 

skattemæssige det er vel det man 
betaler for så man kan koncentrer sig 

om sit erhverv ingen 

4048 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4049 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

4050 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen holdning Ingen 

4051 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Alt skat, både erhverv og privat er 

gennem revisor. Den danske 
skattelov er ofte svær at finde ud af 

samt meget tidskrævende ingen 

4052 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

4053 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 
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4054 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Det er simpelthen alt for 

gammeldags og langsomt. Det skal 

privatiseres så der kommer lidt fart 
på. negativ 

4055 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej nej ingen 

4056 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Generelt har jeg ganske lidt tillid til 
skattevæsenets kontrol og 

rimeligheden i deres vurderinger, 

baseret på de sager som der har 
været gennem de seneste år. At 

outsource det til revisorene kunne 

være en løsning, men bør i såfald 
erstatte Skats kontrol og betales af 

Skat. Det er ikke rimeligt at vi som 

virksomhed skal betale for deres 
mangler negativ 

4057 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

4058 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4059 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Intet ingen 

4060 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4061 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nej ingen 

4062 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4063 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4064 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Nej ingen 

4065 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej   ingen 

4066 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

4067 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Efter min opfattelse vil revisorene 

ikke være med til at skrive under på 

skattesnyd. Så hvorfor skal de 

ydderligere aflønnes for en ydelse de 

i forvejen giver. Dem der finder 

hullerne og køre på kanten af 
lovgivningen (revisore) vil gøre det 

selv om de har en 

skattekontrollerende rolle. negativ 

4068 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4069 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4070 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ok ingen 

4071 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4072 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Ingen ingen 

4073 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Intet ingen 

4074 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4075 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4076 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Jeg har ingen ydeligere indvendinger ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4077 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke God positiv 

4078 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4079 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4080 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej H ingen 

4081 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

4082 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Det fungerer. Men generelt et meget 

ugennemsigtig skattesystem. neutral 

4083 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Pas ingen 

4084 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen komentarer Ingen 

4085 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4086 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Nej ingen 

4087 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4088 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

4089 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4090 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4091 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 
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4092 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ingen holdning Ingen 

4093 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

4094 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4095 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

4096 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4097 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4098 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4099 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse Nej Ja Ja Ingen kommentar ingen 

4100 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen ingen 

4101 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4102 

Ved 

ikke +10 år 

5 eller 

flere 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4103 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

4104 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Min virksomhed er så lille så synes 
den er ok neutral 

4105 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej Skattekontrollen er en joke negativ 

4106 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4107 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 



379 

4108 
Ved 
ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

4109 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Er der overhovedet nogen 

skattekontrol??? negativ 

4110 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Synes vi selv og revisor gør hvad vi 
skal. Men om andre virksomheder 

også følger lovgivningen stringent, 

det er et godt spørgsmål! ingen 

4111 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen kommentar ingen 

4112 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Alt er i orden. positiv 

4113 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

4114 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke. ingen 

4115 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja nej ingen 

4116 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Synes det fungerer fint som det er. positiv 

4117 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

4118 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4119 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 
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4120 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4121 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke Mere råd om selvangivelse ingen 

4122 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4123 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen holdning Ingen 

4124 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Pas ingen 

4125 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

alt for komplekst. vi lader bogfører 

og revisor ordne alt for at sikre at vi 
overholder gældende lovgivning negativ 

4126 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4127 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4128 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4129 

Ved 

ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4130 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

4131 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Nej Nej Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4132 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Jeg finder skat utroværdig. De store 

spillere slipper med snyd og fusk. Os 
andre små bliver jagtet og må betale 

hårde gebyr fordi skat selv har 

fejloplyst os med datoer, og det kan 
ikke ankes eller diskuteres. Det 

finder jeg dybt utroværdigt og 

usmageligt. negativ 

4133 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4134 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ikke relevant ingen 

