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Rule Britannia!
Lars Hjort kæder Brexit og indvik-
lede regler sammen på side 2.

Hvad er bestikkelse?
Vi ser på korruption og afgræns-
ninger af emnet. Læs side 3.

Biler og skat
Et emne, der virkelig interesserer 
skatteyderne. Læs herom side 4.

Storbritannien stod af
Og hvad betyder det så for landene 
på den anden side af kanalen? 
Svaret findes måske på side 5.

Virksomhed til salg
Hvilke tanker bør man gøre sig - og 
hvordan foregår det? Bliv oplyst på 
side 6-7.

Vi har pligt til at sladre
SØIK kan sikkert se frem til en 
masse irrelevante indberetninger. 
Læs om årsagen på side 8-9.
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Moms på tværs”
Lars Hjort, direktør, statsautoriseret revisor
Revisorgruppen Danmark 

Kære læser

Så lykkedes det endelig!

UK er ude af EU. Man var ellers ved at 
tro, at briterne satsede på, at de kunne 
forhale det, til det gik over af sig selv, 
eller at de i det mindste i mellemtiden 
kunne forhandle sig til flere fordele blot 
uden forpligtelserne. Sådan gik det ikke. 
Og nu er de ude. Næsten …

Det værste er nemlig ikke overstået, 
faktisk er det slet ikke begyndt, for i de 
kommende måneder (eller nok snare-
re år) skal der forhandles en aftale på 
plads mellem skilsmisseparterne. 
Det bliver ikke en let opgave. Og i mel-
lemtiden må alle vi andre så forsøge at 
gætte os til, hvordan vi bedst forbere-
der os på et nyt forhold til det engelske 
marked, der trods alt fylder en del i den 
danske samhandel med udlandet.

”Den frie bevægelighed for varer er 
sikret gennem afskaffelsen af toldafgif-
ter og kvantitative restriktioner samt 
gennem forbuddet mod foranstaltninger 
med tilsvarende virkning” kan man læse 
på Europa-Parlamentets hjemmeside.

Når man læser ovenstående, kunne 
man fristes til at tro, at det altså er ad-
ministrativt enkelt at flytte varer fra A 
til B inden for EU’s grænser, men sand-
heden er, at ordlyden alene garanterer, 
at der ikke er told på varerne.

Jeg har for nylig været på et moms-
kursus, hvor det for alvor gik op for 
mig, at momsreglerne i forbindelse med 
grænseoverskridende levering af varer 
og tjenesteydelser er uigennemskuelige 
og umådeligt vanskelige at håndtere i 
praksis.

Netop som jeg troede, at GDPR og hvid-
vask er det nye svære, og moms i store 
træk er 25 % og har været det siden 
1992, blev jeg blæst omkuld af moms-
komplikationerne i forbindelse med et 
hverdagsrealistisk eksempel på en virk-
somheds levering af et byggeri i et andet 
land. Det er simpelthen en regeljungle!

Hvorfor i alverden har vi gjort det så 
besværligt for os selv og hinanden?

Som det måske skinnede igennem i 
indledningen, er jeg ikke tilhænger af 
en opsplitning af EU, men jeg støder dog 
stadig oftere på regler og bestemmelser, 
der får mig til at forstå den britiske pro-
test. Mit fromme, givetvis naive og urea-
listiske ønske er, at Brexit får resten af 
EU’s ledere til at overveje den fremtidige 
måde at drive foreningen på. Arbejds-
titlen for de igangværende budgetfor-
handlinger burde være: ”Et forenklet EU, 
der forstås af borgere og virksomheder”.

Afslutningsvis vil jeg ønske briterne 
held og lykke med livet uden for EU. 
Forhåbentlig får de det skruet sammen, 
så det bliver et enklere og nemmere liv 
– administrativt forstås.

God fornøjelse med læsningen.
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kelse) samt modtagerens accept her-
af (passiv bestikkelse), der udgør en 
overtrædelse af straffeloven. Tilbyder en 
bilist fx penge til en betjent for at slippe 
for en bøde, og betjenten tager imod 
dette tilbud, gør begge parter sig skyldi-
ge i bestikkelse i strid med straffelovens 
§§ 122 og 144.

For så vidt angår returkommission er 
straffelovens § 299, stk. 2, den relevante 
bestemmelse. Det fremgår heraf, at den, 
som ved varetagelse af en andens for-
mueanliggender for sig selv eller andre 
på pligtstridig måde modtager, fordrer 
eller accepterer en gave eller anden 
fordel, såvel som den, der yder, lover 
eller tilbyder en sådan gave eller anden 
fordel, kan straffes. 

Anvendelsesområdet er således til-
fælde, hvor en ansat i en virksomhed 
modtager en gave eller anden fordel fra 
en tredjemand, med henblik på at den 
ansatte i strid med sine pligter over for 
arbejdsgiveren skal handle eller undlade 

Martin Chr. Kruhl, Ph.D., partner, DLA Piper

Danmark har i årevis været rangeret 
som verdens mindst korrupte land. 
For at bevare det lave korruptionsniveau 
og dermed forblive et gennemsigtigt og 
tillidsfuldt samfund indeholder straffe-
loven adskillige bestemmelser, der kri-
minaliserer bestikkelse og returkommis-
sion. 

Mens bestikkelse angår ansatte i det of-
fentlige, angår returkommission ansatte 
i den private sektor. I begge tilfælde er 
der tale om korruption og uetisk adfærd, 
som er uønsket i såvel den offentlige 
som den private sektor. 

