
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2006 i Kollund

Afbud fra Hans Birk – øvrige mødt.

Emne Referat til hjemmesiden
Godkendelse af dagsorden samt 
referatet af HB-mødet den 18/11 
2005

Referatet af hovedbestyrelsesmødet den 18/11 2005 blev godkendt.

Dispensations-
ansøgninger

Der forelå ingen ansøgninger om optagelse på dispensation.

Medlems- og økomiorientering

Ny medlemsregistrering

Økonomien ser fornuftig ud.

Aktuel medlemsstatus pr. 29/1 2006:
Kreds 1 – 275 medlemmer – 40 juniorer
Kreds 2 – 388 medlemmer – 29 juniorer
Kreds 3 – 286 medlemmer – 50 juniorer
Kreds 4 – 132 medlemmer – 16 juniorer
Kreds 5 – 305 medlemmer – 27 juniorer
Kreds 6 – 527 medlemmer – 83 juniorer
Hertil kommer et antal seniormedlemmer, således at der i alt er 2.208 
medlemmer.

Et medlem hører til i den kreds, som skattecentret er beliggende i. Ingen 
problemer ved flytning inden for kredsen. Ved kredsskift skal 
medlemmet tildeles et nyt medlemsnummer.

Nyt fra lands-formanden

Fusionsfølgegruppen

Møde med DFH, DTS og HR

DTS/SDU samarbejdet

Udgivelse af særtryk 
omSkatteforvaltningsloven

Dysted takkede for gaven til sølvbrylluppet. Der forelå takkekort fra Nils 
Hansen for opmærksomheden ved hans afskedsreception. 
Landsformanden har fået invitation til formand for DTS Jørn Rise’s 50 
års fødselsdag den 16/2 2006. Leif fortalte, at han havde modtaget 
takkekort fra tidl. næstformand Lars Oddershede for opmærksomheden i 
anledning af hans 60-årsdag.

Leo havde deltaget i første møde i fusionsfølgegruppen. Bl.a. blev 
spørgsmålet om klage over sagsbehandlere behandlet. Disse sager havner 
i departementet, men spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt. Der 
arbejdes med at lave en klageafkortning, som man havde før fusionen.
Behandlede videre et notat om retsvirkningen af bindende svar vedr. 
skatter og afgifter, der indeholder EU-retlige spørgsmål, herunder 
specielt betydningen af skatteministeriets indbringelse af Skatterådets 
afgørelser om bindende svar samt om indbringelsen har opsættende 
virkning. Ministeriet arbejder videre med problemet, herunder 
muligheden for nedsættelse af ankefristen til 1 måned samt muligheden 
for omgørelse. 

Der har været afholdt et uformelt møde mellem DFH, HR, DTS og SRF. 
Den aktuelle uddannelsessituation blev drøftet, herunder både 
grunduddannelse og efteruddannelse. Der blev bl.a. drøftet muligheden 
for at afholde såkaldte ”aktive temadage”. DFH vil arbejde videre med 
idéen.

Den tilrettede drifts- og forretningsaftale om en fælles 
uddannelsesvirksomhed blev gennemgået og drøftet. Der var enighed om 
at ændre driftsformen til I/S. Leo, Niels og Jesper sidder i bestyrelsen og 
Kim, Jørn og Niels i udviklingsrådet.

Udgivelsen af særtrykket blev drøftet. Udgivelsen af en egentlig 
kommenteret SFL afventer en nærmere afklaring af en række forhold.



Skattelovsamlingen

Nyt fra kredsene

Nyt fra udvalgene

HB må med beklagelse konstatere, at udgivelsen af den grønne 
Skattelovsamling ikke lader sig gennemføre. Nye tiltag og initiativer blev 
drøftet. Afventer drøftelse med forskellige samarbejdspartnere.

Kreds 1. Leif fortalte, at kredsbestyrelsen havde konstitueret sig med 
ham som formand efter at Tom A. Jensen havde nedlagt sit hverv, og 
suppleant Flemming Kvist, SC Hjørring, var indtrådt i kredsbestyrelsen. 
På generalforsamlingen den
30/1 2006 var Nini Teisen,
SC Aalborg, genvalgt som
næstformand og Kim
Thomsen, SC Hjørring, valgt
som suppleant. Dirigent på
generalforsamlingen var tidl.
næstformand Lars
Oddershede.
Kreds 2. Jørgen fortalte, at på kredsgeneralforsamlingen den 31/1 2006 
var han blevet genvalgt som kredsformand og Carsten Jørgensen, SC 
Randers, genvalgt til kredsbestyrelsen.

Uddannelsesudvalget. Leo oplyste, at Uddannelsesudvalget havde 
konstitueret sig med Kim som formand. Leo er fortsat medlem af 
udvalget.

