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Forslag om ændring af opkrævningsloven og lov om inddrivelse af gæld 
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manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af 
organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om en styrket 
skattekontrol – etape 2) 
 

Skatteministeriet har den 17. september 2021 fremsendt ovenstående lovforslag i 

høring til FSR – danske revisorer med anmodning om bemærkninger. 

  

Lovforslaget er en del af reformen af skattekontrollen og en udmøntning af dele af den 

politiske aftale ”Aftale om en styrket skattekontrol etape 2” fra marts 2021. 

 

Først og fremmest hilser vi initiativet om styrket skattekontrol og det foreliggende 

høringssvar velkomment for at imødegå skatteunddragelse. 

 

Forslaget kan for den enkelte virksomhed virke meget indgribende, hvis der ikke sker 

den korrekte forvaltning af lovforslaget og dets formål. Vi vil på den baggrund gerne 

anbefale, at det af lovforslagets bemærkninger fremgår eksempler eller anden form for 

præcisering. På den baggrund vil Skatteforvaltningen have bedre mulighed for at 

imødekomme lovgivers henseender med lovgivningen. 

 

Ordlyden i den nye bestemmelse vil give mulighed for at stille den daglige ledelse til 

ansvar, hvor virksomheden ikke er registeret på rette vis i henhold til 

Skatteforvaltningens systemer.  

 

Vil det også omfatte de situationer, hvor en virksomhed i løbet af indkomstår fx har en 

omsætning på mere end 50.000 kr., men hvor virksomheden først bliver opmærksom 

på det, når den tredje handel á 25.000 kr. registreres – og 8 dages fristen for 

registrering overskrides? Det kan fx være en startup virksomhed, som endnu ikke har 

skabt sig det fulde overblik over kompleksiteten i skattelovgivningen.  

 

Netop kompleksiteten i skattelovgivningen betyder, at virksomheder kan have svært 

ved at gennemskue de nødvendige registreringsforhold. Vi anerkender, at 

Skatteministeriet har sat en frist på 4 uger, hvorefter virksomheden skal efterkomme et 
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påbud om udlevering eller indsendelse af materiale. Vi vil dog gerne foreslå, at fristen 

bliver ændret til at være mindst 4 uger og maks. 8 uger. På den måde vil 

Skatteforvaltningen kunne inddrage virksomhedens individuelle behov og fastsætte en 

frist, som er afmålt til den enkelte virksomhed.  

 

Vi bemærker at klage over påbud om at udlevere eller indsende materiale 

(Lovforslagets § 1 nr. 11) ikke har opsættende virkning. Lovforslaget indeholder ganske 

vist mulighed for, at Landsskatteretten eller Skatteankeforvaltningen kan tillægge en 

klage over påbud opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Vi har 

samtidig noteret os, at Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand, 

formentlig så en afgørelse kan træffes hurtigere.  

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på Skatteankestyrelsens og Landsskatterettens 

sagsbehandlingstider, som er en del længere end fire uger. Vi har lidt svært ved at se, 

hvordan en klage over et påbud, som ikke har opsættende virkning, kan være afgjort 

inden påbuddet på fire uger skal effektueres. Vi vil på den baggrund gerne foreslå, at 

man retter lovforslaget, så en påklage om et påbud, som skal være effektueret inden 

for 4 uger, ikke når at ligge hos Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten i de 4 uger 

uden en afgørelse.  

 

På afgiftsområdet hilser vi de mange præciseringer velkomne. Med en ensretning af 

ordlyden sikres det, at der ikke opstår usikkerhed eller tvivl om fortolkningen af de 

forskellige bestemmelser.  

 

Bestemmelserne har i øvrigt et formål, som styrker myndighedernes mulighed for at 

kontrollere og sikre efterlevelse af reglerne – og dermed også oplevelsen af den 

kollektive retssikkerhed. Det er positivt.  

 

I takt med myndighedernes muligheder for kontrol og mulighederne for at pålægge 

sanktioner øges, som f.eks. bødeansvar for indehaveren af en virksomhed, er det dog 

vores anbefaling, at man er opmærksom på Skatteforvaltningens anvendelse af 

reglerne om grov uagtsomhed.  

 

Det er således ofte sådan, at Skatteforvaltningen kvalificerer langt de fleste fejl som 

værende groft uagtsomme. Det sker i første omgang i forhold til fristgennembrud, men 

herudover i flere tilfælde også i forhold til et eventuelt bødeansvar. Det vil i den 

henseende være hensigtsmæssigt, at man i bemærkningerne giver udtryk for, at den 

vurdering, som Skatteforvaltningen skal foretage omkring grov uagtsomhed eller 

fortsæt, er den samme, som i strafferetten.  

 

Vi mener, det er relevant at sanktionere uregistreret virksomhed. Vi vil derfor gerne 

foreslå, at det endnu tydeligere fremgår af lovbemærkningerne, at regelsættet er 

henvendt til at blive anvendt over for en ledelse, som deltager i driften af uregistreret 

virksomhed. Det vil samtidig sige, at det nye regelsæt om en personlig, ubegrænset og 

solidarisk hæftelse ikke skal anvendes over for en ledelse, som deltager i driften af 

registreret virksomhed.  
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Vi står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Klaus Okholm      Louise Egede Olesen  

Formand for skatteudvalget    Chefkonsulent  

 


