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deling.  
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Jesper Leth Vestergaard – Kontorchef for kontoret Jura, Selskaber, Aktionær og 
TP i Skattefaglig afdeling.  

Jakob Ulrik Wassard Schou – Kontorchef for kontoret Jura, Erhverv i Skattefag-
lig afdeling i Jura. 

Fra Selskab 

Anne Munksgaard – Underdirektør for Små og mellemstore selskaber  

Fra Person 

Lotte Dige Toft – Kontorchef for kontoret PP – Forskuds- og Årsopgørelsespro-
cesser i afdelingen Personprocesser.  

Sekretariat 

Hanne Ottesen, Jura, kontoret Videndeling, Proces og videndeling i Jura 

Markus Momos Meelby, kontoret Jura, Person, i Skattefaglig afdeling i Jura  

Mark Østergaard Pedersen, Kontoret Jura, Moms i Skattefaglig afdeling i Jura 

 

Andre deltagere fra Skattestyrelsen 
Fra Jura 

Peter Rendsberg, kontoret Jura, Selskaber, Aktionær og TP i Skattefaglig afde-
ling. 

Dennis Dalsgaard, kontoret Jura, Selskaber, Aktionær og TP i Skattefaglig afde-
ling. 

Fra Person 

Lars-Henrik Christensen, PP 3. part i afdelingen Personprocesser.  

 

Karen Hasling Riemer, PP 3. part i afdelingen Personprocesser. 

 

Fra Erhverv 

Per Jacobsen – fg. projektchef  

 

Fra Stab 
Tilde Retbøll Dyhrberg – funktionsleder for Strategisk Kommunikation 
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Pkt. 1. Velkomst og præsentation  

Jesper Wang-Holm bød velkommen til mødet og præsenterede følgende nye med-

lemmer: 

 

Mia Amalie Holstein, SMV Danmark, som afløser Lars Magnus Christensen, 

 

Maria Eun Elkjær, Landbrug og Fødevarer, som afløser Benjamin Dichow. 

 

Thorbjørn Helmo Madsen, som har taget over efter Henrik Wilson, FDR. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden  

Der var ingen bemærkninger til punktet, dog tilføjedes emner til punktet Eventuelt, 

se nedenfor. 

 

Pkt. 3. Styresignaler og afgørelser mv. af særlig interesse  

a) Oversigt over styresignaler. 

Der forelå en oversigt med status pr. 4. marts 2020, som var udsendt og om-

delt. 

 

      b)   Kommende styresignaler 

Finansielle kontrakter (SEGES)  

På mødet den 12. marts 2019 (pkt. 12) blev det oplyst, at Jura forventede at 

kunne sende et styresignal om finansielle kontrakters, herunder rentecaps, 

tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed i høring i løbet af foråret. Det var 

nu udsendt i høring og fremgik af oversigten. 

  

Brexit (SKTST)  

På mødet den 5. november 2019 blev det desuden oplyst, at Skattestyrelsen 

påtænker at udsende et styresignal om de skattemæssige konsekvenser i 

Danmark af Storbritanniens forventede udtræden af EU, herunder konse-

kvenserne for fraflytterbeskatning og krav om sikkerhed for betalingen af 

fraflytterskat.  

 

Jesper Leth Vestergaard kunne nu oplyse, at Jura er godt i gang med at ud-

færdige styresignalet.  

 

For så vidt angår aktieavancebeskatningsloven fremgår det af ordlyden af § 

39, stk. 3, at den omhandler ”fraflytning” og personer, der flytter, dvs. at 

man skal stille sikkerhed, når man fraflytter til et land uden for Norden og 

EU. Det er Juras umiddelbare opfattelse, at hvis man allerede er fraflyttet til 

Storbritannien, så vil Brexit ikke i sig selv indebære en flytning.  

 

Der er imidlertid en del steder i lovgivningen, hvor der optræder fraflytter-

beskatningsregler, og Jura vil gerne sikre sig, at styresignalet kommer rundt 

om dem alle.  
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Peter Rendsberg oplyste, at ifølge aktieavancebeskatningsloven skal der stil-

les sikkerhed for betaling af fraflytterskat, når skatteyderen flytter til et land, 

der ikke er omfattet af den nordiske bistandsoverenskomst eller Rådets di-

rektiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.  

 

Ifølge artikel 100, pkt. 1, i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU 

finder direktivet anvendelse mellem medlemsstaterne og Storbritannien ind-

til 5 år efter overgangsperiodens udløb. Det gælder blandt andet henstands-

beløb vedrørende fraflytterskat, når henstandsbeløbet har forbindelse med 

transaktioner, der finder sted inden overgangsperiodens udløb.  

 

Overgangsperioden udløber den 31. december 2020. Det nævnte direktiv 

finder derfor anvendelse til og med den 31. december 2025. Dette vil blive 

nærmere uddybet i styresignalet. 

 

Et styresignal om Bevola-dommen omtales under punkt. 4. 

