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Spørgsmål 

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. november 2017 fra HORESTA ved-

rørende foretræde om national deleøkonomisk strategi, jf. SAU alm. del - bilag 51. 

 

Svar  

HORESTA har bedt om foretræde for Skatteudvalget i forbindelse med den nationale de-

leøkonomiske strategi. Horesta hilser regulering og skatteindberetning på det deleøkono-

miske område velkommen, særligt med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår for er-

hvervet. Horesta er dog af den opfattelse, at de incitamenter til at foretage skatteindberet-

ning, som regeringen har fremsat forslag om, vil føre til en øget skævvridning af konkur-

rencevilkårene, ligesom de vil medføre, at der kun i begrænset omfang vil skulle betales 

skat af udlejning. HORESTA foreslår på den baggrund en række ændringer til regulerin-

gen af deleøkonomi i Danmark. 

 

Jeg vil gerne understrege, at det efter min opfattelse er en vigtig opgave for regeringen at 

skabe klarhed om de regler, deleøkonomiske brugere og platforme er underlagt. Jeg me-

ner også, at det er vigtigt at udvikle intelligente løsninger, der kan bidrage til at sikre kor-

rekt afregning af skatter og afgifter. Udviklingen i bl.a. korttidsudlejningen af boliger er 

hastigt stigende, og der er udsigt til, at denne udvikling fortsætter. Denne udvikling må vi 

forholde os til. 

 

I aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer har regeringen, Dansk Folkeparti og Radi-

kale Venstre da også afsat en ramme på 125 mio. kr. årligt i 2018-2021 og 120 mio. kr. år-

ligt fra 2022 og frem til at styrke deleøkonomien. Aftalepartierne er enige om, at det skal 

være nemt og attraktivt at indberette brugeres skattepligtige indtægter – bl.a. i form af 

nye, forenklede skematiske bundfradrag. Den konkrete udformning heraf vil afhænge af 

de forhandlinger, regeringen vil indkalde til.  

 

Som en del af regeringens deleøkonomiske strategi, ’Strategi for vækst gennem deleøko-

nomi’ vil regeringen desuden arbejde for at udvikle en digital indberetningsløsning, som 
tredjeparter (fx digitale platforme) kan anvende til indberetning af oplysninger om deres 

brugeres indtægter til skattevæsenet.  

 

 

 

 


