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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at på-

lægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til SKAT har-

monerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, hvor man vil forhøje 

fradrag for brugere af de platforme, der indgår en aftale med SKAT om udlevering af op-

lysninger om brugeres indtægter? 

 

Svar 

Skatterådets kendelse af 28. februar 2018 harmonerer fint med regeringens initiativer i re-

lation til deleøkonomi. I begge tilfælde er der fokus på regelefterlevelsen med henblik på 

en korrekt beskatning af indkomster, der opnås i forbindelse med brug af platforme. 

 

Med Skatterådets kendelse har SKAT fået Skatterådets tilladelse til at indhente en række 

konkrete oplysninger om samtlige registrerede udbydere af arbejdskraft hos udvalgte plat-

formsselskaber, således at SKAT vil kunne kontrollere de enkelte udbyderes indkomstfor-

hold.  

 

Skatterådets kendelse pålægger ikke de omhandlede platforme at indberette oplysninger til 

SKAT, men giver derimod SKAT mulighed for i forbindelse med en konkret kontrol – 

og på SKATs anmodning – at indhente en række oplysninger om de enkelte brugere af 

udvalgte platforme, som vurderes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. 

 

Skatterådets kendelse vedrører alene danske platforme, da skattekontrollovens bestem-

melser ikke kan anvendes over for virksomheder, der ikke driver virksomhed fra et fast 

driftssted eller er hjemmehørende her i landet.  

 

De forhøjede bundfradrag, jf. regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, relate-

rer sig til udlejningsaktiviteter via deleøkonomiske platforme, hvor de mest udbredte plat-

forme ikke driver virksomhed fra et fast driftssted eller er hjemmehørende her i landet.  

 

Hensigten med de forhøjede bundfradrag er at skabe incitament til, at brugerne udbyder 

deres aktiver via deleøkonomiske platforme, der er indstillet på at foretage en frivillig ind-

beretning om den enkelte brugers indtægter. 


