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Besvarelse af spørgsmål 6 ad L 110 stillet af udvalget den 28. februar 
2020 efter ønske fra Mona Juul (KF) og Torsten Schack Pedersen (V). 
 
 
Spørgsmål: 
Efter lovforslaget skal virksomheder fremover indberette nettoomsætning 
til Erhvervsstyrelsen, når de indsender årsrapport, samtidig med at virk-
somhederne i forvejen indberetter dette tal til skattemyndighederne. Mini-
steren bedes oplyse, hvilke konkrete udfordringer der er forbundet med en 
model, hvor virksomhederne kun skal indberette nettoomsætningen én 
gang, hvorefter de relevante myndigheder indbyrdes kan udveksle oplys-
ninger om nettoomsætningen? Og redegøre for, hvilke mulige løsninger 
der er på disse udfordringer, med det formål at sikre, at virksomhederne 
ikke påføres unødige administrative byrder med at skulle indberette samme 
oplysninger flere gange til forskellige myndigheder? 
 
Svar: 
Regeringen støtter naturligvis synspunktet om, at virksomhederne kun skal 
indberette den samme oplysning én gang, så vidt det overhovedet er muligt. 
 
Det er rigtigt, at en del af de virksomheder, som med forslaget skal indbe-
rette nettoomsætningen til Erhvervsstyrelsen, allerede i dag indberetter net-
toomsætningen til skattemyndighederne. Det skal herved tages i betragt-
ning, at i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget er der foretaget en 
måling af de forventede administrative byrder, og den viser, at der ville 
være tale om meget begrænsede byrder. De omfattede virksomheder ville 
hver skulle bruge blot ca. 30 sekunder på at indtaste oplysningen. I alt ville 
forslaget medføre administrative byrder på 80.000 kr. årligt.   
 
Dertil kommer, at en meget stor andel af de virksomheder, som er omfattet 
af forslaget, i dag ikke indberetter omsætningen til skattemyndighederne. 
Det gælder de knap 135.000 selskaber, som ifølge Skattestyrelsen har en 
omsætning under 500.000 kr. og virksomheder, der er undtaget af andre 
grunde i skattelovgivningen.  
 
Herudover skal den nettoomsætning, der indberettes til skattemyndighe-
derne, for nogle af de større selskaber opgøres efter andre principper end 
den regnskabsmæssige nettoomsætning. Det kan i nogle tilfælde medføre 
betydelige forskelle, fx i entreprenørvirksomheder, hvor regnskabsreglerne 
tillader, at indtægterne medtages i takt med at arbejdet udføres, mens ind-
tægterne skattemæssigt først medtages, når arbejdet er helt afsluttet.  
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Hertil kommer, at det er af afgørende betydning, at Erhvervsstyrelsen får 
oplysningen om nettoomsætning samtidig med indberetningen af regnska-
bet og ikke efterfølgende, da man kun derved kan gennemføre en digital 
forhåndskontrol af, om virksomheden eksempelvis opfylder kravene for at 
fravælge revision, og på den måde forhindre at der offentliggøres ulovlige 
årsrapporter. Denne samtidighed er imidlertid ikke til stede, da indberet-
ningsfristerne er forskellige. Samtidighed kan heller ikke sikres ved at rette 
fristerne, da lige knap 1/3 af virksomhederne frivilligt indberetter regnska-
bet før, fristen udløber, og måske venter til sidste dag med at indberette til 
skattemyndighederne.  
 
Af disse grunde er det regeringens vurdering, at der ikke kan etableres en 
hensigtsmæssig løsning, hvor Erhvervsstyrelsen genbruger oplysninger om 
nettoomsætning fra skattemyndighederne. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Simon Kollerup 
 
 
 


