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Notat til Folketingets Europaudvalg, Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

og Folketingets Skatteudvalg om besvarelse af Kommissionens åbnings-

skrivelse nr. 2018/0018 > 2018/0019 vedrørende manglende gennemfø-

relse af i alt to direktiver 

 

Kommissionen har ved brev af 24. januar 2018 sendt åbningsskrivelse nr. 

2018/0018 > 2018/0019 til Danmark vedrørende manglende gennemførelse 

af i alt to direktiver i dansk ret.  

 
Åbningsskrivelse nr. 2018/0018 vedr. Rådets direktiv (EU) 2016/2258 af 

6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår 

skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til 

hvidvaskreguleringen 

 
Fristen for gennemførelse i dansk ret af direktivet var den 31. december 

2017. Det fremgår af direktivet, at medlemslandene straks tilsender Kom-

missionen de love og bestemmelser, som gennemfører direktivet. 

 

Direktivet er gennemført ved lov nr. 1555 af 19. december 2017 om ændring 

af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og 

forskellige andre love med ikrafttræden den 1. januar 2018.  

 

Kommissionen modtog underretning herom den 2. januar 2018.  

 

Åbningsskrivelse nr. 2018/0019 vedrørende gennemførelse af direktiv 

2016/2037 af 21. november 2016 om ændring af Rådets direktiv 

75/324/EØF for så vidt angår det tilladte maksimaltryk i aerosoler og 

med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassi-

ficering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 
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Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 12. december 

2017. Det fremgår af direktivet, at medlemslandene straks tilsender Kom-

missionen de love og bestemmelser, som gennemfører direktivet. 

 

Direktivet er gennemført med bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 

2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler med 

ikrafttræden den 12. februar 2018.  

 

Kommissionen modtog underretning herom den 31. januar 2018.  

 

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/0018 > 

2018/0019 i overensstemmelse med det ovenfor anførte. 

 