 

Styresignal om værdiansættelse i dødsboer  

Jens Jul Jacobsen spurgte til det styresignal om værdiansættelse i dødsboer, 

som Skatteministeren har bedt Skattestyrelsen udarbejde. Jesper Wang-

Holm oplyste, at der arbejdes på styresignalet, som snart ventes sendt i hø-

ring. 

 

Styresignalet Genoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passi-

ver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksom-

hedsskattelovens § 2, stk. 5, og styresignalet SKM2017.622.SKAT. 

Jens Jul Jacobsen spurgte også til dette styresignal, som havde været i hø-

ring. Her kunne Jakob Schou oplyse, at udgivelsen beror på afklaring af 

nogle processuelle spørgsmål, men at han regnede med snart at have det på 

plads 

 

Styresignalet Ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens hen-

vendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksom-

hed er repræsenteret af en anden. 

 

Styresignalet har været i høring. Det havde været en kompliceret proces at 

udarbejde styresignalet, som nu var tæt på at være færdigt. Der sigtedes mod 

at udsende styresignalet inden udgangen af april, hvis der ikke opstod yderli-

gere hindringer.  

 

Arbejdsudleje 

Ulla Brandt spurgte til, om der var noget nyt med hensyn til praksis om ar-

bejdsudleje i transportbranchen.  

 

Jesper Wang-Holm kunne oplyse, at Skatterådet har afgjort en sag om bin-

dende svar, SKM2020.76.SR, i overensstemmelse med styresignalet 

SKM2013.714.SKAT. Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.  

 

https://skat.dk/display.aspx?oid=2294825&vid=0&lang=DA
https://skat.dk/display.aspx?oid=2294825&vid=0&lang=DA
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2133019
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2133019
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      c)   Domme  

            Intet til punktet. 

 

     d)    Skatterådet 

            Intet under punktet.  

 

Pkt. 4. Styresignal som opfølgning på Bevola-dommen (Nykredit)   

Christian Stricker, Nykredit, havde ønsket en status vedrørende styresignalet om 

danske selskabers fradrag for endelige tab ved fravalg af international sambeskat-

ning.  

Jesper Leth Vestergaard kunne oplyse, at Skattestyrelsen fortsat arbejder på styre-

signalet.  

 

Styresignalet beskriver den underkendelse af dansk lovgivning vedrørende hjemme-

hørende selskabers medregning af underskud i faste driftssteder, der fandt sted ved 

EU-Domstolens dom af 12. juni 2018 i sagen C-650/16, A/S Bevola og Jens W. 

Trock ApS mod Skatteministeriet.  

 

Dommen medfører, at den praksis, som Skattestyrelsen hidtil har fulgt som følge af 

den danske lovgivning, er blevet underkendt som EU-stridig. Danmark kan ikke 

nægte et dansk selskab, der indgår i en tvungen national sambeskatning, og som har 

fravalgt international sambeskatning, at få fradrag for tab ved driften af en filial i 

udlandet. 

 

Styresignalet fastsætter på denne baggrund fristen for genoptagelse, reaktionsfristen 

samt krav til den dokumentation, der skal vedlægges en anmodning om genopta-

gelse. 

 

Jura, Skattefaglig afdeling, har i forbindelse med arbejdet med styresignalet fulgt 

lovgivningsarbejdet vedrørende L 48, herunder forslaget til ny selskabsskattelovens 

§ 31 E, tæt. Ved at afvente kommentarer, der indkommer i forbindelse med lovgiv-

ningsprocessen, håber man at kunne lægge styresignalet tæt op ad lovgivningen. 

 

På et spørgsmål om, hvornår selve ændringsloven, L 48 - Lov om ændring af sel-

skabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og 

forskellige andre love, forventes vedtaget, kunne det oplyses, at der ikke foreligger 

noget herom, men at det formentlig sker i indeværende Folketingsår.   

 

Pkt. 5.  Fradrag for tab på kaution og KGL § 26 (SEGES)   

SEGES havde som opfølgning på seneste møde pkt. 13 spurgt til status for Juras 

overvejelser. 

 

SEGES ser især to udfordringer ud over det, der var oppe sidst i relation til sel-

skabstømmersagerne. For det første havde retten i SKM2019.305.VLR ikke lejlig-

hed til at tage stilling til skatteministerens svar på spørgsmål 45 i forbindelse med 

behandlingen af lovforslag 231 1991-92 (lov nr. 491 af 24. juni 1992), hvoraf det 
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fremgår, at kautionistens skattemæssige anskaffelsessum for et regreskrav er det be-

løb, hvormed han/hun har indfriet kautionsforpligtelsen. Jens Jul Jacobsen fandt det 

bemærkelsesværdigt, at ministersvaret ikke var omtalt i dommen. Dermed har retten 

ikke haft mulighed for at tage stilling, og det har betydning for fortolkningen af 

dommen. 

 

For det andet vil en person/et selskab, der udlåner direkte, havde fradrag for tab på 

et udlån. Det vil være uholdbart, hvis en kautionist så ikke har fradrag. Der er ikke 

grundlag for en forskel på de to situationer. 

