
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema og høringssvar vedrørende 

forslag til forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved 

eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure m.v., lønsumsaf-

gift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af 

afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus samt forenklinger og tekniske juste-

ringer af forskellige afgiftslove m.v. Høringssvarene indgik ikke i den oprindelige over-

sendelse. Derudover vedlægges to høringssvar, som indgik i det oprindelige høringsske-

ma, oversendt den 12. november 2014, men hvor høringssvarene ikke var vedlagt i kopi 

(DTL og Skatteankestyrelsen). 

 

 

Benny Engelbrecht 

/ Jeanette Rose Hansen 
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Side 2 af 3 

Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

Advokatsamfundet  Advokatsamfundet har ingen 

bemærkninger.  

  

Dansk Byggeri  Dansk Byggeri har ingen be-

mærkninger. 

  

Datatilsynet  Datatilsynet bemærker, at det 

følger af persondatalovens § 1, 

stk. 1, at loven gælder for be-

handling af personoplysninger, 

som helt eller delvis foretages 

ved hjælp af elektronisk databe-

handling, og for ikke-

elektronisk behandling af per-

sonoplysninger, der er eller vil 

blive indeholdt i et register.  

 

Definitionen af personoplys-

ninger fremgår af persondatalo-

vens § 3, nr. 1.  

 

Datatilsynet formoder, at der 

heri kan være personoplysnin-

ger omfattet af persondatalo-

vens definition. Datatilsynet 

formoder endvidere, at oplys-

ningerne typisk har været eller i 

forbindelse med anmodningen 

vil blive behandlet elektronisk.  

 

Datatilsynet påpeger, at en be-

handling af personoplysninger 

som udgangspunkt skal ske i 

overensstemmelse med person-

datalovens samt sikkerhedsbe-

kendtgørelsens regler.  

 

Datatilsynet peger herudover 

på, at der i lovgivningen om fi-

nansielle virksomheder findes 

særlig regulering for så vidt an-

går bl.a. videregivelse af oplys-

ninger.  

 

 Skatteministeriet er enig med Datatilsy-

net i, at der i de tilfælde, hvor konkrete 

oplysninger om forsikringer også inde-

holder personoplysninger, efter om-

stændighederne er omfattet af person-

datalovens regler om behandling af 

personoplysninger.  

 



 

 

Side 3 af 3 

Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

Energi- og Olieforum  Energi- og Olieforum har ingen 

bemærkninger.  

  

Finanstilsynet   Finanstilsynet har ingen be-

mærkninger. 

  

Forsikring & Pension  Forsikring & Pension har ingen 

bemærkninger. 

  

KL  KL har ingen bemærkninger.   

Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen 

 Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen har ingen bemærkninger. 

  

Rigsrevisionen  Rigsrevisionen har ingen be-

mærkninger.  

  

Statsadvokaten for Sær-

lig Økonomisk og In-

ternational Kriminalitet 

 Statsadvokaten for Særlig Øko-

nomisk og International Krimi-

nalitet har ingen bemærkninger. 

  

 


