
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Hermed sendes et udkast til lovforslag om registersamkøring med henblik på systemud-

vikling og adgang til eSkatData for finansielle rådgivere i høring. 

 

Lovforslaget har til formål at foretage justeringer i videregivelse af oplysninger via eSkat- 

Data og i reguleringen af Skatteforvaltningens adgang til registersamkøring. 

 

Det foreslås, at en virksomhed, der af Finanstilsynet har tilladelse til at drive virksomhed 

som finansiel rådgiver, får mulighed for at kunne anvende eSkatData. Med eSkatData vil 

en finansiel rådgiver med den enkelte borgers samtykke kunne få videregivet visse oplys-

ninger fra Skatteforvaltningen om borgerens økonomiske forhold, når oplysningerne er 

nødvendige til brug for en rådgivningssituation. 

 

Det foreslås desuden at udvide eSkatData-ordningen, så også visse oplysninger om en 

borger, der indberettes kvartalsvis til Skatteforvaltningen af bl.a. pengeinstitutter, kan 

videregives med borgerens samtykke til en virksomhed via eSkatData. De nye oplysninger 

vil bidrage til at give den enkelte virksomhed, der har brug for oplysningerne, et retvi-

sende billede af borgerens økonomi. 

 

Derudover har lovforslaget til formål at styrke Skatteforvaltningens muligheder for at 

udføre en bedre og mere intelligent kontrol. Det foreslås således, at der indføres hjemmel 

til, at Skatteforvaltningen kan behandle, herunder samkøre de oplysninger, Skatteforvalt-

ningen er i besiddelse af med henblik på at udvikle både machine learning-modeller og 

analytiske modeller, som vil kunne målrette, understøtte og effektivisere Skatteforvaltnin-

gens myndighedsudøvelse. Desuden foreslås det, at Skatteforvaltningen skal kunne ind-

samle og behandle, herunder samkøre oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder ligele-

des med det formål at udvikle både machine learning-modeller og analytiske modeller, 

som vil kunne målrette, understøtte og effektivisere Skatteforvaltningens myndigheds-

udøvelse. 

 

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2022. Lovforslaget er omfattet af de fælles 

ikrafttrædelsesdatoer. Lovforslagets initiativ om eSkatData sættes, af hensyn til den nød-

vendige it-tilretning i Skatteforvaltningen, i kraft efterfølgende ved en bekendtgørelse.  
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Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 10. 

september 2021. 

 

Høringssvarene bedes sendt til mej@skm.dk og tco@skm.dk. Der bedes samtidig sendt 

en kopi til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 2021-627.  

 

Evt. spørgsmål til høringsmaterialet kan rettes til Morten Ekmann Jensen, tlf.: 72 37 02 

03, mail: mej@skm.dk eller Tina Charlotte Olsen, tlf.: 72 37 67 10, mail tco@skm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Ekmann Jensen  /Tina Charlotte Olsen 
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