Bladudvalget. Leo refererede fra årsmøde i bladudvalget, hvor han havde 
præsenteret de nye forsider, som den samlede redaktion mente, at man 
kunne leve med, forstået på den måde, at der ikke over hele linien var 
begejstring for billederne.

Skatteudvalget. Udvalget giver en masse høringssvar. Det er fortsat et 
stort stykke arbejde, der bliver lagt i udvalget.
Jesper fik mandat til at servicere udvalget, fx ved at 
udvalgsmedlemmerne tilbydes en skattelovsamling el.lign. Vi skal have 
information ud på Nyhedsservice, når der foreligger et svar fra 
Skatteudvalget. Jesper arbejder videre med dette.

FRR-udvalget. Intet nyt.

God Skik-udvalget. Preben Bialas er inviteret til landsmødet samt til det 
udvidede HB-møde i marts. Udvalget vil gerne høre, om SRFs initiativ 
om God Skik ”har nogen gang på jorden i SKAT”. I 
SKATTEREVISOREN nr. 6 blev initiativet udførligt omtalt. Desuden 
blev et Best practise oplæg fra SKAT drøftet – dækker det god skik 
standarden eller rammer det kun en delmængde? Leo vil tage kontakt til 
SKAT.

VSO-udvalget. VSO-udvalget har haft møde med skatteministeren og 
foretræde for Folketingets Skatteudvalg. Et godt foretræde hvor vi gjorde 
hvad vi kunne for at sælge idéen. Vi har dog endnu ikke hørt, hvad 
skatteministeren vil svare udvalget. Per Krog skriver om foretrædet i 
næste nummer af SKATTEREVISOREN.

Landsmødeudvalget. Leo præsenterede det foreløbige program. LMU 
arbejder videre med detaljer.

IT-udvalget. Intet nyt.

Web-redaktøren og hjemmesiden. Hjemmesiden opdateres jævnligt. 
Redaktionen udarbejder artikelregistre for 2004-05 og sender dem til 
Jørn i en Word-fil.



Status på SRFs rolle
i det nye SKAT og
drøftelse af fremtids-
perspektiver/strategi

Drøftelse af udvidet
hovedbestyrelsesmø-
de 17. og 18. marts 2006

Næste møde

Eventuelt

Kontingentproblematikken. Blev drøftet. Der var enighed om, at der 
nødvendigvis måtte skulle finde en egenbetaling sted, men der var 
enighed om, at kontingentet bør sættes ned for 2007. Den endelige 
beslutning om størrelsen afventer udvidet HB-møde i marts. Afgørelse 
træffes endeligt på efterfølgende HB-møde.

Evaluering af processen og tilmeldingen til Aktuel Skat.
Leo oplyste, at det samlede deltagerantal var ca. det halve af forrige års. 
Det var specielt lavt i Nordjylland, og Leo havde især fået dårlig respons 
på vores eksklusivaftale med Egon.

Drøftelse af kredsstruktur i SRF. Bestyrelsen fastholder den nuværende 
struktur. Spørgsmålet skal drøftes på det udvidede HB-møde i marts.

Drøftelse og udmøntning af strategiske initiativer fra strategiplan 
2005/06, herunder handlingsplan og udpegning af tovholdere. Det blev 
besluttet at lave en positiv tilmeldingsprocedure til SRF Nyhedsbrev –
således at alle medlemmer tilmeldes nyhedsservice, hvorefter man selv 
skal afmelde sig fra tjenesten. Jørgen Simonsen snakker med Michael 
Hansen, Schultz, om hvilken form, der kræves.

Drøftelse af proces for udsendelse af SKATTEREVISOREN. 
Kredsformændene finder en kontaktperson i hvert skattecenter, der 
sørger for fordeling af bladene.

De endelige programpunkter til det udvidede HB-møde den 17. og 18. 
marts 2006 blev drøftet. Der var nu tilsagn fra både Ole Kjær, Jesper 
Skovhus Poulsen, Jørn Rise, Birgitte Flyvholm, Per Krog, journalist 
Frederik Juel og Billy Adamsen. Jørgen Simonsen kontakter desuden 
Pauli Eriksen. Temaet for det udvidede HB-møde er: SRF på vej mod 
fremtiden.

Afholdes i forbindelse med det udvidede HB-møde den 17. og 18. marts 
2006.

Der blev drøftet muligheden for afholdelse af fyraftensmøder om 
Investeringsbeviser og Business Object. Som udgangspunkt skal 
deltagelse koste 50 kr. Endvidere blev drøftet nyt tiltag om lettelse af 
mindstkravsbekendtgørelsen. Leo og Kim deltager i dette arbejde.


