
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrø-

rende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven 

(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indbe-

retningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i 

forbindelse med selvangivelsen m.v.). 

 

 

Benny Engelbrecht 

/ Per Hvas 

  

12. september 2014 
J.nr. 14-2611052 
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Advokatrådet 

 

 

Advokatrådet foreslår, at 

”moms” erstattes af ”afgift” i 

forslaget til ny § 78 A i moms-

loven, eftersom ”afgift” er an-

vendt konsekvent i momslo-

vens øvrige bestemmelser.  

 

Rådet foreslår desuden, at det i 

de specielle bemærkninger til 

den nye § 78 A i momsloven 

præciseres, at deltagere i inte-

ressentskaber og partrederier i 

selvangivelsen skal angive sel-

skabets samlede momstilgode-

havende eller -gæld og ikke 

hver enkelt deltagers andel her-

af.   

 

Lovforslaget er tilrettet i over-

ensstemmelse hermed.  

 

 

 

 

 

Lovforslagets specielle be-

mærkninger er uddybet på dette 

punkt. 

ATP 

 

 

ATP har ingen bemærkninger 

til lovforslaget. 

 

 

Dansk Byggeri 

 

Dansk Byggeri har ingen be-

mærkninger til lovforslaget. 

 

 

Dansk Erhverv 

 

Dansk Erhverv har ingen be-

mærkninger til lovforslaget. 

 

 

Dansk Told- og skattefor-

bund 

 

Dansk Told- og Skatteforbund 

har ingen bemærkninger til lov-

forslaget. 

 

 

Danske Advokater 

 

 

Danske Advokater har sympati 

for forslaget om pligt til afgivel-

se af regnskabsoplysninger om 

moms i selvangivelsen, men 

frygter, at der i mange tilfælde 

vil blive udløst unødvendige 

advis om manglende overens-

 

SKAT vil kun ved en konstate-

ret uoverensstemmelse mellem 

regnskabstal og indberettet 

moms give de selvstændigt er-

hvervsdrivende et advis. Har 

den selvstændigt erhvervsdri-

vende korrigeret en momsind-
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stemmelse mellem regnskabstal 

og indberettede tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Advokater gør op-

mærksom på, at indtastningssy-

stemerne og vejledningen til de 

selvstændige skal kunne håndte-

re nedenstående spørgsmål om 

interessenter. 

 

1) Skal interessenter indberette 

interessentskabets samlede 

skyldige eller tilgodehavende 

moms, eller skal kun interessen-

ternes forholdsmæssige andel 

heraf indberettes? 

 

2) Skal en interessent i flere in-

teressentskaber, og som evt. 

også samtidig har en personlig 

drevet virksomhed, indberette 

et samlet nettobeløb for alle 

virksomheder eller bliver der 

mulighed at indberette for flere 

virksomheder? 

 

Derudover har Danske Advo-

kater bemærkninger til forslaget 

vedrørende finansielle virk-

somheders videregivelse af op-

lysninger (eSkatdata). 

 

beretning for det forgangne år 

og bragt den i overensstemmel-

se med, hvad årsregnskabet ud-

viser, vil der ikke tilgå den er-

hvervsdrivende et advis. SKAT 

vil i sin information til de selv-

stændigt erhvervsdrivende un-

derstrege vigtigheden af, at tid-

ligere moms- indberetninger 

korrigeres ved konstatering af 

en uoverensstemmelse mellem 

årsregnskabstal og indberettede 

moms tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessenten skal indberette 

interessentskabets (virksomhe-

dens) samlede skyldige eller til-

godehavende moms. Der hen-

vises til kommentaren til hø-

ringssvaret fra Advokatrådet. 

