
 

 

 

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige 
skattelove (Modernisering af skatteadministrationen). 
 

Dansk Industri (DI) har den 14. december 2007 modtaget ovennævnte lo-

vudkast i teknisk høring. DI har noteret sig, at der endnu ikke er taget 

endelig politisk stilling til lovudkastet.  

 

Lovudkastet har blandt andet til formål at nedbringe sagsbehandlingsti-

den i Landsskatteretten og gennemføre lettelser af virksomhedernes ad-

ministrative byrder. DI støtter generelt at der indføres smidigere sags-

gange i skatteadministrationen blandt andet med henblik på nedbringelse 

af sagsbehandlingstiderne. Herudover arbejder DI aktivt for en nedbrin-

gelse af virksomhedernes administrative byrder. DI støtter derfor som ud-

gangspunkt udkastet, dog med følgende konkrete, tekniske bemærknin-

ger:  

 

1. Afskæring af overflødige retsmøder, forslagets § 1, nr. 17 

 

Forslaget om, at Landsskatteretten skal kunne afskære retsmøder i videre 

omfang end efter gældende ret, er et tiltag, der ikke i tilstrækkeligt om-

fang tilgodeser hensynet til skatteyderne, herunder virksomhederne. 

Virksomhedernes mulighed for at anmode om retsmøde i klagesager er 

med til at styrke retssikkerheden. DI kan derfor ikke støtte denne del af 

lovudkastet.  

 

2. Frivillig arbejdsgiverbetaling af skat mv. af rejse- og befor-

dringsgodtgørelser, forslagets § 4, nr. 1, § 5, nr. 1, og § 8 

 

DI ser positivt på dette forslag. Efter DI's opfattelse bør forslaget ud-

strækkes til at omfatte alle former for udbetalinger fra arbejdsgiveren, der 

under visse omstændigheder kan udbetales skattefrit, eksempelvis flytte-
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godtgørelse, fri bolig mv., idet det er de samme hensyn, der gør sig gæl-

dende i alle disse situationer.  

 

3. Genindberetning og bødestraf for manglende genindberet-

ning af oplysninger til SKAT, forslagets § 2, nr. 6, 9 og 10, 

samt § 3, nr. 2 og 3 

 

Det er DI's opfattelse, at der generelt ikke bør ske en forringelse af virk-

somhedernes vilkår, og at virksomhederne ikke bør pålægges yderligere 

administrative byrder. Dette gælder så meget desto mere, hvis dette sker 

for at fremrykke ligningen for andre end virksomhederne. SKATs vision 

om at fremrykke ligningen for personer, må således ikke føre til, at de 

indberetningspligtige, dvs. virksomhederne, skal undergives mere restrik-

tive regler med hårdere sanktioner. De ovenfor nævnte forslag findes at 

være udtryk herfor.     

  

4. Ophævelse af fusionsskattelovens § 6, stk. 1, forslagets § 7  

 

DI ser positivt på forslaget, der indebærer en lettelse af virksomhedernes 

administrative byrder. Der er dog ligeledes behov for at lette bestemmel-

serne om, at det i en tilladelse til henholdsvis skattefri spaltning og skat-

tefri tilførsel af aktiver kan være foreskrevet, at der skal udarbejdes sær-

lige dokumenter. De oplysninger, som SKAT har behov for, fremgår som 

udgangspunkt af de dokumenter, der indsendes til Erhvervs- og Selskabs-

styrelsen. DI skal derfor foreslå, at bestemmelserne i udkastets § 7, nr. 5 

og 8, i stedet formuleres som følger: "og kan undtagelsesvis, hvis dette af 

særlige årsager findes konkret begrundet, foreskrive, at der udarbejdes spe-

cifikke dokumenter, der skal indsendes inden for de frister, der er nævnt i § 

6, stk. 3, henholdsvis § 6, stk. 4.".  

 

5. Ophævelse af den ekstraordinære adgang til genoptagelse 

af kendelse fra Landsskatteretten, forslagets § 1, nr. 11, 13 

og 20 

 

Efter DI's opfattelse, er forslaget som udgangspunkt udtryk for, at virk-

somhedernes muligheder for at få en sag prøvet indskrænkes. DI kan der-

for ikke tilslutte sig, at det skulle være mest betryggende og hensigts-

mæssigt, at skatteministerens adgang til at træffe bestemmelse om eks-

traordinær genoptagelse afskaffes, jf. bemærkningerne under afsnit 

3.4.1.3.  

 

DI kan udelukkende se positivt på forslaget om ophævelse af skattemini-

sterens adgang til at træffe bestemmelse om ekstraordinær genoptagelse 

af kendelser fra Landsskatteretten, i det omfang dette medfører, at 

Landsskatteretten kan foretage præjudicielle forelæggelser for EF-

domstolen, og at Landsskatteretten gør brug af denne mulighed. Dermed 
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sikres virksomhedernes retssikkerhed, idet der vil være en hurtigere ad-

gang til afklaring af eventuelle EU-retlige spørgsmål.   

 

oo0oo 

 

DI har et yderligere forslag til, hvorledes sagsbehandlingstiden i Lands-

skatteretten kan nedbringes samtidig med, at virksomhedernes retssik-

kerhed styrkes. Forslaget går ud på, at der indføres mulighed for at klage 

til Skatterådet over afslag på anmodninger om tilladelse til skattefri ak-

tieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver, dvs. skattefrie omstruktu-

reringer. Der bør således indføres adgang til, at virksomhederne kan væl-

ge, om en klage ønskes indgivet til Skatterådet eller Landsskatteretten. 

En afgørelse fra Skatterådet vil dog fortsat kunne indbringes for Lands-

skatteretten. Systemet vil i vidt omfang svare til klagesystemet for fysiske 

personer, hvor fysiske personer kan vælge at klage over en skatteansæt-

telse til et skatteankenævn eller Landsskatteretten.  

 

Forslaget vil på den ene side indebære, at Skatterådet kan aflaste Lands-

skatteretten i disse sager, ligesom virksomhederne vil få en reel klagemu-

lighed. P.t. er situationen den, at nogle virksomheder afstår fra at klage, 

idet erhvervsmæssigt begrundede omstruktureringer ofte skal gennemfø-

res inden for en kort tidshorisont.  

 

 

oo0oo 

 

 

DI står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af ovenstående.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Vicki From Jørgensen 

Konsulent 

 

 