4135 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej 

Der skal ikke øges skattekontrol, 

som medfører ekstra tvungne 
udgifter til virksomhederne. ingen 

4136 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja   ingen 

4137 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4138 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Nej   ingen 

4139 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4140 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Helt okay neutral 

4141 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej Nej Ja Nej   ingen 

4142 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ingen ingen 

4143 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Nej   ingen 

4144 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Kunne ikke undvære revisorerne .. ingen 
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4145 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Det fungerer fint positiv 

4146 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen ingen 

4147 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

jeg synes skat skulle bruge lidt krudt 

på at gå efter de store fisk... negativ 

4148 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

4149 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej nej ingen 

4150 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Rimelig men plads til forbedringer neutral 

4151 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja rimelig dog plads til forbedringer neutral 

4152 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke alt ok neutral 

4153 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ingen kommentarer. Ingen 

4154 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke OK! ingen 

4155 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4156 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

4157 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4158 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen ingen 

4159 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4160 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4161 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

4162 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4163 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 

4164 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ok ingen 

4165 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

mener den nuværende skatte kontrol 
skal øges så  de store virksomheder 

bliver tjekket så der ikke kan 

unddrages i skat og flytte store 
summer ud f landet negativ 

4166 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst Ved ikke Ved ikke Ja ved ikke ingen 

4167 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

4168 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

4169 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4170 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 
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4171 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Fint med revisor hjælp ingen 

4172 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja   ingen 

4173 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej tilfredsstille de ingen 

4174 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved ikke ingen 

4175 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ghghgh ingen 

4176 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ok ingen 

4177 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4178 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke 

Har ikke erfaringer endnu, da jeg 

først lige har indgivet første 

selvangivelse, så kender ikke til 
kontrollen. Men det er ikke 

umiddelbart muligt selv at lave 

selvangivelse efter 
virksomhedsordningen Ingen 

4179 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4180 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4181 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

4182 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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4183 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

4184 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Alt omkring regnskab, moms, skat 

mv. er for besværligt. SKAT burde 

stille en regnskabsportal med nemt 
interface til rådighed hvor man 

frivilligt kan lave sit regnskab, 

moms, skatter mv. for at gøre det 
nemmere for de små virksomheder. negativ 

4185 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg har en revisor på min 

virksomhed, så min viden omkring 
meget af ovenstående er 

utilstrækkelig. Jeg bogfører til 

dagligt, men om de formelle krav 
overholdes mht. skat og 

indrapportering har jeg tiltro til min 

revisor har styr på. ingen 

4186 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4187 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4188 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Nej Ja Nej 

Den nuværende skattekontrol er 

efter min overbevisning ikke 

eksisterende og SKAT er helt ude af 
kontrol og ude af stand til at 

varetage sine opgaver. Det er efter 

min mening ikke en vej frem at 
uddelegere opgaven til en række 

private revisorer (hvilket de sikkert 

gerne vil (=mere arbejde). Det vil 
være at slippe den samlede 

revisorstand løs i en slikbutik - og 

vigtigst: Hvem skal så være min 
rådgiver når revisoren (også) 

arbejder for SKAT? Jeg vil ikke ha 

tillid til en revisor der arbejder for 
skat, for hvis interesser er det 

revisoren varetager? negativ 

4189 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Jeg ved ikke så meget da jeg lige har 
startet min virksomhed ingen 

4190 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

4191 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4192 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4193 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Jeg synes skat skal ansætte flere 

folk, der tjekker op på 
virksomhederne. negativ 

4194 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4195 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4196 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

4197 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4198 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4199 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

4200 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4201 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4202 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej Ingen ingen 

4203 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 
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4204 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4205 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

4206 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Udvidet 

gennemgang Nej Ved ikke Ja Ved ikke Har ingen holdning til det ingen 

4207 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4208 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4209 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4210 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4211 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

4212 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke 

Jeg har et meget lille firma, så jeg 

har ikke de store udfordringer. Jeg 

bruger et fantastisk 

regnskabsprogram, Dinero ingen 

4213 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4214 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

