
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012

Forslag
til

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
(Initiativer rettet mod sort arbejde)

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten
(ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28.
oktober 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1382 af 28.
december 2011 og senest ved § 8 i lov nr. 433 af 16. maj
2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 X indsættes:

»§ 8 Y. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er
fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser for
personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, sel-
skaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens
§ 1 eller § 2, og fonde, der er skattepligtige efter fondsbe-
skatningslovens § 1, betinget af, at betaling sker via et pen-
geinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af
betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet
udgør mindre end 10.000 kr. inklusive moms. Flere betalin-
ger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt
el.lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen i
1. pkt. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal
flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance
i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt., når de sker inden for
samme kalenderår.

Stk. 2. Er der i et indkomstår foretaget fradrag for en ud-
gift, hvor fradraget ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal
det tidligere fratrukne beløb reguleres tilbage, når betalingen
sker i indkomståret. Hvis betaling sker efter udløbet af ind-
komståret, medtages beløbet som indtægt i det indkomstår,
hvor betalingen sker.

Stk. 3. Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at betale
via et pengeinstitut eller betalingsinstitut som anført i stk. 1,
kan virksomheden opnå sit fradrag ved på told- og skattefor-
valtningens hjemmeside at indberette oplysninger om det
foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt
identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Denne ind-

beretning skal foretages senest 14 dage efter betalingen, dog
senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om
andre betalingsmåder, som sidestilles med betaling via pen-
geinstitut, og om krav til dokumentation.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7.
december 2010, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 433 af
16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 75, stk. 1, nr. 4, ændres to steder »§ 86, stk. 4 og 5«
til: »§ 86, stk. 5 og 6«.

2. I § 86 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 6. pkt., kan der

gennemføres kontrol efter stk. 2, 1. pkt., på en ejendom, der
tjener til privatbolig eller fritidsbolig, hvis der synligt kan
konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.
Kontrol som nævnt i 1. pkt. omfatter dog ikke adgang til
kontrol af selve privatboligen eller fritidsboligen.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 86, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 3. pkt.:
»På forlangende skal personer, der ved kontrollen skøn-

nes at udføre beskæftigelse på en arbejdsplads, oplyse deres
cpr-nummer og forevise gyldig legitimation.«

4. I § 86, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk.
6«.

§ 3

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011, som ændret
bl.a. ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 og senest ved § 2
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i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende
ændringer:

1. I § 46, stk. 1, nr. 6, ændres »landet.« til »landet, eller«.

2. I § 46, stk. 1, indsættes som nr. 7:
»7) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der

modtager metalskrot fra en virksomhed etableret her i
landet.«

3. I § 46, stk. 10, ophæves, og i stedet indsættes som nye
stykker:

»Stk. 10. En registreret aftager, der modtager varer eller
ydelser fra en virksomhed her i landet, hvor betaling ikke
sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer
identifikation af betalingsmodtager og betaler, hæfter solida-
risk for betaling af afgiften, såfremt betalingsmodtageren
har unddraget afgiften af leverancen, medmindre betalingen
samlet udgør højst 10.000 kr. inklusive afgift.

Stk. 11. Flere betalinger, som vedrører samme leverance,
ydelse, kontrakt el. lign., anses som én betaling i forhold til
beløbsgrænsen i stk. 10. Ved løbende ydelser eller periodi-
ske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én
samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i stk. 10, når de
sker inden for samme kalenderår.

Stk. 12. Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at be-
tale via et pengeinstitut eller betalingsinstitut som anført i
stk. 10, kan aftageren frigøre sig for et hæftelsesansvar ved
på told- og skatteforvaltningens hjemmeside at indberette
oplysninger om det foretagne køb, herunder fakturaoplys-
ninger, der entydigt identificerer leverandøren, og betalin-
gen heraf. Denne indberetning skal ske senest 14 dage efter
betaling, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

Stk. 13. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om
dokumentation for, at aftageren er betalingspligtig efter
stk. 1 eller 10.«

4. I § 74 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, 3. pkt., kan der

gennemføres kontrol efter stk. 1, 1. pkt., på en ejendom, der
tjener som privatbolig eller fritidsbolig, hvis der synligt kan
konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.
Kontrol som nævnt i 1. pkt. omfatter dog ikke adgang til
kontrol af selve privatboligen eller fritidsboligen.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

5. I § 74, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til:
»stk. 1 eller 3-5«.

6. I § 75 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Enhver, der har indkøbt ydelser eller varer sam-

men med ydelser for et beløb, der overstiger 10.000 kr. in-
klusive afgift, skal på begæring meddele told- og skattefor-
valtningen oplysninger om indkøbet og betalingen heraf,
herunder oplysning om elektronisk betaling, jf. opkræv-
ningslovens § 10 a.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

