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Spørgsmål 

Vil ministeren på baggrund af regeringens oplysninger om, at der skal indgås aftaler med 

deleøkonomiske platforme, som skal indberette brugernes indtægter til SKAT, give en 

status på, hvor mange platforme, der er en aftale med? I den forbindelse bedes ministeren 

forholde sig til, hvordan regeringen vil imødekomme bekymringen fra deleøkonomiske 

virksomheder, der påpeger, at det skal sikres, at der ikke bliver en gruppe ”gode” virk-
somheder, der samarbejder med SKAT, og en anden gruppe af virksomheder uden aftaler 

med SKAT, der render med alle kunderne? 

 

Svar 

I forhold til det første spørgsmål kan jeg oplyse, at Skatteministeriet har haft en god og 

konstruktiv dialog med Airbnb om, hvorvidt virksomheden frivilligt vil indberette oplys-

ninger om sine brugeres indtægter til skatteforvaltningen. 

 

Skatteministeriet har også været i dialog med GoMore, ligesom der har været afholdt et 

møde med brancheorganisationen for platformsøkonomi om et eventuelt samarbejde om 

udvikling af en indberetningsløsning, som digitale platforme kan benytte. 

 

Endelig har Skatteministeriet, som led i ambitionen om at tilbyde en enkel og digital ind-

beretningsløsning, indledt et samarbejde med MobilePay, der gerne vil hjælpe med sin vi-

den og erfaringer om udvikling af digitale løsninger. MobilePay har tilkendegivet, at de 

gerne vil integrere Skatteministeriets indberetningsløsning i deres applikation, hvis den er 

tilstrækkeligt brugervenlig, med henblik på at tilbyde en mulighed for, at borgere nemt 

kan selvangive sine indtægter. 

 

I forhold til det andet spørgsmål har regeringen i ’Strategi for vækst gennem deleøko-
nomi’ lagt op til at gøre det mere attraktivt for brugere af deleøkonomiske ydelser at be-
nytte en tredjepart (fx en digital platform eller et bureau), der indberetter indkomst fra ak-

tiviteterne til skattevæsenet. 

 

Dette sker ved at indføre forenklede og nye skematiske bundfradrag for udlejning af boli-

ger, biler og både, som betinges af, at skatteyderen benytter en tredjepart, der indberetter 

udlejers indtægt til skattemyndighederne. 

 

Regeringen ønsker i denne forbindelse også at udvikle en digital indberetningsløsning, 

som kan gøre det nemt for tredjepart at indberette til skattemyndighederne.  

 

Den nærmere model skal afklares i de kommende forhandlinger, der skal udmønte den 

ramme, som er afsat til deleøkonomiske initiativer i aftale om erhvervs- og iværksætterini-

tiativer. 


