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Spørgsmål 

Kan ministeren oplyse, om de danske skattemyndigheder vil kunne indhente oplysninger 

om danskere, der f.eks. udlejer deres bolig via et platformsselskab fra det land, hvor plat-

formsselskabet har hovedsæde på baggrund af bilaterale aftaler eller EU-aftaler med det 

pågældende land? 

 

Svar 

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder i de forskellige lande, herunder om 

danskere, der f.eks. udlejer deres bolig via platformselskaber i andre lande, kan ske efter 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en aftale om udveksling af oplysninger (en TIEA), 

OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager eller efter Rå-

dets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. 

 

Aftalerne betyder, at de danske skattemyndigheder kan anmode skattemyndigheder i et 

andet land omfattet af en aftale om oplysninger til brug for og håndhævelsen af den dan-

ske skattelovgivning. 

 

En oplysning skal dog være forudsigelig relevant for, at man kan anmode et andet lands 

skattemyndigheder om den. Dette indebærer et krav om, at der på det tidspunkt, hvor der 

fremsættes anmodning, er en rimelig mulighed for, at oplysningerne vil være relevante for 

at sikre den korrekte anvendelse af bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

eller af den nationale lovgivning i den stat, der anmoder om oplysningerne. Hvorvidt de 

oplysninger, der udleveres, faktisk viser sig at være relevante, er ikke afgørende. Man kan 

derimod ikke tage på rene ”fisketure”, hvor der ikke er tilstrækkeligt belæg for at sige, at 

oplysningerne må forudsiges at være relevante, men hvor man håber, at der blandt de op-

lysningerne, der spørges om, vil være noget, som kan bruges. Det er i denne forbindelse 

ikke nødvendigvis en forudsætning, at en eller flere konkrete skatteydere identificeres i 

anmodningen. Der kan også spørges om oplysninger vedrørende grupper af skatteydere. 

 

Er der tale om en konkret skatteyder, som er under mistanke for skattesnyd, er det lettere 

at begrunde, at oplysninger om den pågældende er forudsigelig relevante. Når der er tale 

om en gruppe, er det sværere at påvise, at der ikke er tale om en fisketur. Det kræves i 

denne forbindelse, at det land, som anmoder om oplysninger, detaljeret beskriver 

 

 den gruppe, der anmodes om oplysninger om, 

 hvad, der har fået landet til at tro, at den pågældende gruppe ikke har efterlevet skat-

tereglerne, og 

 hvordan de oplysninger, der anmodes om, kan hjælpe landet. 

 

På grundlag af en sådan beskrivelse vurderer det land, der har modtaget anmodningen om 

oplysningerne, om det også mener, at oplysningerne er forudsigelig relevante.  

 

Drejer det sig om at indhente oplysninger om danskere, der f.eks. udlejer deres bolig via 

et platformsselskab i et andet land, må det forventes, at det andet lands skattemyndighe-

der ofte ikke ligger inde med de pågældende oplysninger. Derfor skal det andet lands 
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skattemyndigheder først indhente oplysningerne fra selskaberne, inden oplysningerne kan 

udveksles. Dette bevirker, at der kan være tale om en langsommelig proces. 

 

Alt i alt må det vurderes, at når der ikke kan spørges om en konkret, identificeret skatte-

yders indtægter, er det vanskeligt at benytte muligheden for at anmode om oplysninger i 

udlandet, f.eks. i relation til indtægter ved udlejning via platforme, og i alle tilfælde vil det 

ofte tage lang tid at få oplysningerne ad denne vej. 

 