 

Jesper Leth Vestergaard mente, at kan være svært at skelne mellem solidarisk hæf-

telse og kaution. De to situationer bør umiddelbart behandles ens, dvs. fordringen 

opstår på tidspunktet for regresfordringen. Skattestyrelsen er ved at udarbejde et 

styresignal om tab på kaution, og vil i den forbindelse se på den praksis, som Svend 

Erik Holm henviste til på sidste møde, og Jens Jul Jacobsens bemærkninger. 

 

Pkt. 6. Årsopgørelsen 2019 – Skattestyrelsen præsenterer åbningen af årsopgø-

relsen  

Skattestyrelsen havde åbnet for Årsopgørelsen fredag den 6. marts 2020 kl. 18:15, 

og Lotte Dige Toft kunne oplyse, at åbningen var gået godt. 

 

Årsopgørelsen er denne gang skræddersyet til den enkelte borger, og i forbindelse 

med åbningen var der blevet udsendt pressemeddelelse om dette. 

 

Selvom lanceringen var blevet overskygget af mediedækningen i forbindelse med 

Corona-virussen, var det indtrykket, at den nye form for årsopgørelse var blevet 

godt modtaget. 

 

I testweekenden fra åbningen fredag aften til mandag morgen havde borgerne log-

get på TastSelv 2.858.588 gange. I samme periode var årsopgørelserne blevet æn-

dret 507.248 gange. Disse tal er udtryk for ”klik” og ikke for, hvor mange enkelte 

borgere, der havde været inde på deres årsopgørelser. Nogle kan således have være 

inde flere gange.  

 

Fordelingen på de devices, som borgerne havde anvendt, var følgende: Tablet i 7 

procent af tilfældene (mod 14 procent året før), mobil i 52 procent af tilfældene 

(mod 37 procent året før) og desktop i 41 procent af tilfældene mod 49 procent året 

før. 

 

Som i tidligere år var der i testweekenden spidsbelastning på i begyndelsen, hvorfor 

der har været en vis ventetid på at kunne se årsopgørelsen. Allerede lørdag aften var 

køen væk, så der ikke længere var nogen ventetid for den enkelte borger.  

 

Om selve Årsopgørelsesprojektet 2019 kunne det oplyses, at det havde et budget på 

ca. 50 mio. kr. til 31 projektaktiviteter. Der skulle således honoreres 16 lovkrav og 

en række forretningskritiske aktiviteter. 
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Den nye lovgivning, der skulle indarbejdes, vedrører fx investorfradrag ved investe-

ring i nogle små- og mellemstore virksomheder, mulighed for oprettelse af aktiespa-

rekonto, mindre justeringer i reglerne for blandt andet befordring og håndværkerfra-

drag samt nye DBO’er for Japan og Nederlandene. 

 

Hertil kommer nye kontroller i systemet og forretningskritiske aktiviteter– fx den 

skræddersyede årsopgørelse. 

 

Der er tre hovedformål med den skræddersyede årsopgørelse: 

Det skal gøres nemt for borgerne. Dette opnås via en prioriteret visning af relevante 

felter, forbedret brugeroplevelse og minimering af fejl. 

 

Uhensigtsmæssigheder skal udbedres og flow optimeres. Dette opnås gennem mo-

bilvisning og udbedring af tilgængelighedsmangler. 

 

Endelig er der et ønske om at mindske svig. Borgerne skal derfor kun præsenteres 

for de felter, de umiddelbart har brug for, og det skal gøres sværere at begå syste-

matisk svig. 

 

Ændringen betyder, at ca. 4,2 mio. borgere får en skræddersyet årsopgørelse, hvor 

de kun får vist de felter, de umiddelbart har brug for. Selvstændigt erhvervsdrivende 

og borgere med udlandsforhold bliver ikke berørt af ændringen. 

 

Den helt almindelige danske lønmodtager fik i forbindelse med årsopgørelsen for 

2018 vist 66 felter. I forbindelse med årsopgørelsen for 2019 vises kun ca. 12 felter. 

 

Lotte Dige Toft viste, hvordan borgeren kan klikke sig gennem årsopgørelsen, idet 

kun de felter, som erfaringsmæssigt vil være relevante for den pågældende borger, 

vil være tilgængelige. 

 

På den måde sikres det det, at borgeren bedre kan overskue at give oplysninger i de 

rigtige rubrikker.  

 

Befordringsfradrag vises fx ikke, hvis borgeren ikke har erhvervsmæssig indtægt. 

 

Hvis der er indberettet oplysninger fra 3. part, fx banker og arbejdsgivere, vil disse 

felter blive vist. 

 

Hvis borgeren mangler adgang til en rubrik, opfordres borgeren til at ringe ind og få 

den åbnet. Det giver kundeservice bedre mulighed for at kunne give borgeren bedre 

vejledning om, hvilken rubrik det er relevant at åbne i forhold den pågældende type 

indkomst og fradrag. Erfaringsmæssigt kan dette være svært at overskue, hvis bor-

geren fx skal give oplysninger på værdipapirområdet. Det er bedst at ringe, men der 

er også mulighed for at maile.  