De to centrale bestemmelser vedrørende 
bestikkelse findes i straffelovens §§ 122 
og 144. Herefter foreligger der bestikkel-
se, når en person uberettiget yder, lover 
eller tilbyder nogen, der virker i dansk, 
udenlandsk eller international offentlig 
tjeneste eller hverv, gave eller anden for-
del for at få den pågældende til enten at 
gøre noget bestemt eller undlade at gøre 
noget i tjenesten. 

Der foreligger også bestikkelse, hvis en 
person i udøvelse af dansk, udenlandsk 
eller international offentlig tjeneste eller 
hverv uberettiget modtager, fordrer eller 
modtager en gave eller anden fordel. 

Det er således både giverens afgivelse, 
tilbud mv. om fordelen (aktiv bestik-

Bestikkelse og 
returkommission

at handle på en måde, der er specificeret 
af tredjemand. 

Både tredjemand, som tilbyder gaven 
(aktiv returkommission), og den ansatte, 
som modtager den (passiv returkommis-
sion), vil kunne straffes.

Udgangspunktet er således, at gaver, 
belønninger og andre former for fordele 
er omfattet af de nævnte bestemmelser. 

Dog må vurderingen af, om der forelig-
ger bestikkelse eller returkommission 
ske med inddragelse af anledningen 
til fordelen, dvs. branchekutymer, om 
den er af ubetydelig karakter, om den 
reelt rummer risiko for indflydelse på 
modtagerens adfærd, om den er ydet for 
allerede udført arbejde mv. 

Spørgsmålet om, hvorvidt der er ydet 
bestikkelse eller returkommission må 
derfor ske med inddragelse af flere 
forhold end blot tilstedeværelsen af en 
gave eller anden fordel.
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Beskatning af fri bil 
– beregningsgrundlag

4   Facit · marts 2020

Andreas Albrechtsen, Senior Tax Manager, cand.jur., Revitax 

I 2017 blev der indført nye regler om efteropkrævning af regi-
streringsafgift for leasingbiler. Under visse omstændigheder 
skal der således ske genberegning af registreringsafgiften se-
nest fire måneder efter første indregistrering af bilen. Disse 
regler skal sikre, at den afgiftspligtige værdi fra den første 
indregistrering af bilen svarer til markedsprisen, uanset hvad 
den oprindelige indkøbspris har været.   

I forhold til beskatning af medarbejdere, der har fået stillet en 
ny fri bil til rådighed, dvs. en bil arbejdsgiveren har anskaffet 
højest 3 år efter første indregistrering, har man som bereg-
ningsgrundlag for beskatningen af fri bil brugt nyvognsprisen. 
Denne pris må efter seneste domspraksis forstås som den 
pris, en slutbruger skal betale hos en forhandler ved erhver-
velse af bilen som ny, dvs. markedsprisen.

Med de nye regler er det den genberegnede nyvognspris, der 
skal anvendes som beskatningsgrundlag, uanset om arbejds-
giveren har købt eller leaset bilen. Beskatningsgrundlaget skal 
derfor fremover forhøjes i tilfælde af genberegning af registre-

ringsafgiften, hvor den genberegnede nyvognspris er højere 
end den oprindelige pris. Det højere beregningsgrundlag skal 
anvendes fra og med genberegningstidspunktet. 

Af lovbemærkningerne fremgår det, at ændringen vil berøre 
ca. 20.000 firmabiler årligt, og at brugerne gennemsnitligt vil 
få forhøjet deres beskatningsgrundlag med 27.000 kr. Det vil 
for en topskattebetaler betyde en årlig merskat på omkring 
3.800 kr. i gennemsnit. 

Ændringen vil medføre nogle administrative udfordringer, idet 
fx et leasingselskab, i tilfælde af at der er sket genberegning af 
registreringsafgiften, skal give besked herom til arbejds-
giveren (leasingtageren) om det højere beskatningsgrundlag. 
Arbejdsgiveren skal herefter ajourføre oplysningerne i løn-
systemet med det nye beregningsgrundlag til brug for inde-
holdelse af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat.

De nye regler får virkning for firmabiler, der stilles til privat 
rådighed for medarbejdere den 1. februar 2020 eller derefter. 
Firmabiler, der er stillet til privat rådighed inden dette tids-
punkt, bliver ikke ramt af de nye regler.
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Jens Skovby, statsautoriseret revisor, Revisorgruppen Danmark

Denne vending er vi alle stødt på i tide og utide i en meget 
lang periode – og den 31. januar blev udsagnet i stedet for en 
opfordring til en realitet.

England, Skotland, Wales, Gibraltar og Nordirland er udmeldt 
af EU, og der er kun tiden frem til nytår til at finde ud af en 
regulering af sameksistensen med disse områder – under ét 
kaldet Storbritannien.

Det er nærliggende at tænke ”Puha, endelig er det overstået”. 
Det er også nærliggende at tænke, at det må EU i skikkelse af 
Michel Barnier så på vores vegne rode med i resten af 2020. 
Desværre er der for mange slet ikke nogen grund til at læne 
sig tilbage og studere det forhandlingsmæssige kaos, der er 
lagt op til. Det vedrører os alle – og det er nu, det foregår.

Udmeldelsen af EU er ikke blot et spørgsmål om fælles dom-
stole og forbud mod krumme agurker (hvilket i øvrigt som så 
meget andet i disse tider er en falsk historie).

