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En af landets førende skatteeksperter har på få år etableret et næsten
uhyggelig skarpt advokatkontor, der
synes at være i konstant vækst. Men
selv de dygtigste i branchen har brug
for at holde fingeren på pulsen, når
der afsiges nye domme. Med sig på
sidelinjen har Tommy V. Christiansens advokater derfor et uundværligt
værktøj fra Magnus Informatik.
Af Jacob Lange
Advokat Tommy V. Christiansen
har alle dage gået sine egne veje.
Oprindeligt var han musiker og spillede trommer i det nordjyske band
Firebirds, men bøgerne trak, og han
blev optaget på Handelshøjskolen i
Aarhus som cand.merc.-studerende.
Tommy V. Christiansen valgte som
den første – og hidtil eneste - i landet
at indskrive sig på cand.jur.-studiet
på samme tid, og dermed stod han
på få år med to universitetsgrader,
der åbnede døre i hver sin retning. Og
hvis gennemsnit man vel at mærke
stadigvæk taler om i branchen. Det
blev advokatstanden, der efter en
kort periode i revisionsverdenen
vandt hans hjerte, og som blot
33-årig fik Tommy V. Christiansen

tilbud om partnerskab hos Kromann
Reumert. Det takkede han imidlertid
pænt nej til – det var skattejuraen,
der var sjovest.
Legende i branchen
I dag er Advokatfirmaet Tommy V.
Christiansen på det nærmeste en
legende i branchen – vidt berømt og
af skattemyndighederne tilmed berygtet for sin grundighed og evne til
at nå helt ud i krogene af det danske
skatteretlige system. På blot 24 år er
virksomheden gået fra en enmandsvirksomhed med sekretær til i dag at
være 138 medarbejdere, der udgør
landets største afdeling for skatteret.
Den viden om skat, advokatfirmaet
råder over, blev tidligere formidlet
til kunder og øvrige interesserede
via et faxdistribueret nyhedsbrev
med de nyeste domme og kendelser
samt lovfortolkninger. Men Magnus
Informatik, der i dag er et af landets
største formidlere af juridiske artikler,
var samtidig begyndt at systematisere indsamlingen af lovstof samt
domme og kendelser. Derfor indgik
de to virksomheder et samarbejde,
der efterhånden har varet i 14 år.
– Vi valgte at indstille vores eget
nyhedsbrev og begyndte i stedet
at bidrage med artikler til Magnus

Informatiks nyhedsbreve. Vores artikler indgår således i Magnus’ daglige
nyhedsbrev og optræder desuden i
onlinesøgemaskinen Magnus Søg.
Det er et genialt værktøj, som alle
vores medarbejdere bruger. Det giver
os up to date viden om love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. samt domme
og kendelser i Tidsskrift for Skatter
og Afgifter og Juridisk Ugebrev Skat.
Vi har simpelthen valgt ikke at bruge
andre søgekilder end Magnus, og det
er vi helt trygge ved, siger Tommy V.
Christiansen, som gennem årene selv
har produceret omkring 700 artikler
til Magnus og ca. 1.400 artikler til
Jyllands-Posten.
Skarpe holdninger
Samarbejdet med Magnus Informatik
er gensidigt, idet advokaterne blandt
Tommy V. Christiansens ansatte og
ikke mindst Tommy V. Christiansen
selv bidrager til Magnus’ faguniverser med løbende artikelproduktion.
Magnus Skat og International Skat
anvendes af en lang række andre
advokathuse rundt om i landet, der
også bidrager med artikler, og på den
måde fungerer Magnus’ nyhedsbreve
og søgeværktøjer som et udstillingsvindue for advokathusenes kompetencer.
fortsættes
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– I vores branche er det god kutyme
at blive set og høste anerkendelse for
vores evne til at fortolke eksempelvis
domme og kendelser. Men for vores
eget vedkommende giver det os også
en mulighed for at udtrykke vores
ind imellem meget kritiske holdning
til skattemyndighedernes afgørelser.
Vi har den holdning, at juraen aldrig
må vige for politik, og det undlader vi
ikke at give udtryk for i vores artikler,
lyder det stålsat fra Tommy V. Christiansen, der siger videre:
– Med Magnus Søg får vi det hele
med. Både fra Folketinget, Retsinformation og samtlige kommentarspor.
Dermed slipper vi for at skulle søge
i 14 forskellige databaser, og på den
måde sparer vi voldsomt meget tid
hver eneste dag. Og i og med, at
vores egne artikler er en del af søgegrundlaget for Magnus Søg, læser
andre advokathuse jo også med, når
vi bidrager med indhold. Derfor er
samarbejdet med Magnus Informatik
både med til at profilere os og holde
os skarpe, siger Tommy V. Christiansen.

Kvantespring
I seneste aftapning er Magnus Søg
optimeret på en lang række punkter.
– Vi har en kultur omkring det at bruge Magnus, og specielt vores yngre
medarbejdere er meget motiverede
for at bruge værktøjet. Den nyeste
version har taget et kvantespring og
er, sammenlignet med den gamle udgave, blevet meget mere omfangsrig.
Og selvom det stiller lidt større krav
til brugeren, har vi den holdning, at vi
jo så bare må dykke lidt dybere ned i
tingene. Ligesom når vi forbereder en
sag, lyder det fra Tommy V. Christiansen, der selv nærmest arbejder
i døgndrift med møder, retssager,
sagsforberedelse og en omfattende
forfattervirksomhed. Dertil kommer
tilhørsforholdet til Handelshøjskolen
i Århus, som de seneste 31 år har haft
Tommy V. Christiansen som forelæser, hvorigennem Magnus Informatik flere gange har været inviteret til
at holde indlæg for de studerende om
søgeværktøjerne. Og samarbejdet
de to virksomheder imellem er på

mange måder præget af denne form
for loyalitet.
– Vi arbejder ikke i en særlig eksakt
verden, når vi har med skattesager at
gøre. Snarere med fuldkommenhed.
Det præger også vores arbejde, når
vi producerer artikler. De skal dælme
være i orden, og vi har eksempelvis
en fejlprocent på stort set nul i de artikler, vi har leveret til Magnus og JP. I
forhold til Magnus Informatik skal deres værktøjer på samme måde være
udtømmende. Hvis vi misser en dom
eller kendelse, fordi søgemotoren bag
ikke er god nok, er det en katastrofe.
Derfor bygger vores samarbejde
meget på tryghed, troværdighed og
loyalitet. Det har vi det godt med,
konkluderer Tommy V. Christiansen.
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