
      

Høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, op-
krævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige 
andre love (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

 

fair play III og fradrag 
for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse).  

DI har den 8 . oktober 20 0 8 m odtaget ovennævnte lovforslag i tekn isk hør ing. DI fik 
en t idligere udgave af fair p lay III i hør ing den 19. decem ber 20 0 7, udkastet t il lov-
forslaget er delvist ændret i forhold t il det t id ligere udkast. DI afgav hør ingssvar på 
det t id ligere lovudkast d . 18 . januar 20 0 8.  

Lovforslaget er n r . 3 i rækken af Fair Play -lovforslag, der er en del af reger ingens 
sam lede indsats, som ret ter sig bredt m od sor t og illegalt arbejde og andre form er 
for skatte- og afgiftsunddragelse. DI støt ter generelt reger ingens Fair Play-indsats, 
da denne sikrer en fr i og fair konkurrence på lige vilkår . DI ser der for også posit ivt 
på t iltag, der sikrer , at de m ange lovlydige skatteydere ikke udsættes for un fair 
konkurrence via blandt andet skatte- og afgiftssvindel, når disse t iltag sam tidig sik-
rer de lovlydige skat teyderes retssikkerhed.  

Efter DI s opfattelse m å enhver indsats m od sor t og illegalt arbejde og andre form er 
for skatte- og afgiftsunddragelse vurderes og afvejes i forhold t il på den ene side 
hensynet t il kon trol og på den anden side hensynet t il skatteydernes retssikkerhed. 
Skatteydernes og derm ed også virksom hedernes retssikkerhed er en af h jørneste-
nene i et retssam fund. Enhver indskrænkn ing af virksom hedernes retssikkerhed 
påvirker derfor konkurrenceevnen og globaliser ingsparatheden negativt .  

I det hør ingssvar , som DI sendte t il Skat tem in ister iet i forbindelse m ed den første 
hør ing af Fair Play III lovforslaget , skrev DI, at der var t re punkter , hvor der ifølge 
DI var stør re fokus på kon trol end på retssikkerhed, og som DI således ikke kunne 
støt te eller som burde ændres.   

Det er m ed glæde, at DI kan konstatere, at de to punkter i det t id ligere lovudkast , 
som DI ikke kunne støt te 
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rers/ en treprenørers m anglende indeholdelse af A-skat , arbejdsm arkedsbidrag m v. 
og forslaget om adgang t il adm in istrat iv fratagelse af næringsbrevet inden sagen er 
afgjor t ved dom stolene 

 
er udgået af dette nye lovforslag.   

DI skrev i hør ingssvaret af 18 . januar 20 0 8 , at forslaget , om at kunne pålægge eje-
ren af en virksom hed eller den ansvar lige daglige ledelse heraf en kon trolafgift for 
m anglende overholdelse af regnskabsregler i punktafgiftslove sam t i regler i kilde-
skatteloven og m om sloven , burde ændres for at DI kunne støt te det . I det opr inde-
lige forslag m anglede der således både m ulighed for at påklage et påbud og der 
m anglede fastsættelse af en fr ist for overholdelse af et påbud.   

DI kan m ed t ilfredshed notere sig, at der en sket den ændr ing i forhold t il det gam le 
lovudkast , at det nu er blevet fastslået , at der skal gives en t idsfr ist på m in im um 14 
dage for at overholde et påbud.   

DI er dog for tsat betænkelig ved, at der for tsat ikke er givet m ulighed for at påklage 
et påbud, da m an når påbuddet ikke kan påklages, ikke vil have m ulighed for at på-
se, at de objektive kr iter ier som påbuddet skal overholde er overholdt .  

På den baggrund h ilser DI det velkom m ent , at der nu er fastsat en m in im um sfr ist , 
men DI fastholder betænkeligheden ved, at der ikke er m ulighed for at påklage et 
påbud, da m an derm ed ikke kan sige, at hensynet t il virksom hedernes retssikker-
hed bliver t ilgodeset . DI skal der for fastholde sin opr indelige anm odning om , at 
forslaget på det te punkt ændres i overensstem m else m ed ovenstående.   

oo0oo  

DI står natur ligvis t il rådighed for en nærm ere drøftelse af ovenstående.   

Med ven lig h ilsen   

J acob Ravn 
Konsulen t   