4215 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja 

Jeg arbejder i Norge, og bor i 

Danmark. Skat skal opgøres i DK og 

NO. Samme med firma som 
eksporterer til Norge. Reglerne på 

området er for komplicert til vanlig 

borger kan håndtere dette. Lov som 
skal overholdes af vanlig borger, 

skal også kunne udføres af 

borger/firma, uden tusindevis af 
kroner til revision. negativ 

4216 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke det har jeg  ikke ingen 



388 

indberetning af 
selvangivelse 

4217 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4218 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4219 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4220 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

4221 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ved ikke Er tilfreds med kontrol positiv 

4222 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Ja 

så gerne mere gennemsigtighed med 

hensyn til regnskabet for visse 
forretniger som ved simpel 

hovedregning umuligt kan løbe 

rundt. ingen 

4223 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke ved ikke ingen 

4224 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

4225 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

Synes det er besværligt for den lille 

mand på gulvet. negativ 

4226 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen ingen 

4227 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

For ny ril at kommenetere men 
firmaets holdning er at også 

skattekontrollen skal være i orden 

for alle tak. ingen 

4228 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Anden erklæring Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4229 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja   ingen 
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4230 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4231 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4232 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4233 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4234 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4235 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

4236 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej nej ingen 

4237 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ja det gør ingen 

4238 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4239 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja nej ingen 

4240 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4241 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4242 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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4243 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Nej Nej Nej intet ingen 

4244 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ja Nej Nej ingen 

4245 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4246 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Er for nystartet til at svare herpå ingen 

4247 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ja Ved ikke   ingen 

4248 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke okay ingen 

4249 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4250 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikkk ingen 

4251 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja Ingen kommentar ingen 

4252 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4253 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

4254 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

4255 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4256 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Forblive som det er i dag ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4257 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke   ingen 

4258 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Skat må betale for skats kontrol ingen 

4259 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

4260 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4261 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4262 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4263 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst Ved ikke Ved ikke Ja vet ikke ingen 

4264 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen ingen 

4265 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4266 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4267 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4268 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4269 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ja Nej   ingen 

4270 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4271 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4272 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4273 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

4274 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

4275 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4276 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4277 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse Ved ikke Nej Nej   ingen 

4278 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Nej Ingen kommentar ingen 

4279 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4280 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Revision Ved ikke Ved ikke Ja Ved ikke   ingen 

4281 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja Ved ej ingen 

4282 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Ja Ved ikke ingen 

4283 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4284 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke har ikke ingen 
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4285 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

4286 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

4287 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4288 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej   ingen 

4289 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke. ingen 

4290 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen holdning Ingen 

4291 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4292 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

jeg har ikke rigtig nogen holdning til 

kontrol mm, da min revisor ordner 
alt regnskab for mig, så jeg går ud 

fra at alt er i fineste orden. ingen 

4293 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4294 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4295 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4296 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4297 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Pas ingen 

4298 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

4299 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Ja Ved ikke ingen ingen 

4300 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4301 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4302 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Ja ja Ingen 

4303 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4304 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4305 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4306 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Nej   ingen 

4307 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4308 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab Nej Nej Ved ikke Nej Ved ikke ingen 

4309 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Hvis revisorer skal være skatte 

kontrol, må skat betale den del af 
arbejdet ingen 

4310 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej nej ingen 

4311 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4312 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Nej Nej Intet ingen 
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4313 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej Nej Nej Nej 

Udfordringen for mindre 
virksomheder er generelt de mange 

omkostninger til administration - 

herunder i forholdet imellem SKAT 
og virksomheden. En anden 

udfordring er at der generelt ikke 

kan konkluderes at involvering af 
revisor i forbindelse med regnskab 

og indberetning, kan konkluderes at 

angivelsen bliver korrekt. Dertil 
fraskriver revisor sig typisk ansvaret 

i deres aftaler med virksomhederne. ingen 

4314 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Ok ingen 

4315 

Ved 

ikke 0-2 år 

5 eller 

flere Nej Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4316 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Intet svar Ingen 

