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Forslag
til

Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Initiativer mod sort arbejde m.v.)
§1
I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29.
januar 2016, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1130 af 11.
september 2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 74 A ændres », stk. 1, eller en begæring efter denne
lovs § 86 A, stk. 2« til: »eller § 86 B, stk. 1«.
2. § 86 A affattes således:
»§ 86 A. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver. Registreringen skal ske senest ved
arbejdsdagens påbegyndelse.
Stk. 2. Et pålæg om at føre logbog skal iværksættes, senest 3 hele hverdage efter at arbejdsgiveren har modtaget et
skriftligt pålæg.
Stk. 3. Et pålæg om at føre logbog gives for en periode på
12 måneder ad gangen.
Stk. 4. Registrering af oplysningerne skal ske i indkomstregisteret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Følgende oplysninger skal registreres for hver enkelt beskæftiget:
1) Dato.
2) Navn og cpr-nummer.
3) Det beløb, der udbetales til eller godskrives den beskæftigede.
4) Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for beskæftigelsen den pågældende dag.«
3. Efter § 86 A indsættes:
»§ 86 B. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en arbejdsgiver at benytte en virksomhed, der er registreret som
leverandør af lønadministrationsydelser efter regler, der er
udstedt i medfør af lov om et indkomstregister, i forbindelse
med virksomhedens lønadministration.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen fastsætter en frist på 1
uge for arbejdsgiverens bemærkninger til den påtænkte afgørelse efter stk. 1. Efter udløbet af den fastsatte frist underretter told- og skatteforvaltningen arbejdsgiveren om den
trufne afgørelse.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen afholder udgiften til
leverandøren af lønadministrationsydelsen efter stk. 1. Arbejdsgiveren har pligt til at refundere udgiften efter 1. pkt..
Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan træffe afgørelse
om, at arbejdsgiveren kun skal refundere en del af udgifterne efter stk. 3, hvis særlige forhold taler herfor.
Stk. 5. Opkrævningslovens almindelige regler om opkrævning af skatter og afgifter gælder også ved opkrævning
af told- og skatteforvaltningens udlæg til leverandøren af
lønadministrationsydelsen hos arbejdsgiveren.
§ 86 C. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning
videregive oplysninger til enhver om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat m.v.
Videregivelse kan ske, når der i anmodningen angives cvrnummer, SE-nummer, navn eller adresse på en virksomhed.
Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«
§2
I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 49
af 12. januar 2015, som ændret ved § 14 i lov nr. 1555 af 19.
december 2017, § 2 i lov nr. 1682 af 26. december 2017 og
§ 53 i lov nr. 60 af 30. januar 2018, foretages følgende
ændringer:
1. I § 2 ændres »§ 3, stk. 1, nr. 1-10,« til: »§ 3, stk. 1,«.
2. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 11:
»11) Oplysninger om beskæftigede, som en arbejdsgiver er
blevet pålagt at registrere efter kildeskattelovens § 86
A, stk. 1, § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsik-
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ring m.v. eller § 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område.«
3. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 3« til: »§ 3, stk. 1, nr.
1-10,«.

§6
I skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19. december 2017,
foretages følgende ændring:
1. I § 72, stk. 2, indsættes efter »§ 62, stk. 1«: »og 3«.

4. I § 4, stk. 1, indsættes som 6. pkt.:
»Indberetning af oplysninger efter § 3, stk. 1, nr. 11, skal
foretages dagligt.«
§3
I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1.
september 2016, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1130 af
11. september 2018, foretages følgende ændringer:
1. I § 8 Y, stk. 1, 1. pkt., ændres »10.000 kr.« til: »8.000 kr.«
2. I § 8 Y indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Uanset fristen i stk. 3, 2. pkt., og fristerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 kan told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra virksomheden genoptage virksomhedens skatteansættelse for indkomstårene 2012, 2013
og 2014, hvis virksomheden samtidig med anmodningen har
indberettet oplysninger efter bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt.,
om kontantkøb foretaget i de nævnte indkomstår. Told- og
skatteforvaltningen skal have modtaget såvel indberetningerne som anmodningen om genoptagelse senest den 1. juli
2019.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§4
I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni
2016, som ændret ved § 6 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, § 18
i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 8 i lov nr. 1130 af
11. september 2018, foretages følgende ændring:
1. I § 46, stk. 12, og § 75, stk. 8, ændres »10.000 kr.« til:
»8.000 kr.«
§5
I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29.
september 2016, som ændret ved § 19 i lov nr. 1555 af 19.
december 2017 og § 4 i lov nr. 1682 af 26. december 2017,
foretages følgende ændringer:
1. I § 10 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »10.000 kr.« til: »8.000
kr.«
2. I § 10 a indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 frigør borgeren
sig fra den solidariske hæftelse, hvis borgeren fremviser en
behørig faktura udstedt i forbindelse med købet, der entydigt
identificerer leverandøren.«

§7
I
lov
om
arbejdsløshedsforsikring
m.v.,
jf.
lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret
ved § 29 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 1 i lov nr.
701 af 8. juni 2018 og § 29 i lov nr. 745 af 8. juni 2018,
foretages følgende ændringer:
1. § 91, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan
pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver. Registreringen skal
ske senest ved arbejdsdagens påbegyndelse.
Stk. 5. Et pålæg om at føre logbog skal iværksættes, senest 3 hele hverdage efter at arbejdsgiveren har modtaget et
skriftligt pålæg.
Stk. 6. Et pålæg om at føre logbog gives for en periode på
12 måneder ad gangen.
Stk. 7. Registrering af oplysningerne skal ske i indkomstregisteret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Følgende oplysninger skal registreres for hver enkelt beskæftiget:
1) Dato.
2) Navn og cpr-nummer.
3) Det beløb, der udbetales til eller godskrives den beskæftigede.
4) Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for beskæftigelsen den pågældende dag.«
Stk. 6-11 bliver herefter stk. 8-13.
2. I § 91, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1, 6 og 7« til:
»stk. 1, 8 og 9«.
3. I § 91, stk. 10, der bliver stk. 12, ændres »stk. 1, 2 og 6-9«
til: »stk. 1, 2 og 8-11«.
§8
I lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018,
foretages følgende ændringer:
1. § 12 a, stk. 5-7, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig digital registrering af oplysninger
(logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver. Registreringen skal ske senest ved arbejdsdagens påbegyndelse.
Stk. 6. Et pålæg om at føre logbog skal iværksættes, senest 3 hele hverdage efter at arbejdsgiveren har modtaget et
skriftligt pålæg.
Stk. 7. Et pålæg om at føre logbog gives for en periode på
12 måneder ad gangen.
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Stk. 8. Registrering af oplysningerne skal ske i indkomstregisteret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Følgende oplysninger skal registreres for hver enkelt beskæftiget:
1) Dato.
2) Navn og cpr-nummer.
3) Det beløb, der udbetales til eller godskrives den beskæftigede.
4) Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for beskæftigelsen den pågældende dag.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.
2. I § 12 b, stk. 2, udgår »og 7«.
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk.
2.
Stk. 2. §§ 1, 2, 7 og 8 træder i kraft den 1. juli 2020.

Folketinget, den 29. november 2018
PIA KJÆRSGAARD
/ Karen J. Klint