 

Testweekenden havde vist, at der var nogle, der ikke fik vist rubrikkerne til at an-

give fradrag for udgifter til rejse og befordring rigtigt, men det var nu rettet. 
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Thorbjørn Helmo Madsen spurgte, om den skræddersyede årsopgørelse betød, at 

rådgiverne skulle ringe ind for at få åbnet felter for deres klienter, fx om udlandsfor-

hold og B-indkomst. Lotte Dige Toft bekræftede, at det er den eneste måde at få fel-

ter åbnet på, og tilføjede, at systemet allerede ved så meget om den enkelte, at fx 

udlandsfelter automatisk vil være tilgængelige, hvis der er tegn på, at borgeren har 

udlandsaktivitet.  

 

Jens Jul Jacobsen pegede på, at det bliver vanskeligere, hvis man lige er begyndt at 

udleje. Det bekræftede Lotte Dige Toft, men hvis udlejningen fremgår af forskuds-

oplysningerne, vil rubrikkerne automatisk være tilgængelige. 

 

Rådgiverne kan også anvende SA-Pro-løsningen, hvis de har adgang til den. 

 

Jens Jul Jacobsen mente, at det var svært for en ikke-skattekyndig at forstå, hvad 

anden kapitalindkomst dækker over.  

 

Han spurgte derudover, om man har empirisk grundlag for at sige, at de rigtige går 

videre, og ikke bare antager, at Skattemyndighederne nok har de rette tal. 

 

Lotte Dige Toft kunne oplyse, at Skattestyrelsen holder nøje øje med aktiviteten på 

de enkelte rubrikker og med, om det er de rigtige, der er åbnet og lukket. Både drif-

ten og kundecentret i Skattestyrelsen var desuden opmærksomme på, om der kom 

flere henvendelser end forventet. Hvis det måtte vise sig, at der er lavet en forkert 

vurdering på enkelte rubrikker, var Skattestyrelsen forberedt på at kunne åbne for 

flere rubrikker, så de er tilgængelige for alle. Det så imidlertid ud til, at systemet 

virkede. 

 

Christian Stricker bemærkede, at man tidligere havde oplevet, at indberettede rente-

udgifter ikke var blevet fortrykt på kundernes årsopgørelse. Han spurgte derfor til, 

om man kunne være sikker på, at den skræddersyede årsopgørelse indebærer, at ren-

teoplysningerne enten er fortrykt eller har givet anledning til, at der er åbnet for de 

relevante felter. 

 

Det kan hertil oplyses, at borgere, for hvem Skattestyrelsen har modtaget indberet-

ning af renter vedrørende udenlandske ejendomme fra danske banker, ikke påvirkes 

af, at der er indført skræddersyet årsopgørelse. 

 

Hvis en borger er registreret med udenlandsk ejendom, eller der er modtaget 3. 

partsoplysninger om renter vedrørende borgerens udenlandske ejendom, vil borge-

ren modtage et oplysningsskema (selvangivelse) og skulle afgive oplysninger, inden 

der kan dannes en årsopgørelse.  

 

Renterne fortrykkes ikke i rubrik 41, da de skal indgå i udlandsdelen af oplysnings-

skemaet.  

 

På borgernes servicebrev og ved visning af specifikationer i Ret Årsopgørelsen bli-

ver borgeren gjort opmærksom på, at Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om 
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renter, og at borgeren selv skal huske at give oplysninger om den udenlandske ejen-

dom, herunder renterne.  

 

Lotte Dige Toft kunne desuden oplyse, at åbningstiderne i Kundecentret ville være 

følgende: 

I weekenden i ugerne 10, 11 og 12 besvares spørgsmål på sociale medier og chat i 

tidsrummet kl. 9-18 på lørdage og søndage: 

På hverdage i ugerne 11 og 12 besvares telefoner, mails, sociale medier og chat i 

tidsrummet 9-18. 

 

På et spørgsmål fra Jonathan Schacht Halling Nielsen om ventetiden kunne Lotte 

Dige Toft, oplyse, man forventede at skulle besvare ca. 400.000 henvendelser de 

første 3 uger, hvilket giver en vis ventetid. Fristen for at ændre årsopgørelsen var 

imidlertid først den 1. maj, så der er god tid for borgerne til at få afklaret eventuelle 

spørgsmål. [Fristen for at indberette ændringer til årsopgørelsen er efterfølgende ud-

skudt til 1. september 2020 grundet corona-situationen]. 

 

Hun gennemgik herefter tidslinjen for årsopgørelsen, hvoraf det blandt andet frem-

går, at der den 27. marts sker en første fastlåsning af årsopgørelsen, hvorefter man 

begynder at udbetale overskydende skat fra den 3. april. Oplysningsfristen for års-

opgørelsen er den 1. maj [udsat til 1. september]. Den 1. juli [udsat til 1. september] 

er oplysningsfrist for de borgere, der skal udfylde oplysningsskemaet. Sidste frist 

for frivillig indbetaling er den 1. juli. 