 

Der skal indberettes for hver 

enkelt virksomhed på samme 

måde, som andre supplerende 

regnskabsoplysninger skal gives 

pr. virksomhed. SKAT vil i vej-

ledningen til de selvstændigt 

erhvervsdrivende præcisere det-

te. 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 
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Datatilsynet 

 

 

Datatilsynet har bemærkninger 

til forslaget vedrørende finan-

sielle virksomheders videregi-

velse af oplysninger (eSkatdata). 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 

Digitaliseringsstyrelsen 

 

 

Digitaliseringsstyrelsen har in-

gen konkrete bemærkninger til 

lovforslaget, men ser positivt på 

forslaget vedrørende finansielle 

virksomheders videregivelse af 

oplysninger (eSkatdata). 

 

Digitaliseringsstyrelsen har in-

gen bemærkninger til lovforsla-

gets elementer vedrørende selv-

stændiges fremtidige indberet-

ningspligt af moms i forbindel-

se med selvangivelsen og udvi-

det tredjepartsindberetning. 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 

Erhvervsstyrelsen – Center 

for kvalitet i Erhvervsregule-

ringen 

 

 

Erhvervsstyrelsens Team Ef-

fektiv Regulering vurderer, at 

forslaget vil medføre admini-

strative lettelser på over 10.000 

timer årligt på samfundsniveau.  

 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at 

den største administrative let-

telse består i, at virksomheder i 

forbindelse med rådgivning af 

kunder vil kunne spare tid på at 

indhente de relevante skatte-

mæssige oplysninger. 

 

Erhvervsstyrelsen vurderer 

desuden, at forslaget vil medfø-

rer mindre administrative byr-

der for virksomhederne. 

 

Der skal derfor foretages en 

 

 

 

 

 

 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 
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måling for at kvantificere lettel-

serne nærmere. 

 

Team Effektiv Regulering vil 

kontakte Skatteministeriet for 

at aftale den nærmere proces. 

Finansrådet 

 

 

Finansrådet har ingen bemærk-

ninger til forslagene vedrørende 

udvidet tredjepartsindberetning. 

 

Finansrådet har bemærkninger 

til forslaget vedrørende finan-

sielle virksomheders videregi-

velse af oplysninger (eSkatdata). 

 

 

 

 

 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 

FSR – danske revisorer 

 

FSR har for nærværende ingen 

kommentarer til lovforslaget. 

 

 

Forsikringsmæglerforeningen 

 

Forsikringsmæglerforeningen 

har bemærkninger til forslaget 

vedrørende finansielle virk-

somheders videregivelse af op-

lysninger (eSkatdata). 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 

Forsikring & Pension 

 

 

Forsikring & Pension har be-

mærkninger til forslaget vedrø-

rende finansielle virksomheders 

videregivelse af oplysninger 

(eSkatdata). 

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 

Landbrug & Fødevarer 

 

 

Se høringssvaret fra Videncen-

tret for Landbrug 

 

 

Realkreditrådet 

 

Realkreditrådet har bemærknin-

ger til forslaget vedrørende fi-

 

Dette element er taget ud af 

nærværende forslag, idet forsla-
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 nansielle virksomheders videre-

givelse af oplysninger (eSkatda-

ta). 

 

get skal indgå i et andet lov-

forslag, som forventes fremsat 

Okt. II. 

 

SRF Skattefaglig Forening 

 

SFR hilser forslaget om selvan-

givelse af momsoplysninger 

velkomment, eftersom det efter 

foreningens opfattelse vil med-

virke til større efterrettelighed 

og lette kontrollen. Foreningen 

finder dog, at forslaget også bør 

gælde for selskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRF ser ingen grund til at af-

skaffe kravet om indsendelse af 

skatteregnskab for de ca. 650 

selvstændigt erhvervsdrivende 

med en årlig omsætning på over 

25 mio. kr., således som forsla-

get forudsætter, når disse i ste-

det skal give supplerende regn-

skabsoplysninger, herunder om 

moms i selvangivelsen. SRF er 

bekymret for, at ændringen vil 

føre til mindre efterrettelighed 

og svække skattekontrollen. 

 

En udvidelse af bestemmelsen 

til at omfatte selskaber ligger 

uden for lovforslagets rammer. 

