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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

5. januar 2017 

Retssikkerhedspakke III 

Dansk Erhverv har den 24. november 2016 modtaget Retssikkerhedspakke III i forlænget høring. 

 

Dansk Erhverv vil i første omgang gerne takke for tilblivelsesprocessen af lovforslagene. Den har 

både været grundig og har medført inddragelse af involverede interessenter – herunder Dansk Er-

hverv – tidligt i forløbet. Dansk Erhverv mener, at dette bør være et eksempel til efterlevelse i til-

gangen til erhvervsrettet lovgivning, således at virksomhederne i højere grad har mulighed for at 

sikre, at lovforslag hænger sammen med virkeligheden og dermed vil være lettere at implemen-

tere og medfører færre byrder for erhvervslivet. Lovgivningen vil samtidig blive mere robust, da 

man i højere grad vil sikre lovgivningen mod hyppige ændringer. 

 

Dansk Erhverv har ingen materielle bemærkninger til selve lovforslagene i Retssikkerhedspakke 

III, men vil anbefale, at regeringen arbejder videre med retssikkerheden for virksomhederne.  

 

Som led i dette arbejde vil Dansk Erhverv anbefale, at man lovgivningsmæssigt forsøger at sikre, 

at SKAT alene med fremadrettet virkning kan pålægge virksomheder og borgere nye bebyrdende 

vilkår som følge af SKATs fortolkning af lovgivningen. Dette bør gælde i situationer, hvor en rets-

tilstand ikke er klar og dermed ikke kan læses ud af lovgivningen, og hvor praksis heller ikke er 

fastlagt via domme, bindende svar, styresignaler, m.m.  

 

Det slår skår i tilliden til SKAT og strider mod retssikkerheden, når SKAT pludselig meddeler en 

virksomhed, at den måde de eksempelvis har afgiftsberigtiget en vare på er forkert, og at SKATs 

fortolkning skal have tilbagevirkende kraft, således at virksomheden ikke har mulighed for at 

overvælte afgiftsforhøjelsen på forbrugerne. 

 

Virksomheden vil naturligvis altid have mulighed for at indbringe en konflikt for domstolene, 

men dette vil være en langvarig proces, som virksomheden måske ofte ikke har tid og råd til at 

føre, og på den baggrund bør der være begrænsninger på SKAT’s adgang til at lave afgiftsforhø-

jelse bagud i tid.  
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