Det vedrører landbrug, fiskeri, produktionsvirksomheder og 
serviceerhverv. Det vedrører arbejdskraft i Storbritannien, 
medarbejdere, der skal til at arbejde i Storbritannien, og 
medarbejdere, der kommer til os derovrefra. Hertil kommer 
bevægelighed for andre personer end medarbejdere – som 
eksempel ægtefæller, studerende og migranter.

Vi kommer til at se problemer med godkendelser af produk-
ter, vi kan risikere told og afgifter, der kan blive problemer 
med transport og toldklarering, med momssamarbejde og 

med samarbejde på det retslige område. Det får indflydelse 
på adfærden hos de danske virksomheder, der er etableret i 
Storbritannien, og omvendt; på import og eksport af alle varer 
og tjenesteydelser. Kort sagt – der er ikke de områder, der ikke 
berøres, og vi aner ikke, hvor det lander – hvis det lander frem 
for et såkaldt hårdt Brexit uden aftaler.

Derfor er det vigtigt, at alle med forbindelse til Storbritanni-
en (direkte eller indirekte) bruger den nærmeste fremtid på 
at tænke: Hvad kan der ske? Hvad gør vi, hvis der sker noget 
givent – og hvad gør vi, hvis der ikke sker noget som helst? 
Bliver der en hybrid af en grænse mellem Nordirland og den 
irske republik? Fantasien kan ikke rumme alle de ting, der 
kan ske. Selv USA i skikkelse af Donald Trump har det med at 
blande sig.

Englænderne har det gode og selvbevidste udtryk: ”Tåge over 
kanalen – kontinentet er afskåret”. Sådan er det ikke efter 
nytårstalen den 31. december 2020. Der kan det meget vel 
være omvendt (tågen er den samme, men det afskårne kan 
have skiftet side).

Boris Johnson, der altid er god for elskelig engelsk humor, 
sagde tidligt om morgenen efter en langstrakt vedtagelse i det 
britiske parlament: ”Now Brexit is decided – but first of all, 
let’s get breakfast done!”

Sagt på en anden måde; når morgenmaden er fortæret, be-
gynder arbejdet. For alle læsere: Det er på høje tid at tænke 
situationen igennem og finde ud af, hvorledes man bedst 
garderer sig mod alle tænkelige udfald allerede inden frokost. 
Under alle omstændigheder kan man kontakte sin revisor 
med henblik på rådgivning.

Get Brexit done!

Facit · marts 2020   5
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Jakob Tolstrup Kristensen, MSc in Finance, 
partner, Clearwater International

For en virksomhedsejer kan et virksomhedssalg opstå plud-
seligt eller efter grundige overvejelser. Uanset hvad årsagen 
er, er det alfa og omega at sikre den bedst mulige pris på de 
bedst mulige vilkår, og at der sættes et kompetent rådgiver-
team til at gennemføre salget af virksomheden.

Situationen opstår

En virksomhedsejer kan have en lang række årsager til at ville 
sælge sin virksomhed.

For ældre ejere starter tankerne måske med, at ejeren iagt-
tager sin dåbsattest og konkluderer at ville udvise rettidig 
omhu. For en lang række ejere er det naturligt at vurdere, om 
der i familien er oplagte arvtagere. Ofte vil det dog ikke være 
lykken for hverken ejeren selv eller familien at give virksom-
heden i arv, og der skal derfor i stedet igangsættes en salgs-
proces.

Mindst lige så ofte – og særligt for de yngre ejere – udløses en 
salgsproces af, at en konkurrent eller en udenlandsk aktør 
kontakter ejeren med interesse for køb. Hvis ejeren finder 
henvendelsen seriøs, er det besnærende at indlede drøftelser 
om et salg. Det er vores erfaring, at hvis der er en interesseret 
køber, er virksomheden attraktiv, og så vil der også være flere 
interesserede købere.

Det rette tidspunkt for et salg er hverken, når dåbsattesten 
tilsiger det, eller når køberen banker på, men når den nuvæ-
rende ejer ikke længere er den rette ejer. At den nuværende 
ejer ikke længere er den rette ejer kan skyldes, 

• at denne ikke længere ønsker at investere i udvikling af sin 
virksomhed, 

• eller at brancheudviklingen tilsiger, at der skal ske konsoli-
dering i branchen, 

• eller at virksomheden har vokset sig større end den eksi-
sterende ejer kan overskue.

Uanset om årsagen til at overveje et salg af ens virksomhed er 
en af de ovenfor nævnte eller noget helt andet, er det vigtigt 
at gribe salget rigtigt an.

Udvælgelse af rådgiverteamet

For ejeren er den nærmeste betroede – ud over ægtefællen – 
ofte revisoren. Det er derfor oplagt at tage fat i ens revisor, når 
salgsprocessen skal overvejes, og drøfte tankerne med denne. 
Revisoren kan sammen med ejeren sammensætte et samlet 
rådgiverteam til opgaven. Ud over revisoren vil teamet kunne 
bestå af en advokat og en rådgiver i køb og salg af virksom-
hed. De tre rådgivere i salgsprocessen udfylder hver deres 
rolle og agerer i tæt samspil.