 

Skattestyrelsen er i færd med at lave en opsamling på tips og tricks og udsende ma-

terialet til rådgiverne via partnerskabsaftalerne. 

 

Pkt. 7. Indberetning af skyldig moms i rubrik 638 (Skattestyrelsen)  

I forlængelse af seneste møde i Momskontaktudvalget, pkt. 10, orienterede Per Ja-

cobsen kort om reglerne, og oplyste herunder om, at erhvervsdrivende skal give op-

lysning om skyldig moms til Skattestyrelsen (rubrik 638 på oplysningsskemaet).  

 

Skattestyrelsen oplever ofte fejl i denne indberetning, og har siden 2018 haft et pro-

jekt, som efterprøver indberetningen og evaluerer på, om reglerne forstås korrekt. 

De typiske fejl i indberetningen er fx indberetning af overskud, nettoomsætning, 

samlet skyld på skattekontoen m.fl. 

 

Jens Jul Jacobsen spurgte om, hvad formålet med rubrikken er, og om der er særlige 

brancher, der har problemer. 

 

Per Jacobsen oplyste, at indførelsen af rubrikken var sket på Skatteforvaltningens 

anbefaling som led i en finanslovspakke for at øge regelefterlevelsen. I det igang-

værende kontrolprojekt vil man også se efter indikationer på, hvem der har de stør-

ste problemer, herunder om der er brancher, hvor fejlprocenten er specielt høj. 

 

Per Jacobsen oplyste endvidere, at der er udarbejdet en vejledning til udfyldelsen, 

som han opfordrede mellemmerne til at markedsføre. 
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Virksomheder/rådgivere kan finde vejledning til indberetning af skyldig moms på 

www.skat.dk: 

a) Hvordan udfylder jeg de enkelte rubrikker - Link 

b) Juridisk vejledning A.C.2.3.5 – Indberetning af skyldig moms - Link. 

 

Pkt. 8. Skattekort/sæsonarbejdere samt hjemstedserklæringer (SEGES) (Dan-

ske Rederier) (DI)  

SEGES havde som opfølgning på det seneste mødes punkt 8 spurgt til, om sagsbe-

handlingstiden er blevet forbedret. SEGES får stadig henvendelser om, at det tager 

lang tid, hvorfor det bliver nødvendigt at indeholde den høje skat, hvilket giver util-

fredse medarbejdere. 

 

Lotte Dige Toft kunne oplyse, at ventetiden på skattekort i øjeblikket fortsat var 5 

uger for digitale anmodninger. For manuelle anmodninger var ventetiden faldet fra 

10 uger til 6 uger. 

 

Dette er dog stadig ikke tilfredsstillende, og der er taget initiativer til at nedbringe 

ventetiden yderligere, inden højsæsonen i gartneribranchen indtræder først på som-

meren. 

 

Der er stort fokus på området, og via produktionsbudgetter og driftsstyring i enheden 

Udland forventes det, at ventetiden i 2020 vil kunne holdes på et lavere niveau end i 

2019. 

 

Der arbejdes endvidere med forbedrede automatiseringsløsninger på anmodninger, 

der modtages digitalt. 

 

Jens Jul Jacobsen udtrykte forhåbning om, at forholdene ville blive bedre. 

 

Hjemstedserklæringer  

Danske Rederier og DI havde ønsket en statusorientering vedrørende den aktuelle 

håndtering af hjemstedserklæringer, idet der på seneste møde under pkt. 9 blev ori-

enteret om tilførsel af ekstra ressourcer og en målsætning om at komme flaskehalse 

og ventetid til livs.  

 

Her kunne Lotte Dige Toft oplyse følgende: 

 

Den digitale løsning 

Det er korrekt, at der pt. arbejdes på en digital løsning, men denne er endnu ikke en-

deligt udviklet. Prototypen er i første omgang kun tiltænkt pengeinstitutterne, såle-

des at kun de kan rekvirere digitale attester. Når løsningen er testet og kommet i 

brug, er det hensigten, at den senere skal overføres til selskabsdelen. Tidshorisonten 

herfor er endnu ukendt. 

 

Tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden 

Opdeling af opgaven med Hjemstedserklæringer: 

Med henblik på en hurtigere sagsbehandlingstid er det blevet besluttet, at opgaven 

med attestation af hjemstedserklæringer og udbytteattester skal deles i to. Således 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=365358&chk=216409
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=365358&chk=216409
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170152&vid=216701&search=skyldig¤moms
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2170152&vid=216701&search=skyldig¤moms
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behandles borgerdelen fremadrettet fortsat af Person, og selskabsdelen behandles 

fremadrettet af Små og Mellemstore Selskaber, dog således, at Store Selskaber fore-

står behandling af anmodninger fra rederier.  