4317 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Nej, har kun lige starter virksomhed 
og ikk lavet regnskab endnu ingen 

4318 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ved ikke Nej 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4319 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ok ingen 

4320 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

4321 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej Ved ikke Ja Nej 

INgen - mn virksomhed er så ny, at 

jeg ikke har afregnet skat endnu, og 
derfor ikek har erfaringer Ingen 

4322 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej nej ingen 

4323 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ingen hjælp Ingen 

4324 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ingen holding Ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4325 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Stoler på min revisor ingen 

4326 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ok ingen 

4327 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

4328 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4329 
Ved 
ikke 

Ved 
ikke 1 Nej Ved ikke Ved ikke Revision Ved ikke Ved ikke Ja Ved ikke   ingen 

4330 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4331 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4332 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4333 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4334 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4335 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4336 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4337 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4338 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 
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4339 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4340 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4341 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

revisor har lavet det hele  af vores 
regnskab ingen 

4342 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4343 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

intet. helt ny opstartet virksomhed - 
inden indkomst endnu ingen 

4344 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke 

Er helt nye så jeg ved ikke så meget 

endnu ingen 

4345 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

4346 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4347 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4348 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4349 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja nej ingen 

4350 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Nej ingen 

4351 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4352 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ved ikke Nej Nej Ja Ja Ved ikke ingen 
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4353 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

4354 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen umiddelbare kommentar Ingen 

4355 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 Nej Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4356 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Revision Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen holdning Ingen 

4357 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej Nej Ved ikke Ved ikke   ingen 

4358 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Mit firma er kun 2 mdr gammelt, så 

har endnu ikke sendt regnskab osv 
ind. Så kan derved heller ikke svare 

helt kvalificeret på spørgsmålene. ingen 

4359 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4360 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4361 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

4362 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4363 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4364 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ok ingen 

4365 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4366 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ingen Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4367 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke   ingen 

4368 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4369 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4370 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4371 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4372 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Revision Ved ikke Ved ikke Ja Nej Ingen. Ingen 
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4373 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4374 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4375 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Revisor bør være obligatorisk for 
alle virksomheder over en vis 

størrelse. ingen 

4376 
Ved 
ikke 0-2 år 

5 eller 
flere 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke nej ingen 

4377 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ja, revisor Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4378 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Nej ingen 

4379 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4380 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 

grad Nej Ved ikke   ingen 

4381 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Nej ingen ingen 

4382 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4383 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej 

Har registreret mit firma i juni og 

starter først i august, så det hele er 
stadigt meget nyt og noget ukendt ingen 

4384 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen holdninger Ingen 

4385 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej Nej 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4386 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Ja Ingen ingen 

4387 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

4388 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Nej Nej Nej Ingen Ved ikke Ved ikke Ved ikke Nej 

mere information omkring skat osv. 

kunne være meget brugbart, når man 

starter virksomhed. ingen 

4389 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ved ikke Nej Nej Ja Nej   ingen 

4390 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke 

Min umiddelbare holding som helt 
nystartet, er at balancen er fin idag positiv 
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4391 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4392 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

4393 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, indberetning 
af selvangivelse Ved ikke Ved ikke Nej   ingen 

4394 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, professionel 

rådgiver Ingen Nej 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4395 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Anden erklæring 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke okay ingen 

4396 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4397 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Nej 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ved ikke Er lige startet... ingen 

4398 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4399 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4400 

Ved 

ikke 0-2 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Nej ingen 

4401 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ved ikke Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

4402 
Ved 
ikke 0-2 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Nej 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ok ingen 

4403 
Ved 
ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

4404 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4405 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Nej ingen 

4406 
Ved 
ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen ingen 
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4407 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 
grad Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4408 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

skat er useriøs,derfor må vi have 
statsaut.revisor og det er kostbar for 

en lille virksomhed negativ 

4409 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 

4410 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4411 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ingen ingen 