Efter de indledende drøftelser med revisoren tager ejeren kon-
takt til en eller flere rådgivere for at få deres syn på virksom-
heden og mulighederne for et salg. Hvis ejeren selv kender en 
eller flere rådgivere, vil det være oplagt at kontakte disse, men 
ellers vil revisor, advokat, bestyrelse eller netværk i øvrigt ofte 
kunne udpege kompetente rådgivere.

Rådgiveren vil efter den indledende kontakt med ejeren levere 
et forslag om salget af virksomheden. Forslaget vil blandt an-
det indeholde rådgiverens foreløbige vurdering af en realistisk 
værdi af virksomheden samt en analyse af potentielle købere. 
Derudover vil forslaget indeholde et overblik over, hvorledes 
salgsprocessen vil blive struktureret, idet rådgiveren er total-
rådgiver ved salgsprocessen. 

Det er således rådgiveren, som driver processen og har al kon-
takt med de potentielle købere. Samtidig er det rådgiverens 
fornemste opgave at maksimere virksomhedens værdi på de 
bedst mulige vilkår for ejeren. Endelig er det også rådgiverens 
rolle at aflaste såvel ejer som ledelse gennem hele processen, 
så fokus fastholdes på at drive virksomheden frem til salget.

Hvis virksomheden ikke allerede har tilknyttet en advokat, vil 
ejer, revisor og rådgiver i samarbejde udvælge en advokat til 
rådgiverteamet. Det er i den henseende vigtigt, at der vælges 
en advokat, som har erfaring med virksomhedstransaktioner.

Start af salgsprocessen

Når rådgiverteamet er sat, er det på med arbejdshandskerne. 
I den kommende periode vil ejeren eller dennes ledelse arbej-
de tæt sammen med rådgiveren som pennefører i udarbejdel-
sen af salgsmaterialet. 

Dette materiale skal give potentielle købere til virksomheden 
en detaljeret forståelse for virksomheden, dens produkter, 

Salg af 
virksomhed

6   Facit · marts 2020
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dens organisation og medarbejdere, den 
eksterne og interne værdikæde, konkur-
rentbilledet og markedet, den finansielle 
udvikling både historisk og fremtidigt, 
og naturligvis en overordnet forståelse 
af udviklingspotentialet. Formålet er 
at give potentielle købere en grundig 
gennemgang og hjælp til de rette kon-
klusioner i forhold til at afgive et bud 
på virksomheden.

Når salgsmaterialet er udarbejdet, vil 
rådgiveren kontakte de potentielle 
købere af virksomheden. Typisk giver 
rådgiveren anonymt det potentielle 
oplæg mundtligt til den øverste ledelse 
for at sikre fortroligheden, og ligeledes 
vil rådgiveren have identificeret præ-
cist, hvorfor potentielle købere bør være 
interesserede i at evaluere et potentielt 
opkøb af virksomheden.

Hvis der er interesse hos en potentiel 
køber for at fortsætte overvejelserne, vil 
denne kunne underskrive en fortrolig-
hedserklæring, hvorefter salgsmaterialet 
fremsendes. Kort efter fremsendelse af 
salgsmaterialet vil rådgiveren afholde et 
møde med den potentielle køber, hvor 
de væsentligste salgsargumenter gen-
nemgås, og den potentielle køber kan 
stille spørgsmål.

Herefter vil rådgiveren gennem en pe-
riode være i tæt dialog med de forskel-
lige potentielle købere og besvare deres 
spørgsmål frem mod en deadline, inden 
for hvilken de potentielle købere skal 
afgive deres bud på virksomheden.

Ejeren inddrages i kontakten 
med potentielle købere

Baseret på det afgivne bud på virksom-
heden samt den hidtidige kontakt med 
de potentielle købere vil rådgiveren 
udarbejde et beslutningsoplæg til ejeren 
med sine anbefalinger om udvælgelse 
af potentielle købere til et møde med 
ejeren og en eventuelt ansat ledelse.

På mødet med de potentielle købere 
er det ejeren selv eller virksomhedens 
ledelse, som skal præsentere virksom-
heden for de potentielle købere, ligesom 
der skal drøftes synergier mellem de to 
parter og det fælles udviklingspotentia-
le. 

Det er i høj grad også de potentielle 
købere, som skal sælge sig selv til ejeren. 
Køberne kan være i konkurrence, og der 
bliver ikke en handel uden god kemi 
mellem parterne.

Baseret på mødet og efterfølgende sam-
taler afgiver de potentielle købere deres 
endelige bud på virksomheden, og igen 
udarbejder rådgiveren et beslutnings-
oplæg til ejeren vedrørende den videre 
proces.

Due diligence og forhandlinger

Salget af virksomheden bliver efterhån-
den mere og mere konkret for ejeren, 
og efter de endelige bud og forhandling 
af hensigtserklæringer, som beskriver 
vilkårene, er det tid til due diligence. 
Due diligence betyder købers og dennes 
rådgiveres grundige gennemgang af 
virksomheden fra ende til anden. Due 
diligence er en tidskrævende proces, 
og igen er det vigtigt at have et samlet 
rådgiverteam til at aflaste ejeren, idet 
særligt revisoren her kan bistå ejeren 
qua sit kendskab til virksomheden og 
dens finansielle forhold.