 

Pr. 1. februar 2020 har Små og mellemstore selskaber (SMS 13) i Horsens overtaget 

en del af opgaven med selskaber. Det drejer sig om de blanketter, der kommer via 

mail (raadgiver@sktst.dk), via TastSelv Erhverv og via fysisk brevpost. 

 

Pr. 1. april 2020 overtager Små og mellemstore selskaber også den resterende del 

vedrørende selskaber. Det drejer sig om de blanketter, der kommer via pakkepost 

direkte til Skattestyrelsen i Struer. Denne forsendelsesmåde anvendes af pengeinsti-

tutter ud fra en tidligere indgået aftale herom. 

 

Rederierne: 

Vedrørende Store Selskabers behandling af blanketter fra rederierne foregår der pt. 

et arbejde med at beskrive opgaven og lave arbejdsvejledninger. 

 

Der kan fra Store Selskaber endnu ikke gives noget bud på den konkrete sagsbe-

handlingstid for blanketter fra rederier. 

 

Alle rederierne er i forvejen i mandtal hos Store Selskaber, så det er nærliggende at 

behandle sagerne der. 

 

Anne Munksgaard kunne oplyse, at de sager om selskaber og rederier, der kommer 

ind nu, behandles hurtigt, idet sagsbehandlingstiden kan være helt ned til 9 dage.  

  

Pkt. 9. Repræsentantens journalnummer på henvendelser, følgebreve mv. (SE-

GES)  

SEGES oplever i mange tilfælde, at repræsentantens journalnummer ikke er anført 

på henvendelser fra Skattestyrelsen i konkrete sager. Dette selvom nummeret tyde-

ligt er angivet i korrespondance fra repræsentanten, og der er angivet et ”felt” til det 

i brevene fra Skattestyrelsen. 

 

Jens Jul Jacobsen spurgte, om ikke dette kunne blive afhjulpet, da det udløste me-

gen ekstra administration at finde de relevante sager og medarbejdere, når der blev 

modtaget post fra Skattestyrelsen.  

 

Svend Erik Holm kunne tilslutte sig dette ønske. 

 

Jesper Wang-Holm kvitterede for, at SEGES havde gjort opmærksom på problemet. 

I Skattestyrelsen, herunder Jura, vil der blive sat fokus på at minde medarbejderne 

om, at det er god skik at anføre nummeret, hvor man kan, så modtageren ikke skal 

bruge kræfter på at identificere sagen. 

 

Pkt. 10. DAC6 – indberetning (Dansk Industri)  

Dansk Industri havde ønsket en status for skattemyndighedernes implementering af 

DAC6-reglerne. Punktet var en opfølgning på seneste møde pkt. 10.  

 

mailto:raadgiver@sktst.dk
mailto:raadgiver@sktst.dk
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Lars-Henrik Christensen redegjorde for, at der nu arbejdes med analyse og udvikling. 

Samtidig arbejdes der med kommunikation til brancheforeningerne omkring tekniske 

og praktiske forhold. Der er lanceret en hjemmeside for indberetning: 

www.skat.dk/dac6. Der ville desuden blive afholdt webinarer. Det første forventes 

afholdt i slutningen af 1. kvartal.  

 

Den indberetningsløsning, man tidligere havde forestillet sig, vurderes at blive for 

tung i forhold til behovet. Den vil derfor blive skaleret ned til en mindre løsning. Der 

er imidlertid ingen, der på nuværende tidspunkt kender behovet, måske er det nogle 

få tusinder. 

 

Deltagerne drøftede herefter behovet og mængden af indberetninger. Louise Egede 

Olsen bemærkede, at FSR´s medlemmer havde egne it-systemer. For dem ville det 

være nemmere med en elektronisk indberetningsløsning fremfor en blanketløsning. 

 

Lars-Henrik Christensen kunne oplyse, at det, der vil blive understøttet, er indberet-

ning én ad gangen. Der er taget kontakt til de store indberettere for at finde den mest 

hensigtsmæssige løsning.  

 

En blanket forventes udviklet i andet kvartal 2020. Her vil der også blive udgivet 

praktisk / teknisk information omkring indberetning. 

 

I tredje kvartal 2020 overgår man til produktion, idet der åbnes for indberetning i juli.  

 

Herefter orienterede Dennis Dalsgaard om, at det er planen at udgive en juridisk vej-

ledning om emnet. Den vil i første omgang blive udgivet separat for senere at kunne 

indgå i Den juridiske vejledning.  

 

Vejledningen forventes udgivet primo april, hvorefter der vil ske en løbende opdate-

ring. I vejledningen indarbejdes fortolkningsbidrag fra lovhøringen samt i et vist om-

fang input fra styrelsens drøftelser med departementet og svenske og finske skatte-

myndigheder, samt input fra dialogmøder med FSR og Advokatsamfundet/Danske 

Advokater og øvrige spørgsmål modtaget fra eksterne parter. Første version af vej-

ledningen vil dog formentlig ikke give svar på alle de spørgsmål, der er stillet under-

vejs, men styrelsen har tilstræbt at få afklaret nogle af de væsentligste tvivlsspørgs-

mål. Af hensyn til at kunne få vejledningen ud i god tid, er det ikke planlagt at sende 

vejledningen i høring, før den offentliggøres. 