4412 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4413 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Nej ingen 

4414 

Ved 

ikke 0-2 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Nej ingen 

4415 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

når man har en statsaut. revisor, 

forventer man at alt vedr skat kører 

efter gældende lovgivning. ingen 

4416 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

4417 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja   ingen 
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4418 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4419 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

Nuværende kontrol er for 

lempfældig, mange multinationale 
betaler ikke den skat de skal, 

lovgivning er for slap. negativ 

4420 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke der er rigeligt kontrol positiv 

4421 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej OK ingen 

4422 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej ok ingen 

4423 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

4424 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4425 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke Ingen holdning dertil Ingen 

4426 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4427 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej   ingen 

4428 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

4429 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej 

Jeg betaler i forvejen revisor 10.500 
for årsregnskab + selvangivelse, så 

jeg mener, at skattekontrol bør være 

indeholdt. ingen 

4430 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4431 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4432 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej Ingen Nej Ved ikke Nej Ved ikke   ingen 

4433 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ok ingen 

4434 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4435 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej Alt for ringe negativ 

4436 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4437 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej 

Vi anvender statsautoriseret revisor, 
hvilket sikrer at gældende 

lovgivning overholdes ingen 

4438 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, professionel 
rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke ingen holdning Ingen 

4439 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej 

Ja, professionel 
rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

4440 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

4441 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja er ok neutral 

4442 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 
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4443 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4444 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

4445 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4446 
Ved 
ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej 

Vi folder skattelovgivning mom's og 
bogforings lovgivning sommerhus 

enkeltmandsfirma oensker vi ikke 

yderlige administrative  
omkostninger ingen 

4447 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ved ikke ingen 

4448 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4449 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej ingen ingen 

4450 

Ved 

ikke 0-2 år 1 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja Ok ingen 

4451 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej er god nok for mindre firmaer positiv 

4452 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

4453 

Ved 

ikke +10 år 

Ved 

ikke Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ved ikke ingen 

4454 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4455 
Ved 
ikke +10 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ved ikke Revision Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke   ingen 

4456 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4457 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   Ingen 

4458 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja 

jeg mener at det er forkasteligt, at et 
firma der giver overskud, kan betale 

- skat, eller unddrage sig skat - vi 

skal løfte i fællesskab. negativ 

4459 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4460 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ved ikke Revisor bør kunne drages til ansvar ingen 

4461 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, professionel 

rådgiver Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej ingen ingen 

4462 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke Ved ikke ingen 

4463 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4464 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Nej Ingen Nej Ved ikke Ved ikke Ja 

Den er v ist stort set ikke 
eksisterende negativ 

4465 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Jeg er sikker på at Revisoren kan 

ordne et lille regnskab som mit  ingen 

4466 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4467 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

Der er manglende kontrol for stører 

virksomheder,det virker man kan 
overskue de små og finde de små 

bagateller som vi har fået trukket et 

ugeblad fra som stod på kvittering af 
indkøb af kontorartikler. negativ 
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4468 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4469 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej ingen mening ingen 

4470 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4471 

Ved 

ikke 5-10 år 

5 eller 

flere Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4472 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Nej ikke et krav ingen 

4473 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4474 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke Ingen ingen 

4475 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja Ved ikke ingen 

4476 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4477 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4478 
Ved 
ikke +10 år 

5 eller 
flere Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 
rådgiver 

Udvidet 
gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 
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4479 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ok ingen 

4480 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja   ingen 

4481 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja ok ingen 

4482 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4483 

Ved 

ikke 5-10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ingen holdning Ingen 

4484 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4485 
Ved 
ikke 2-5 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4486 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Anden erklæring 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja   ingen 

4487 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4488 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 
og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4489 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke Muligvis mangelfuld ingen 