Efter en due diligence er det primært 
advokatens opgave at slutforhandle vil-
kårene i hensigtserklæringen til endelige 
dokumenter. Når der er enighed mellem 
parterne om dokumenterne, er det tid til 
at skrive under, overføre købesummen 
og åbne champagnen.
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Ofte bliver udenlandske virksomheder inden for bygge- og 
anlægsbranchen momsregistreret i Danmark, når disse kom-
mer til landet for at udføre bygge-og anlægsarbejder. Mange 
af virksomhederne bliver momsregistreret, idet de skatte-
mæssigt får fast driftssted her i landet i forbindelse med den 
aktivitet, som udføres. Spørgsmålet er blot, om momsregi-
streringen altid er nødvendig, herunder hvornår den danske 
momsregistrering skal anvendes ved køb og salg af varer og 
ydelser, og hvornår momsregistreringen i hjemlandet skal 
anvendes.

Momsregistrering ved fast forretningssted 
i Danmark

Når en udenlandsk byggevirksomhed etablerer et fast for-
retningssted i Danmark, hvorfra den leverer tjenesteydelser, 
skal den pågældende virksomhed momsregistreres og afreg-
ne dansk moms ved levering af sine tjenesteydelser til dets 
kunder. Det faste forretningssted her i Danmark får dermed 
fortrinsret i forhold til det økonomisk etablerede hjemsted i 
udlandet.

Begrebet ”fast forretningssted” er ikke sammenfaldende med 
det skattemæssige begreb ”fast driftssted”. Et fast forretnings-
sted er defineret som ”en varig samvirken af menneskelige og 
tekniske ressourcer”, hvor det er disse menneskelige ressour-
cer, der kontraherer med kunden. Det betyder i praksis, at der 
som udgangspunkt skal være en form for fysisk etablering 
samt personale, der selvstændigt kan levere/modtage de på-
gældende ydelser.

Det er sjældent, at udenlandske virksomheder inden for byg-
gebranchen opnår fast forretningssted i Danmark. Sådanne 
virksomheder vil typisk kun være i Danmark i en begrænset 
periode uden fysisk etablering, og de medarbejdere, som er 
her i landet, kan ikke agere selvstændigt over for kunden. 

Reglen om betalingspligt (reverse charge) 
ved levering til virksomheder

Uanset det forhold, at få udenlandske virksomheder inden for 
byggebranchen opnår fast forretningssted i Danmark, skal der 
dog altid afregnes dansk moms af byggeydelser mv. vedrøren-
de fast ejendom beliggende i Danmark. Momslovgivningen 
foreskriver således, at bygge- og installeringsarbejde vedrø-

rende fast ejendom altid skal momsbelægges der, hvor den 
faste ejendom er beliggende.

Er den udenlandske virksomheds kunde en anden dansk 
virksomhed, skal den udenlandske virksomhed ikke moms-
registreres i Danmark men i stedet anvende reglen om om-
vendt betalingspligt og udstede fakturaer uden moms til 
kunden. I stedet er det den udenlandske virksomheds danske 
kunde, som påtager sig pligten til at beregne og angive dansk 
moms. Dette gælder, uanset om kunden er bygherre eller 
en anden byggevirksomhed. Hvis den danske kunde ikke er 
momsregistreret i forvejen, skal kunden momsregistreres for 
at kunne afregne momsen. 

Momsregistrering ved levering til 
privatpersoner i Danmark

Hvis den udenlandske byggevirksomheds kunde er en privat-
person, skal den udenlandske virksomhed momsregistreres i 
Danmark og udstede fakturaer med dansk moms til kunden. 
Privatpersoner kan ikke påtage sig betalingspligten, og det 
er derfor nødvendigt, at den udenlandske virksomhed bliver 
registreret og afregner dansk moms af salget til private. 

En momsregistrering i Danmark som følge af levering af byg-
geydelser til privatpersoner medfører dog fortsat ikke pligt til 
at fakturere med dansk moms ved levering af byggeydelser til 
danske virksomheder. Her skal den udenlandske virksomhed 
fortsat anvende reglen om omvendt betalingspligt og udstede 
fakturaer uden moms til kunden.

Som følge af den udenlandske virksomheds danske moms-
registrering, kan den nu opnå almindelig fradragsret for 
moms af sine omkostninger med dansk moms.

Momsregistrering ved anvendelse af 
udenlandske underleverandører

Når en udenlandsk byggevirksomhed anvender andre uden-
landske underentreprenører vedrørende byggeri i Danmark, 
skal der afregnes dansk moms af underentreprenørydelser.

I udlandet eller 
i Danmark?

Hvor er en virksomhed 
momsmæssigt 
hjemmehørende?

Jens Alsing Staugaard, VAT Director (LLM), Revitax
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Thomas Bjerrehus, udviklingschef, Revisorgruppen Danmark

Det er almindeligt kendt, at den finansielle sektor – qua dens 
naturgivne indsigt i kundernes pengetransaktioner – skal 
undersøge og underrette om mistænkelige forhold.

Mindre kendt er det, at din revisor er underlagt samme 
forpligtelse, og som noget forholdsvis nyt skal revisorer, som 
i forbindelse med erklærings- og rådgivningsopgaver måtte 
opnå viden om ulovlige kapitalejerlån (i daglig tale ”aktio-
nærlån”), foretage underretning herom til SØIK (i daglig tale 
Bagmandspolitiet.

Underretningspligten

Når en revisor udfører erklæringsopgaver for sine kunder, fx 
ved at afgive revisionspåtegning på et regnskab, skal såkaldte 
”grove formueforbrydelser” potentielt set medføre under-

I en sådan situation er det altid den udenlandske hovedentre-
prenør (byggevirksomheden), og dermed ikke alle underentre-
prenørerne, der skal momsregistreres i Danmark. Hovedentre-
prenøren (byggevirksomheden) skal så afregne dansk moms 
efter reglen om omvendt betalingspligt. 