 

Der er fra nederlandsk side taget initiativ til drøftelser af fortolkningstvivl på EU-

niveau, og dette er fortsat under planlægning.  

 

På skat.dk er der oprettet en fælles hjemmeside på www.skat.dk/dac6 med links til 

vejledninger og direktiver mv. 

 

Svend Erik Holm og Henriette la Cour efterlyste en pixivejledning om, hvad der 

skal indberettes. Det vil være mange medarbejdere, som ofte ikke har skattefaglig 

baggrund, der skal ind og vurdere, om det vil være relevant at foretage indberetning. 

 

http://www.skat.dk/dac6
http://www.skat.dk/dac6
http://www.skat.dk/dac6
http://www.skat.dk/dac6
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Pkt. 11. Investorfradragslovens § 6, stk. 2. (SEGES)  

SEGES havde bedt om Skattestyrelsens vurdering af den begrænsning i fradragsret-

ten ved investering i unoterede aktier, som fremgår af investorfradragslovens § 6. 

Efter denne bestemmelse er det en betingelse, at der ikke i en periode før eller efter 

investeringen overdrages aktiver til selskabet. Der er imidlertid behov for en afkla-

ring af, hvilke aktiver bestemmelsen omfatter, idet man kan risikere, at fradragsret-

ten fortabes.  

 

Et sted, hvor det har betydning, kunne være, hvor der vil være et ønske om en sam-

handel med det selskab, der nu stiftes med fradragsret for aktieinvesteringen. Består 

samhandelen i ydelser, vil der ikke være noget problem. Men hvad sker der, hvis 

samhandlen består i varer, fx foder, svin eller lignende? Man skulle tro, at lovgiver 

med ”aktiver” har tænkt på anlægsaktiver, men da der ikke er en definition, henstår 

det som usikkert.  

 

Peter Rendsberg bemærkede hertil, at ifølge ordlyden af investorfradragslovens § 6, 

stk. 2, kan der ikke foretages investorfradrag ved direkte erhvervelse af aktier, jf. lo-

vens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående i det ind-

komstår, hvor investeringen foretages, eller i de 2 forudgående indkomstår overdra-

ger eller har overdraget aktiver til målselskabet.  

 

Forarbejderne til loven om investorfradrag indeholder ikke nogen fortolkningsbi-

drag vedrørende det rejste spørgsmål. 

 

Efter Jura i Skattestyrelsens opfattelse er alle aktiver – både anlægsaktiver og drifts-

aktiver – derfor omfattet af reglen, jf. ordlyden af lovbestemmelsen. Dette gælder 

også varer. Det tilføjes, at Jura i Skattestyrelsen har vendt spørgsmålet med Depar-

tementet, der er enig i denne opfattelse. 

 
Pkt.  12. Dobbeltbeskatning i relation til Polen (Dansk Industri) 

DI havde peget på, at Polen har indført ret vidtrækkende interne regler, der - sådan 

kan det i hvert fald opleves i praksis - overruler de aftalte satser for withholding tax 

i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Polen og Danmark.  

 

Jesper Wang-Holm spurgte, om der var andre blandt deltagerne, der havde oplevet 

problemer med Polen, men det var ikke umiddelbart tilfældet. 

 

Det aftaltes, at DI henvender sig til Jura, hvis der opstår konkrete sager, hvor DI´s 

medlemmer oplever problemer med, at andre lande, herunder Polen, ikke overhol-

der reglerne. Jura, vil på den baggrund kunne tage det op over for den pågældende 

stat.  

 

Pkt. 13. Forholdet mellem hjemmesiderne SKAT.dk og Skattestyrelsen.dk (SE-

GES)  

På baggrund af et ønske fra SEGES redegjorde Tilde Retbøll Dyhrberg for sigtet 

med de to hjemmesider SKAT.dk og Skattestyrelsen.dk. 
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Skat.dk er den oprindelige hjemmeside. I forbindelse med opdelingen af Skattefor-

valtningen fik de enkelte styrelser deres egne hjemmesider, men det var nødvendigt 

at beholde skat.dk, fordi der lå en række fælles emner på denne side.  

 

Siden er der arbejdet med at forbeholde denne side til ting, der lægger op til borger-

nes handling. Det er fx systemer som Årsopgørelsen. Siden skal understøtte, at bor-

gere og virksomheder følger reglerne. 

 

En del indhold fra skat.dk er nu flyttet ud på de enkelte styrelsers hjemmesider, her-

under Skattestyrelsen.dk. Formålet med denne hjemmeside er at præsentere Skatte-

styrelsen og styrke tilliden til styrelsen i den brede offentlighed. 

 

Ansvaret for Skattestyrelsen.dk ligger hos Strategisk Kommunikation under Stab i 

Skattestyrelsen. 