4490 

Ved 

ikke 5-10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke ok ingen 
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4491 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Nej Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej Ingen ingen 

4492 
Ved 
ikke 0-2 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej nej ingen 

4493 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Nej   ingen 

4494 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4495 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke nej ingen 

4496 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ok ingen 

4497 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4498 
Ved 
ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Nej Anden erklæring Nej Nej Nej Ved ikke Ved ikke ingen 

4499 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

4500 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke nej ingen 

4501 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej Tilfredsstillende positiv 

4502 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Nej 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja tilfreds positiv 

4503 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Nej 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Nej Nej   ingen 

4504 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

Ja, i høj 
grad Ja Ja nej ingen 
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indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

4505 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja der er allerede nok kontroller positiv 

4506 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej   ingen 

4507 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Nej Ja, revisor Ingen 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja 

revisor bør også være obligatorisk 
for mindre virksomheder ingen 

4508 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

4509 
Ved 
ikke +10 år 1 Nej Nej Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ja Ja Ikke god nok negativ 

4510 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Nej Ok ingen 

4511 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4512 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4513 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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4514 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 
opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Nej Nej ok ingen 

4515 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4516 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4517 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej nej ingen 

4518 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ja   ingen 

4519 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, indberetning 

af selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Revisor er ofte i tvivl ingen 

4520 
Ved 
ikke 2-5 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 
selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Nej Nej   ingen 

4521 

Ved 

ikke +10 år 1 Nej Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ved ikke   ingen 

4522 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4523 

Ved 

ikke +10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ved ikke ingen 

4524 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ja Ja 

ved ikke hvad ander gør   hvis  de 
ikke har revision ingen 

4525 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke Ved ikke 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja   ingen 

4526 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad 

Ja, både revisor 

og professionel 

rådgiver Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Forkert formuleret ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4527 

Ved 

ikke 2-5 år 2-5 Ved ikke Ved ikke Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4528 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse Ved ikke Ved ikke Ved ikke 

skat jager små enkeltmandsfirmaer 

for få tusinde kroner og lader store 
fisk svømme igennen nettet. Det er 

ikke god stil. negativ 

4529 

Ved 

ikke 2-5 år 1 Nej 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4530 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej   ingen 

4531 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, indberetning 
af selvangivelse 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ved ikke ingen 

4532 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i nogen 

grad Ved ikke Nej Skal optimeres negativ 

4533 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4534 

Ved 

ikke +10 år 1 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Ved ikke 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ved ikke 

Skattekontrol høre under det 

offentlige. ingen 

4535 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 
af skattepligtig 

indkomst 

Ja, i høj 

grad Ja Ja   ingen 

4536 

Ved 

ikke +10 år 2-5 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i nogen 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Ja Ved ikke ingen 

4537 

Ved 

ikke 5-10 år 2-5 Ja, i høj grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 
indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ved ikke Ja ingen ingen 

4538 
Ved 
ikke +10 år 1 Ja, i høj grad Ved ikke Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 
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indberetning af 
selvangivelse 

4539 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor Revision 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Nej Nej ingen komentar ingen 

4540 

Ved 

ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 

regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Ja Nej Ved ikke ingen 

4541 
Ved 
ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 
grad Ved ikke Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke   ingen 

4542 

Ved 

ikke +10 år 1 

Ja, i nogen 

grad 

Ja, i høj 

grad Ja, revisor 

Udvidet 

gennemgang 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 

indkomst og 

indberetning af 

selvangivelse 

Ja, i høj 

grad Nej Nej   ingen 

4543 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke Nej Nej Ingen Nej 

Ja, i høj 
grad Ja Nej Ingen ingen 

4544 
Ved 
ikke +10 år 1 Ved ikke 

Ja, i nogen 
grad Ja, revisor 

Assistance med 

opstilling af 
regnskab 

Ja, udarbejdelse 

af skattepligtig 
indkomst 

Ja, i høj 
grad Ved ikke Ved ikke ok ingen 

 
 

 