Som følge af den udenlandske virksomheds danske moms-
registrering kan den opnå almindelig fradragsret for moms 
af sine omkostninger med dansk moms, herunder ved an-
vendelse af danske underentreprenører.

Momsregistreringen i Danmark medfører dog heller ikke i den 
situation pligt til at fakturere med dansk moms ved levering 
af byggeydelser til danske virksomheder. Her skal den uden-
landske virksomhed fortsat anvende reglen om omvendt 
betalingspligt og udstede fakturaer uden moms til kunden.

Dansk moms på fakturaen – Pas på!

Som det fremgår, medfører en dansk momsregistrering ikke 
nødvendigvis pligt til at udstede fakturaer med dansk moms.

Hvis den danske kunde er en dansk virksomhed, skal kunden 
således altid afregne den danske moms efter reglen om om-
vendt betalingspligt, uanset om den udenlandske virksom-

hed er momsregistreret i Danmark eller ej, medmindre den 
udenlandske virksomhed har etableret et fast forretningssted 
i Danmark.

Hvis en dansk virksomhedskunde modtager en faktura fra en 
udenlandsk byggevirksomhed med dansk moms, og denne 
moms efter reglerne ikke burde være anført på fakturaen, vil 
den danske virksomhedskunde ikke være berettiget til at fra-
trække den fakturerede moms som indgående moms. Kunden 
skal i stedet anmode om en ny faktura uden moms.

Der findes eksempler på, at SKAT har nægtet en dansk virk-
somhedskunde fradragsret for ”urigtig moms”, og forlangt 
tilbagebetaling af denne moms.

Afsluttende bemærkninger

Som det fremgår af ovenstående, er der en række tilfælde, 
hvor en udenlandsk byggevirksomhed skal momsregistreres i 
Danmark.

Det er dog særdeles væsentligt, at virksomhedernes danske 
kunder får korrekte fakturaer fra den udenlandske byggevirk-
somhed, hvilket i langt hovedparten af tilfældene vil være 
fakturaer uden dansk moms.

Hvidvask og 
underretning

retning til SØIK. Forpligtelsen til at foretage underretning er 
dog betinget af, at en række konkrete kriterier vedrørende de 
økonomiske forbrydelser er opfyldt. Der skal være tale om 
betydelige beløb, og forbrydelsen skal have karakter af ek-
sempelvis underslæb, mandatsvig, bedrageri, skattesvig eller 
lignende. 

Typisk vil revisoren inden underretningen have henvendt sig 
til virksomhedens ledelse om den formodede forbrydelse, og 
underretningen er af samme grund ikke tavshedsbelagt over 
for kunden.

Revisorer er herudover omfattet af hvidvasklovens regler om 
underretningspligt. Efter hvidvaskloven skal en revisor alene 
ved mistanke om kundens ”relation” til hvidvask eller terror-
finansiering foretage underretning til Hvidvasksekretariatet 
hos SØIK, og der skal i den forbindelse ikke henses til, hvor-
vidt der er tale om grove overtrædelser. 

Fortsættes  ...

”Din revisor har pligt 
til at ”sladre”!

1200051 Facit marts 2020.indd   91200051 Facit marts 2020.indd   9 25/02/2020   12.4025/02/2020   12.40

210 mm210 mm
2
9
7
 
m
m

2
9
7
 
m
m

Cyan Magenta Yellow Black

_064UD_1200051-Facit-marts-2020-TRYK-12pages-210x297mm.pdf - 12:41:08 - February 25, 2020 - Page 9 of 12



10   Facit · marts 2020

Underretning efter hvidvaskloven er 
ikke begrænset til konkrete erklærings-
opgaver. Revisoren er således i alle 
professionelle sammenhænge, herunder 
ved udførelse af rådgivningsopgaver, 
omfattet af dette regelsæt. 

I modsætning til underretning om for-
mueforbrydelser vil underretning efter 
hvidvaskloven skulle ske ved iagttagel-
se af tavshedspligten over for kunden. 
Revisoren må under ingen omstændig-
heder orientere kunden om en underret-
ning foretaget efter hvidvaskloven.

Kapitalejerlån

Kapitalejerlån er ikke altid ulovlige, idet 
selskabsloven indeholder en mulighed 
for at etablere lovlige lån mellem et 
selskab og kapitalejerne, ledelsen eller 
nærtstående til kapitalejerne og ledel-
sen.

Ulovlige kapitalejerlån opstår nogle 
gange, fordi man ikke har tilstrækkeligt 
kendskab til regelsættet herom i sel-
skabsloven. Mellemregningskonti med 
selskabet er som udgangspunkt ulovlige, 
hvis mellemregningen ikke er i kapital-
ejerens favør. Dette gælder uanset stør-
relsen på tilgodehavendet, og uanset 
hvor længe tilgodehavendet hos kapi-
talejeren består.

Hvis revisoren ved udførelsen af en 
opgave for en kunde konstaterer, at der 
eksisterer et ulovligt kapitalejerlån, vil 
dette være ensbetydende med en un-
derretningspligt for revisoren. Det følger 
af en vejledning, som Erhvervsstyrelsen 
har offentliggjort i november måned 
2019. Af vejledningen fremgår det, at der 
efter Erhvervsstyrelsens opfattelse altid 
vil være mistanke om hvidvask, når der 
er etableret et ulovligt kapitalejerlån.

