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Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt et modtaget høringssvar vedrørende forslag til
lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger
samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet lovforslag L 44.

Thor Möger Pedersen
/Carsten Vesterø

Supplerende høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende forslag til
lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet – lovforslag L 44
.

Høringspart

Høringssvar

Skatteministeriets bemærkninger

DI

DI har ingen umiddelbare
kommentarer om implementering af direktiver. For så
vidt angår anbefalingerne
fra Global Forum on
Transparency and Exchange
of Information finder DI
disse anbefalinger unødigt
vidtgående. DI finder – i lyset af, at der ikke er lovkrav
fra EU om at indføre så
vidtgående regler – at det
bør overvejes nøje, hvad
formålet er med anbefalingerne, og om formålet står
mål med omkostninger og
administrative byrder for
danske selskaber.

Danmark har tilsluttet sig
Global Forum on Transparency and Exchange of Information i 2009. Dette indebærer en folkeretlig forpligtelse til at leve op til
Global Forum’s og OECD’s
standard for udveksling af
oplysninger og følgelig til at
imødekomme de anbefalinger, som Global Forum måtte give Danmark.
Global Forum har givet to
anbefalinger til Danmark,
der begge handler om, at
Danmark bør sikre, at der
forefindes ejeroplysninger
om alle typer af selskaber
uanset ejerandelens størrelse. Den ene anbefaling angår ihændehaveraktier og vil
blive imødekommet ved et
lovforslag fra Erhvervs- og
Vækstministeren senere i
indeværende folketingssamling. Den anden anbefaling
angår ejeroplysninger i selskaber, der ikke er aktieselskaber, dvs. selskaber med
begrænset ansvar, partnerselskaber, kommanditselskaber m.fl.
Lovforslaget imødekommer
den sidstnævnte anbefaling
ved at indføre krav om, at de
pågældende selskaber skal
føre en fortegnelse over ejere og medlemmer svarende
til den liste, som aktieselskaber allerede i dag skal føre efter selskabslovens § 52.
Der er tale om
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oplysninger, som selskaber
m.v. som oftest ligger inde
med som led i deres almindelige virke, hvorfor forslaget ikke skønnes at medføre
administrativ belastning af
selskaberne m.v.
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