Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. november 2005 i København
Afbud fra Tom Jensen – øvrige mødt.
Emne

Referat til hjemmesiden

Godkendelse af dagsorden og
godkendelse af referat af hbmødet den 23. september
2005
Dispensationsansøgninger
Medlems- og
økonomiorientering

Referatet af hovedbestyrelsesmødet den 23. september 2005 blev godkendt.

Samarbejdet med SKAT

Der forelå ingen ansøgninger om optagelse på dispensation.Foreningen er i gang med at registrere medlemmernes nye tjenestesteder m.m., hvilket
forventes at være på plads meget snart.
Økonomien er fortsat sund.
SRF har haft et møde med SKAT om bl.a. kontingentbetaling for de medlemmer, som
forud for fusionen fik kontingentet betalt af tjenestestedet.
SKAT undersøger, om der er tale om en aftale som skal siges op og eventuelt med
hvilket varsel, såfremt kontingentet ikke fremover betales af SKAT.
SKAT er positiv overfor SRF`s kursusarrangementer såfremt den kvalitetsmæssige
standard samt pris er konkurrencedygtig.

Nyt fra landsformanden
Særtrykket om
skatteforvaltningsloven
Nyt fra kredsene
IT-udvalget
Uddannelsesudvalget
FRR-udvalget

SRF`s strategiplan
Samarbejdet med Schultz

Særtrykket er udbudt til en pris af kr. 100, og der er stadig mulighed for at erhverve
sig dette.
Der blev orienteret om forskelligt nyt fra kredsene.
Intet til orientering.
Uddannelsesudvalget er ved at lægge sidste hånd på programmet 2006, som vil blive
omtalt i førstkommende nummer af Skatterevisoren.
Afskaffelsen af revisionspligten for mindre og mellemstore virksomheder er drøftet på
et møde med FRR.
Der arbejdes videre med eventuel påpegning af uhensigtsmæssigheden ved
indførelsen af loven overfor skatteudvalget.
Udvalgssammensætningen blev gennemgået og tilrettet.
Udvalgene kan ses på hjemmesiden.
Den Grønne Skattelovsamling
Der er afholdt en work-shop, hvor deltagerne behandlede skattelovsamling og
ligningsvejledning m.m.
SRF takker deltagerne for et godt arbejde, som vil danne grundlag for det fremtidige
arbejde med lovsamlingen m.m.
Skattelovsamlingen hedder fremover Den Grønne Skattelovsamling.

Samarbejdet med DTS

VSO-udvalget

God Revisionsskik

Udvidet HB-møde
Næste møde
Eventuelt

Schultz sender et salgsbrev til samtlige medlemmer om Den Grønne Skattelovsamling,
og SRF opfordrer medlemmerne til at tage godt imod tilbuddet, som indeholder en
speciel rabatpris til SRF´s medlemmer.
Samarbejdet med DTS blev drøftet, herunder det seneste udkast til drifts- og
forretningsaftale.
Der planlægges snarligt afholdelse af møde med DTS.
Jørn Dysted redegjorde detaljeret for udvalgets model og anbefalinger, som blev taget
til efterretning.
Udvalget vil nu kontakte Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg med hensyn
til forelæggelse af model og anbefalinger.
Kim Tolstrup redegjorde for tankerne om legitimering af God Skatterevisionsskik
eksempelvis med etablering af et fælles udvalg med SKAT.
Det blev drøftet, at Ole Kjær på mødet den 3/11 2005 meddelte, at han vil tage
initiativet op med Preben Bialas.
Der vil blive holdt et møde med alle kredsbestyrelserne og hovedbestyrelsen den 1718/3 2006, hvor bl.a. SRF`s fremtid vil blive et af temaerne.
5. februar 2006
Intet