Det er værd at bemærke, at Erhvervs-
styrelsen i vejledningen understreger, at 

underretning skal ske uanset størrelsen 
af det ulovlige kapitalejerlån, og uanset 
om lånet efterfølgende er tilbagebetalt, 
eller om der er foretaget skattemæssig 
berigtigelse.

Hvad skal din revisor gøre?

Revisoren har en undersøgelsespligt, når 
der opstår mistanke om hvidvask eller 
terrorfinansiering.

Erklæringsopgaver eller rådgivnings-
opgaver, der afsluttes efter 4. november 
2019 (datoen for offentliggørelse af Er-
hvervsstyrelsens vejledning, jf. ovenfor 
i artiklen), skal medføre underretning 
til SØIK, når der er opnået viden om et 
ulovligt kapitalejerlån. Derfor skal der 
underrettes om lån fra foregående og 
indeværende år, hvis der fx skal oplyses 
herom i en revisionspåtegning dateret 
efter 4. november 2019.

Der skal kun foretages én underretning 
om samme konkrete låneforhold, med 
mindre lånets hovedstol forøges brutto. 
Tilskrivning af renter er ikke en for-
øgelse af lånet i denne sammenhæng. 
Pligten gælder også for ulovlige lån i 
koncernforhold.

Underretningen, som foretages via et 
særligt login til SØIKs it-system, skal 
foretages, når revisoren opnår viden om 
det ulovlige lån. Underretningen skal 
under hensyntagen til almindelige prak-
tiske foranstaltninger foretages hurtigst 
muligt.

Revisoren har tavshedspligt, når SØIK 
underrettes efter hvidvaskloven.

Perspektivering

I adskillige år har den finansielle sektor 
været storleverandør af underretninger 
om mistanke om hvidvask til SØIK. Af 

og til har der været stillet spørgsmåls-
tegn ved årsagen til de relativt få un-
derretninger, SØIK har modtaget fra 
godkendte revisorer.

Med baggrund i Erhvervsstyrelsens 
vejledning om ulovlige kapitalejerlån 
og disses kategorisering i forhold til 
hvidvaskreglerne må det forventes, at 
antallet af underretninger fra revisor-
branchen kommer til at eksplodere.

I en analyse fra FSR - danske revisorer 
fra 2018 fremgår det, at revisor ca. 
3.200 gange i 2016-årsregnskaberne 
havde gjort opmærksom på eksisten-
sen af et ulovligt kapitalejerlån. Analy-
sen estimerer, at et sted mellem 2.800 
og 6.900 af de selskaber, der havde 
fravalgt revision og af samme årsag 
ikke havde revisoranmærkning om 
eksistensen af ulovlige kapitalejerlån, 
ville have fået anmærkningen, hvis de 
havde haft revision.

Det er således uomtvisteligt, at SØIK 
må forvente om ikke en lind strøm af 
underretninger så under alle omstæn-
digheder en voldsom vækst i under-
retninger alene med baggrund i den 
nye praksis på området. 

Man kan ikke undgå at få den tanke, 
at en stor del af de underretninger, 
der fremover bliver foretaget med 
baggrund i revisorens konstatering 
af eksistensen af et ulovligt kapita-
lejerlån, aldrig vil føre til yderligere 
efterforskning. 

Retfærdiggørelsen af den noget rigide 
tilgang til underretningspligten må 
derfor primært være under den for-
udsætning, at visse underretninger af 
selv mindre væsentlige kapitalejerlån 
potentielt set vil kunne medvirke til at 
afsløre en mere omfattende krimina-
litet.
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Martin Brogaard Nielsen, direktør, REVI-IT

Det er ikke sjældent, at it-projekter ender i grøften. Oftest 
hører man dette om offentlige it-projekter, og man tænker 
måske nok, at det ”kun sker for naboen”. Men det tænker 
naboen også – og det sker også for naboen. 

Det ses ofte, at beslutninger om it-anskaffelser træffes hurti-
gere og uden en reel analyse, end hvis der var tale om indkøb 
af en kaffemaskine til kontorets medarbejdere. Her udformes 
der analyser af behov, kaffekvalitet, antagelser om dagligt 
forbrug, om maskinen skal leases, om den skal serviceres osv. 

Ofte sker udskiftning af et økonomisystem baseret på mave-
fornemmelser og nogle hurtige telefonopkald til tre forskellige 
firmaer. Disse firmaer får til opgave at komme med en liste-
pris på et standardsystem, som ”selvfølgelig skal kunne det 
samme som det, vi har i dag”. 

Så bliver det svært. Leverandøren skal hurtigt forstå situa-
tionen og behovet og i øvrigt levere til det halve af, hvad det 
nuværende system koster i dag. Det er lige her, vejen til et 
dyrt og ufuldstændigt it-projekt starter.

Er det leverandøren, der ikke har forstået, hvad ’vi’ har brug 
for? Er det fordi, leverandøren vil sælge? Med det antal forfej-
lede it-projekter, der er set gennem tiderne (og her tænkes der 
ikke kun på de store dyre offentlige projekter), var det måske 
muligt, at det ikke kun er leverandøren, der er problemet.