 

Det undersøges i øjeblikket om 

det eventuelt er muligt at på-

lægge selskaberne pligt til at gi-

ve specifikationer om skyldig 

eller tilgodehavende moms i 

årsregnskaberne, således at 

SKAT i givet fald vil kunne ad-

visere selskaberne om eventuel-

le momsdifferencer på samme 

måde, som det vil ske over for 

de selvstændigt erhvervsdri-

vende. 

 

Hvis de ca. 650 selvstændigt 

erhvervsdrivende - som hidtil – 

skal indgive et skatteregnskab 

sammen med selvangivelsen og 

tillige give supplerende oplys-

ninger om centrale regnskabstal 

i selvangivelsen, vil den selv-

stændige give SKAT oplysnin-

ger fra regnskabet to gange – 

hvilket må undgås. SKAT vur-

derer, at en afskaffelse af kravet 

om, at de selvstændigt er-

hvervsdrivende skal indgive et 

skatteregnskab sammen med 

selvangivelsen, er kontrolmæs-

sigt forsvarligt. Det skal ses i ly-

set af, at kravet om indgivelse 

af et skatteregnskab sammen 

med selvangivelsen afløses af et 

krav om, at den selvstændige 

skal give supplerende regn-
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skabsoplysninger i selvangivel-

sen til udsøgningsformål. End-

videre skal det ses i lyset af, at 

SKAT har mulighed for - efter 

anmodning - af få skatteregn-

skabet eller dele heraf indsendt 

fra den selvstændige med en 

frist på 1 måned. 

Videncentret for Landbrug 

 

 

Videncentret anfører, at de nu-

gældende regler om virksomhe-

ders renteudgifter bevirker en 

stor forskelsbehandling af virk-

somheder drevet i personligt 

regi og virksomheder, drevet i 

selskabsform. 

 

Videncentret anfører videre, at 

en ændring vedrørende indbe-

retning af kontante betalinger, 

der blev indført fra 1. juli 2012, 

er yderst påkrævet. 

 

Videncentret henviser til, at der 

i omtalen af reglerne er anført, 

at reglerne gælder for betalinger 

over 10.000 kr. inkl. moms, 

men at en af bestemmelserne er 

formuleret således, at kontante 

betalinger på præcis 10.000 kr. 

inkl. moms også skal indberet-

tes. 

 

Derudover anfører Videncen-

tret, at fristerne for indberet-

ning vedrørende kontantbeta-

ling i visse situationer ikke er 

forenelig med virkeligheden, og 

i øvrigt er ubegrundet korte. 

 

Videncentret hilser forslaget 

om oplysning om moms i selv-

angivelsen med tilfredshed og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteministeriet bemærker, at 

Videncentret i deres hørings-

svar berører en problemstilling, 

der ikke er omfattet af nærvæ-

rende lovforslag. 

 

Forslaget imødekommes og der 

gennemføres en præcisering 

heraf i nærværende lovforslag.  

 

 

 

 

 

 

 

Skatteministeriet har i lyset af 

Videncentrets høringsvar 

iværksat en analyse af den be-

rørte problemstilling, med hen-

blik på en evt. senere ændring 

af fristen. 

 

 

 

 



 

 

Side 8 af 8 

Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

finder det hensigtsmæssigt, at 

oplysningen gives i forbindelse 

med selvangivelsen. 

 

Videncentret antager, at det er 

den overskydende/skyldige 

moms på statustidspunktet i 

årsregnskabet, der skal selvan-

gives, dvs. uafhængigt af, at det 

pågældende beløb helt eller del-

vist vil være betalt/angivet in-

den selvangivelsesfristen. 

 

Videncentret gør opmærksom 

på, at udtrykket ”indkomstår”, 

som er anvendt i ikrafttrædel-

sesbestemmelsen i forhold til 

forslaget om oplysning om 

moms i selvangivelse, ikke er en 

momsmæssig betegnelse.      

 

 

 

 

Videncentrets antagelse kan 

bekræftes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelsen er 

justeret på dette punkt. 

 


