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Skatteministeriet 

Att.: Tina Charlotte Olsen 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 Kbh. K 

3. september 2019 

DAC 6 implementering 

Dansk Erhverv har den 8. juli 2019 modtaget et forslag til lov om ændring af skatteindberetnings-

loven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Gen-

nemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområ-

det i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger) i høring. 

 

Lovforslaget giver anledning til følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger  

 

Først og fremmest må det bemærkes, at lovforslaget er meget indgribende, idet det pålægger både 

rådgivere og i visse tilfælde også virksomheder en potentielt stor indberetningsbyrde. Dansk Er-

hverv mener, at hvis der skal pålægges store byrder for erhvervslivet, så skal der være en reel be-

grundelse, som eksempelvis kan være, at statens skatteprovenu er truet.  

 

Formålet med lovforslaget ses imidlertid ikke at stå mål med den store byrde, som virksomheder 

og rådgivere bliver pålagt. Retorikken i direktivet om, at medlemslandene har stadig sværere ved 

at beskytte deres nationale skattegrundlag, synes ikke at finde klangbund i en dansk kontekst, 

hvor skattegabet er lavt, og hvor myndighederne igennem en årrække har gennemført en række 

værnsregler netop for at sikre det danske selskabsskatteprovenu. Bemærkningen må derfor mere 

ses som en EU politisk begrundelse for at gennemføre direktivet end en egentlig faglig juridisk be-

grundelse. 

 

I en dansk sammenhæng må implementeringen af DAC 6 forventes at have en meget lille, hvis 

overhovedet nogen, statsfinansiel betydning, og set alene fra dansk side, så virker direktivet der-

for som et for voldsomt indgreb. 

 

I lovforslaget får skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler om implemen-

tering af DAC6 direktivet i en bekendtgørelse. 

 

Dansk Erhverv vil opfordre til, at de relevante bekendtgørelser bliver sendt i høring hurtigst mu-

ligt efter lovforslagets vedtagelse, med en tilpas lang høringsfrist, da der er tale om ganske 



   

 

  Side 2/2 

 

vidtgående og komplekse regler. I den forbindelse skal der erindres om, at den første indberet-

ning skal ske i august 2020, hvilket giver virksomheder og rådgivere relativt kort tid. 

 

 

 

Specielle bemærkninger 

Det forudsættes i bemærkningerne, at alene it-udviklingsomkostninger for det offentlige løber op 

i 50 mio. kr., det samme beløb kan formentlig forventes for virksomhederne. I lovforslaget gøres 

der opmærksom på, at direktivets afgrænsninger ikke er helt klare, hvilket kan gøre det svært at 

sikre en enkel og smidig it-indberetning.  

Dansk Erhverv vil gerne udtrykke bekymring for, om virksomheder og det offentliges it-systemer 

kan være klar til tiden, eftersom det først vil være realistisk at have it-systemer på plads efter, at 

de medfølgende bekendtgørelser er vedtaget. 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for yderligere bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 
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