7. I § 77, 1. pkt., ændres »§ 74, stk. 5, og § 75, stk. 6« til:
»§ 74, stk. 6, og § 75, stk. 7«.

8. Efter § 77 indsættes i kapitel 19:

»§ 78. På byggepladser på privat grund, hvor der foregår
nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning el. lign. af
fast ejendom, skal den eller de virksomheder, der udfører ar-
bejde på stedet, opsætte skilte, hvoraf det tydeligt fremgår,
hvem der udfører arbejdet, medmindre leverancen eller en-
treprisesummen for den enkelte virksomhed ikke overstiger
50.000 kr. inklusive afgift, arbejdet udføres og afsluttes i lø-
bet af én arbejdsdag, eller hvor dette ikke er praktisk muligt,
fordi arbejdet foregår på en byggeplads vedrørende etage-
byggeri i et tæt bebygget område. Virksomheder, der er
hjemmehørende i udlandet, skal herudover skilte med deres
registrering i RUT-registeret.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestem-
melser om skiltenes udformning, indhold og placering på
byggepladser efter stk. 1.«

9. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 74, stk. 2 eller 4« til: »§ 74,
stk. 3 eller 5«, og »eller § 75, stk. 1, 2, 3 eller 4« ændres til:
»§ 75, stk. 1, 2, 3, 4 eller 5, eller § 78, stk. 1«.

§ 4

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
(opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7.
december 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 513 af 7.
juni 2006 og senest ved § 8 i lov nr. 277 af 27. marts 2012,
foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i § 9 og § 10 a, gælder

loven, i det omfang det er fastsat i § 9 og § 10 a.«

2. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. En borger, der er skattepligtig efter kildeskattelo-
vens § 1 eller § 2, og som hos erhvervsdrivende køber ydel-
ser eller varer sammen med ydelser, hæfter solidarisk med
den erhvervsdrivende for betaling af indkomstskat, arbejds-
markedsbidrag og merværdiafgift, som den erhvervsdriven-
de har unddraget, forudsat at vederlaget overstiger 10.000
kr. inklusive afgift og ikke er betalt via pengeinstitut eller
betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmod-
tager og betaler. Flere betalinger, som vedrører samme leve-
rance, ydelse, kontrakt el.lign., anses som én betaling i for-
hold til beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved løbende ydelser eller
periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses
som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i 1.
pkt., når de sker inden for samme kalenderår.

Stk. 2. Den solidariske hæftelse efter stk. 1 omfatter den
ydelse, der er leveret til borgeren.

Stk. 3. Hvis en borger ikke har mulighed for at betale via
et pengeinstitut eller betalingsinstitut som anført i stk. 1, kan
borgeren frigøre sig for hæftelsen ved på told- og skattefor-
valtningens hjemmeside at indberette oplysninger om det
foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt
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identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Denne ind-
beretning skal ske senest 14 dage efter betaling, dog senest 1
måned efter fakturaens modtagelse.«

§ 5

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse
nr. 580 af 7. juni 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 481 af
30. maj 2012 og lov nr. 482 af 30. maj 2012, foretages
følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 7 og 8:
»Stk. 7. Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke

over 4 t, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig
anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn el-
ler logo og virksomhedens cvr-nummer. Vare- og lastbiler,
der er registreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæs-
sigt her i landet, skal synligt i køretøjets forrude have an-
bragt dokumentation for virksomhedens registrering i RUT-
registeret.

Stk. 8. Skatteministeren fastsætter de nærmere bestem-
melser om, hvordan oplysningerne i stk. 7 skal fremgå på et
køretøj.«

2. I § 20, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Med bøde straffes den registrerede bruger af et køretøj,

når køretøjet er registreret her i landet, eller føreren af et kø-

retøj, når køretøjet er registreret i udlandet, når brugeren el-
ler føreren overtræder § 7, stk. 7.«

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27.
juni 2011, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 433 af 16.
maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 4, 4. pkt., kan der

gennemføres kontrol efter stk. 4, 1. pkt., på en ejendom, der
tjener til privatbolig eller fritidsbolig, hvis der synligt kan
konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.
Kontrol som nævnt i 1. pkt. omfatter dog ikke adgang til
kontrol af selve privatboligen eller fritidsboligen.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

2. I § 6, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

§ 7

Stk. 1. § 1, § 2, § 3, nr. 1-7 og 9, § 4 og § 6 træder i kraft
den 1. juli 2012.

Stk. 2. § 3, nr. 8, og § 5 træder i kraft den 1. januar 2013.

Folketinget, den 13. juni 2012

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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