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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Andreas Bo Larsen og Tina Charlotte Olsen  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til abl@skm.dk og tco@skm.dk 

 

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, COM (2020) 314 (DAC 7), 

jf. j.nr. 2020 – 2583.  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til lov 

om ændring af Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på 

beskatningsområdet, COM (2020) 314 (DAC 7), som er sendt i høring den 5. august 2020.  

 

Landbrug & Fødevarer bakker generelt op om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og 

skatteundgåelse, herunder et effektivt skattesystem i EU. Reguleringen bør dog aldrig medføre, at 

det bliver mere attraktivt at etablere virksomhed udenfor EU.  

 

Målrettet regulering og forenkling  

Det fremgår, at direktivet er et minimumsdirektiv, der har til formål at mindske de administrative byrder 

for operatører af digitale platforme, skatteydere og skatteforvaltningen.  

 

En indberetningspligt vil som udgangspunkt altid være administrativt bebyrdende. Under hensyn til 

at der er tale om en minimumsstandard i EU-landene, finder Landbrug & Fødevarer det 

hensigtsmæssigt at indarbejde et krav om fælles standardiserede indberetningsformularer, så disse 

regler er ens, og skal følges af alle medlemslandene. Herigennem nedbringes antallet af 

indberetnings- og funktionsmæssige fejl. I tillæg hertil bør det sikres, at platformsyderne ikke bliver 

indberetningspligtige af oplysninger, som allerede er indberetningspligtige efter anden regulering.  

 

Et bredt standardiseret system vil også gøre det mere simpelt for SMV-virksomheder, der ikke i 

samme grad som større virksomheder udliciterer administrative opgaver til eksterne 

samarbejdspartnere. Af hensyn til små og mellemstore virksomheder bør det overvejes helt at fritage 

de mindste platformsudbydere for indberetningspligten.  
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Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E MAEE@lf.dk 