 

Siden anvendes til formidling af nyheder, aktuelle emner, kampagner og initiativer.  

Siden skal give et indblik i styrelsens arbejde som professionel myndighed. Desu-

den præsenteres organisationen under ”Om Skattestyrelsen”.   

 

Skattestyrelsen.dk har medier og journalister som sin primære målgruppe, men øv-

rige målgrupper udgøres af politikere, meningsdannere, borgere, nuværende og 

kommende medarbejdere og øvrige interessenter. 

 

Skattestyrelsens hjemmeside er blevet udviklet markant, og det har betydet en stor 

fremgang i antallet af besøg. Siden havde i 2019 170.000 besøg, og der var 33 pro-

cent flere besøgende i november 2019 end i november 2018. 

 

Interessen for Skattestyrelsen.dk gør, at den i højere grad prioriteres og sættes i spil 

strategisk. Der fyldes således stadig indhold på. 

 

Skat.dk har som sin primære målgruppe borgere, virksomheder, selskaber og 3. 

partsindberettere. Siden giver vejledning og hjælp, så brugerne kan indberette og 

betale de korrekte skatter og afgifter. 

 

Skat.dk havde 31 mio. besøg i 2019, heraf 3,4 mio. besøg via mobile enheder.  

 

De andre styrelser har efterhånden mindre mængder af indhold på skat.dk. 

 

Gældsstyrelsen har som den første styrelse fået det meste indhold overflyttet fra 

skat.dk til gaeldst.dk. På skat.dk er der stadig en side om gæld under hver mål-

gruppe, men siderne er nu skrevet med Skattestyrelsen som afsender. På siderne er 

der links videre til gaeldst.dk på relevante områder.  

 

Vurderingsstyrelsen har nu også fået skrevet størstedelen af deres indhold på 

skat.dk om med Skattestyrelsen som afsender. Vurderingsstyrelsens indhold vil 

fremadrettet ligge i den kommende vurderingsportal samt på vurdst.dk. 

 



 

 

 Side 15 / 16 

 

Toldstyrelsen har overtaget det redaktionelle ansvar for deres ca. 200 sider på 

skat.dk, og er gået i gang med at planlægge overflytningen fra skat.dk til toldst.dk. 

 

Motorstyrelsen har overtaget det redaktionelle ansvar for deres egne sider på 

skat.dk. De har ca. 200 sider.  

 

Jens Jul Jacobsen takkede for orienteringen, og bemærkede, at søgefunktionen 

kunne være en udfordring. 

 

Henriette la Cour fandt det også vanskeligt at finde juridisk stof som fx domme og 

afgørelser. Thorbjørn Helmo Madsen foreslog, at man lagde dette stof på skattesty-

relsen.dk.  

 

Indholdet af det juridiske stof, herunder domme og afgørelser, styresignaler og hø-

ringsportalen, går imidlertid på tværs af styrelserne. Der overvejes at etablere et link 

på skattestyrelsen.dk, som henviser til juraen på skat.dk.  

 

Pkt.  14.  Eventuelt  

 

a. Sagsbehandlingstid for bruttoskatteordningen.  

Lene Nielsen havde erfaret, at sagsbehandlingstiden for bruttoskatteordnin-

gen (forskerskatteordningen), som blev berørt på mødet den 5. november 

2019, pkt. 7, nu var oppe på 10 måneder. Hun spurgte, om der kunne gøres 

noget for at få den nedbragt. Fx kunne man behandle de nemmeste og bedst 

oplyste sager hurtigt.  Jesper Wang-Holm ville tage emnet med tilbage og 

undersøge, hvad der kunne gøres. 

 

b. Skattepligt og corona-virus  

Lene Nielsen rejste spørgsmålet om dansk skattepligt og corona-virus. Der 

kan således både være situationer, hvor  

  

• danskere, som er bosat og arbejder i et andet land, har været på be-

søg i Danmark, og nu ikke kan komme tilbage til det pågældende land,  

 

og situationer, hvor 

  

• udenlandske medarbejdere, som har arbejdet i Danmark, nu ikke 

kan komme tilbage til det land, de kommer fra. 

  

DI ville gerne høre, om Skattestyrelsens syn på skattepligt til Danmark i 

begge situationer. 

 

Jesper Wang-Holm ville tage spørgsmålet med tilbage. 

c. Status for gaveafgiftsblanketter  
Jens Jul Jacobsen spurgte til status for gaveafgiftsblanketterne. Emnet 
blev behandlet på mødet den 5. november 2019, pkt. 11. 
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Lotte Dige Toft kunne oplyse, at den digitale blanket ”Kontantgaver, vær-

dipapirer optaget til handel på et reguleret marked og andet, fx bil/båd” nu er 

færdig og kan findes på skat.dk. Link.  

 
d. De næste møder  

De næste møder finder sted kl. 9.30 – ca. 12.00:   

            Onsdag den 10. juni 2020. 

            Onsdag den 11. november 2020. 

 

 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=81254
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=81254

