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Spørgsmål 

Vil ministeren forholde sig til, at det har været på tale i en del andre europæiske lande at 

kunne kræve, at platformsselskaberne udleverer indkomstdata fra privatpersoner til skat-

temyndighederne, bl.a. i Norge og Frankrig? Har ministeren og/eller Skatteministeriet væ-

ret i dialog med disse lande, og hvad har det i givet fald bidraget til? 

 

Svar 

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. Ønskes det, at de uden-

landske deleøkonomiske platforme indberetter, er det således efter Skatteministeriets vur-

dering nødvendigt, at der indgås frivillige aftaler herom.  

 

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

kale Venstre 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, for-

enklede skematiske bundfradrag. Den konkrete udformning heraf vil afhænge af de for-

handlinger, 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.  

 

Skatteministeriet har kendskab til, at der i Frankrig er indgået en samarbejdsaftale med 

Airbnb om opkrævning af turistskat. Det skal hertil bemærkes, at opkrævning af turistskat 

ikke er det samme som en indberetning af brugernes fulde skatteindtægter.  

 

Skatteministeriet har løbende været i dialog og udvekslet erfaringer med bl.a. Norge og 

Sverige om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med deleøkonomi, herunder 

mulige løsninger i form af bl.a. mulighederne for at modtage tredjepartsindberetninger. 

Denne erfaringsudveksling har indgået i regeringens arbejde. Der planlægges desuden et 

seminar i foråret 2018 i regi af Nordisk Ministerråd, hvor erfaringer med og udviklingen 

af tredjepartsindberetninger vil kunne drøftes. 


