
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 79 af 6. november 2017 (alm. del).  

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Per Hvas 

  

27. november 2017 
J.nr. 2017-7410 

.  

  

Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79
Offentligt



 

Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, om alle muligheder har været afsøgt for at finde en løsning, 

der tvinger platformsselskaberne til at indberette indkomstdata til skattemyndighederne, 

selv om der ikke er tale om et dansk, endsige europæisk selskab? 

 

Svar 

Regeringen har stort fokus på det vækstpotentiale, som deleøkonomi rummer. I aftalen 

om erhvervs- og iværksætterinitiativer har regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-

stre afsat en ramme på 125 mio. kr. årligt i 2018-2021 og 120 mio. kr. årligt 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 resultatet af de 

forhandlinger, regeringen vil indkalde til. 

 

Skatteministeriet har afsøgt mulighederne for at finde en løsning, der kan tvinge uden-

landske platformsselskaber til at indberette indkomstdata til de danske skattemyndighe-

der.    

 

Deleøkonomiske platforme, som ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Dan-

mark, kan i udgangspunktet ikke pålægges pligt til at indberette om de indtægter, som de-

res danske brugere erhverver, til de danske skattemyndigheder. Den manglende mulighed 

for at pålægge indberetningspligt skal ses i sammenhæng med, at en indberetningspligt til 

de danske skattemyndigheder alene vil kunne håndhæves i Danmark, og dermed ikke over 

for de udenlandske platformsselskaber. Skattemyndighederne har ikke nogle kontrolbefø-

jelser over for de pågældende virksomheder, og skattemyndighederne har dermed ikke 

mulighed for at gennemtvinge en indberetning. 

 

Der har været overvejelser om, hvorvidt det vil være muligt sanktionsmæssigt at blokere 

adgangen til deleøkonomiske platforme, der ikke ønsker at indberette, i Danmark. Men 

det mener jeg af politiske årsager på ingen måde er en farbar vej. Konsekvensen af en 

blokering vil fx umiddelbart være, at udenlandske platforme ikke vil kunne tilgås fra dan-

ske internetadresser, og dermed også begrænse almindelige danske brugeres adgang til at 

købe deleøkonomiske ydelser, der udbydes via udenlandske hjemmesider. 

  

Ønskes det, at de udenlandske deleøkonomiske platforme indberetter oplysninger til skat-

temyndighederne, er det efter min opfattelse som skatteminister således nødvendigt, at 

der indgås frivillige aftaler herom.  

 


