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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: dp@skm.dk og tgn@skm.dk  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk, dp@skm.dk og 

tgn@skm.dk 

 

 

Høring udkast til Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven 

(Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., justering af oplysningsfristen for 

juridiske personer, regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske 

kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation 

i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for 

land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig, og godkendelse af små 

patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.), j.nr. 2020-

6100 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til Forslag til Lov 

om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven, som er sendt i høring den 23. juni 2021.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden høringssvar fra SEGES. 

 

Landbrug & Fødevarer vil indledningsvist gerne takke for en passende høringsfrist i lyset af 

sommerferien.  

 

Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet mv.  

Det foreslås, at Skatteforvaltningen har kompetence til at bestemme indholdet af oplysningsskemaet, 

udformningen heraf samt hvordan oplysningsskemaet godkendes af den skattepligtige. Landbrug & 

Fødevarer er enig i, at dette er en hensigtsmæssig ændring ud fra en almindelig forvaltningsretlig 

forståelse. Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, at Skatterådet fortsat skulle godkende 

indholdet af oplysningsskemaet som en kvalitetssikrende foranstaltning. Det er trods alt stadig 

Skatterådets opgave at bistå Told- og Skatteforvaltningen med forvaltningen af lovgivningen, jf. § 2, 

stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020 (bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven).  

 

I forlængelse heraf vil Landbrug & Fødevarer gerne generelt appellere til, at Skatterådets 

kompetencer og dets virke ikke forandres til ulempe for den enkelte skatteborgers retssikkerhed og 

tryghed. For at Skatterådet fortsat behørigt kan behandle principielle anmodninger om bindende svar 

mv., er det vigtigt, at der værnes om sagens proces og Skatterådets kompetencer i sin helhed. 

Skatterådets afgørelser kan ikke ændres af andre administrative myndigheder, hvorfor der bør 

værnes om rådets integritet.  

 

Regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige  

Landbrug & Fødevarer bakker op om, at de pågældende selskaber får mulighed for at sende 

oplysninger til Skatteforvaltningen i fremmed valuta. Enhver foranstaltning, der generelt gør det 

nemmere at oplyse og afregne skatter korrekt, uden at være til uforholdsmæssig ulempe for øvrige 

aktører, bør gennemføres.  

 

mailto:dp@skm.dk
mailto:tgn@skm.dk
mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:dp@skm.dk
mailto:tgn@skm.dk


Side 2 af 2 

 

  

Lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske 

situationer  

Landbrug & Fødevarer er meget positive overfor forslaget om, at lette den administrative byrde i form 

af fjernelse af dokumentationspligten i de situationer, hvor der er tale om rene danske transaktioner.  

 

Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, at det af den nye § 39 i skattekontrolloven stod mere 

klart beskrevet, at der fortsat skal fremsendes dokumentation, hvis virksomheden ved en kontrol skal 

afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om transaktionerne 

er på armslængde vilkår, jf. beskrivelsen i forslagets side 12 og side 31.  

 

Beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig  

Landbrug & Fødevarer ønsker det prioriteret, at betingelserne og metoden i forhold til fordelingen af 

bundfradraget efter ejerandel i ejerboliger, lejers andel i lejeboliger og andel af boligafgiften i 

andelsboliger, fremgår klare og utvetydige.  

 

Landbrug & Fødevarer henviser til spørgsmålene til beregningseksemplerne til ligningsloven § 15 Q, 

som er stillet af SEGES i det vedlagte høringssvar.  

 

 

 

 

 

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

Erhverv 

 

T +45 2939 2503 

E maee@lf.dk 