Et klassisk eksempel

En virksomhed skal have nyt økonomisystem. Det nuværen-
de kan ikke opdateres længere. Det virker, men det er jo også 
smart at kunne læse bilag ind automatisk og at kunne sende 
elektroniske fakturaer. Der skal en udskiftning til. 

Kravspecifikationen, som det hedder, når man som bruger-
virksomhed (kunde) ønsker at specificere, hvad it skal kunne, 
er klar: ”Vi skal kunne det samme – og så alt det smarte nye”. 

En 2-3 leverandører inviteres på kaffe. Virksomhedens direk-
tør eller økonomichef fortæller, at ”de jo sådan set kører helt 
standard”. Det er imidlertid ikke helt tilfældet, konstaterer 
leverandøren 3-4 måneder inde i implementeringsforløbet. Så 
hober regningerne sig op, og man skændes om, hvem der skal 
betale for overskridelserne. Direktøren for virksomheden siger, 
at ”det burde leverandøren da have fundet ud af, inden der 
blev afgivet tilbud. Det er jo leverandøren, der er den profes-
sionelle”. 

I et godt samarbejde må begge parter agere professionelt. 
Virksomheden behøver ikke nødvendigvis at have hverken 
advokater, it-specialister eller it-projektledere ved sin side 
– blot sund fornuft. 

Et alternativ til ovenstående kunne være, at leverandøren en-
gageres til at foretage en foranalyse for derpå at afgive tilbud 
på den påtænkte opgradering af økonomisystemet. Dermed 
lægges der tilpas med kræfter i afdækning af behov, specielle 
rapporter, integrationer til øvrige systemer mv. Den juridiske 
del kan efterfølgende udformes, så leverandøren påtager sig 
risikoen, hvis denne ikke selv har afdækket behovet korrekt.

Noget andet er dokumentation af it-systemer. Ofte er det 
sådan, at virksomheder er langt mere interesserede i deres 
leverancer og produktion end i, hvordan de leverer. Underfor-
stået: Er der en plan, hvis it-systemet ikke fungerer? Er der en 
oversigt over servere, backup, test af backup, telefonnumre 
til teknikere, overblik over infrastruktur mv.? Det er samme 
situation som ved en forsikring; det er nemmere og billigere 
at retablere tingene, hvis man har taget sine forholdsregler. 

Som leder af en virksomhed, hvor it er vigtig, er man også 
leder af it. Det behøver man ikke være it-ekspert for at kunne 
håndtere. Med forberedelse, sund fornuft og måske erken-
delsen af behovet for at bruge ekstern ekspertise til at styre, 
dokumentere og lede projektet kommer man langt, og det kan 
som regel betale sig.

Styring og ledelse af it og it-projekter
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Beskatning af vandrende 
arbejdskraft giver 
arbejdsgiverne sved 
på panden

Aage Brink Thomsen, Martinsen

I seneste nummer af Facit behandlede vi de overordnede 
forhold, når medarbejdere udsendes til et andet land eller 
kommer fra et andet land til Danmark. Vi beskriver her mere 
detaljeret problemstillingerne.

Skattesituationen i Danmark skal udredes. I nogle tilfælde 
fraflytter medarbejderen Danmark med dertil hørende fraflyt-
ningsselvangivelse. Andre gange bevarer medarbejderen fuld 
dansk skattepligt, og der skal tages stilling til lempelse for 
skat betalt i udlandet, og til den dobbeltbeskatningsoverens-
komst, der kan være mellem Danmark og arbejdslandet.

De samme udfordringer gælder, når man som virksomhed an-
sætter udenlandske medarbejdere til at udføre arbejde her i 
landet. Her skal man blandt andet sikre sig, at medarbejderen 
har den nævnte attest.

Udenlandske medarbejdere skal også efterleve reglerne om 
arbejds- og opholdstilladelse. De skal derfor registreres i Regi-
stret for Udenlandske Tjenesteydere, som er den danske stats 
officielle register (udstationerede medarbejdere og selvstæn-
dige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark). 

Når registreringen er på plads, skal det afklares, om medar-
bejderen skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje, eller 
om medarbejderen bliver begrænset eller fuldt skattepligtig 

og dermed skal have et skattekort, så arbejdsgiveren kan 
indeholde den korrekte kildeskat. Der kan også blive tale om 
anvendelse af den såkaldte højtlønsordning/forskerordning, 
hvor medarbejderen efter nøje afgrænsede kriterier kan opnå 
en skatteprocent på under 33.

Ud over de nævnte opgaver skal det afklares, om den ud-
sendte medarbejder udløser skattepligt for arbejdsgiveren i 
arbejdslandet efter reglerne om fast driftssted.

Danske virksomheder, der ansætter udenlandske medarbej-
dere, som arbejder hjemmefra i medarbejderens hjemland, 
skal være opmærksomme på, at en hjemmearbejdsplads i 
udlandet ofte bliver ligestillet med et kontor og udgør en del 
af afgørelsen af, om der foreligger fast driftssted.

Det andet ben i afgørelsen af dette er, om arbejdet bliver 
udført fra det faste sted (hjemmekontoret). Det afgørende 
kriterium er, om det faste forretningssted i sig selv udgør en 
væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed 
i sin helhed og ikke blot er etableret med henblik på at yde 
opgaver af forberedende eller hjælpende karakter. 

Der er tale om komplicerede regler, og det er tilrådeligt at søge 
assistance med korrekt registrering og indberetning af hvert 
enkelt forhold, så det bliver gjort korrekt.
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