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Forslag
til

Lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love1)
(Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og
udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.)
§1
I skatteindberetningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1754
af 30. august 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 2612 af 28.
december 2021, foretages følgende ændringer:
1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv
2020/876/EU« til: »Rådets direktiv 2020/876/EU«, og efter
»side 46« indsættes: », og Rådets direktiv 2021/514/EU af
22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, EU-Tidende
2021, nr. L 104, side 1«.
2. § 23, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.
3. § 43 affattes således:
»§ 43. Skatteministeren kan fastsætte regler om platformsoperatørers indberetning af oplysninger til told- og
skatteforvaltningen om følgende aktiviteter, som en sælger
eller udlejer udfører mod vederlag:
1) Udlejning af fast ejendom.
2) Personlige tjenester.
3) Salg af varer.
4) Udlejning af transportmidler.
Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om procedure
for platformsoperatørernes identifikation af de sælgere og
udlejere, der skal indberettes om. Herudover kan skatteministeren fastsætte regler om, at platformsoperatørerne har pligt
til at lukke sælgerens eller udlejerens konto og forhindre
sælgeren eller udlejeren i på ny at blive registreret på platformen eller tilbageholde betaling af vederlag til sælgeren
eller udlejeren, hvis sælgeren eller udlejeren ikke meddeler

1)

platformsoperatøren de oplysninger, som skal meddeles efter regler, som er fastsat i medfør af 1. pkt. eller § 52, stk.
3.«
4. I § 47, stk. 1, 1. pkt., ændres »og 42, § 43, stk. 1 og 2, og
§§ 44-46« til: », 42 og 44-46«.
5. I § 48, stk. 1, ændres »eller 42, § 43, stk. 1 og 2, eller §§
44-46« til: », 42 eller 44-46«, og »eller § 43, stk. 5« udgår.
6. I § 48, stk. 2, 1. pkt., ændres »og om ændring af registrering« til: », om registrering af platformsoperatører omfattet
af pligterne efter regler udstedt i medfør af § 43 og om
ændring og tilbagekaldelse af registrering«.
7. I § 52, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:
»Den, som udfører aktiviteter omfattet af § 43, skal oplyse platformsoperatøren, hvorigennem aktiviteten udføres,
om sin identitet, herunder om sit cpr-nummer.«
8. Efter § 53 indsættes:
»§ 53 a. Finansielle institutter og platformsoperatører, der
er indberetningspligtige, skal underrette hver enkelt person,
der skal indberettes om efter regler udstedt i medfør af
§ 22, stk. 1, eller § 43, stk. 1, om, at oplysningerne om
vedkommende vil blive indsamlet og videregivet i overensstemmelse med § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af §
22, stk. 1 eller 3, § 43, stk. 1, eller § 52, stk. 3, og skal give
vedkommende alle de oplysninger, som vedkommende har
ret til hos den dataansvarlige, i tilstrækkelig god tid til, at
den pågældende kan udøve sine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, og under alle omstændigheder, inden oplysningerne indberettes til told- og skatteforvaltningen.

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2021/514 af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt
samarbejde på beskatningsområdet, EU-Tidende 2021, nr. L 104, side 1.
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Stk. 2. En person, der skal indberettes oplysninger om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 2, og § 43, stk.
1, skal underrettes om et brud på sikkerheden med hensyn
til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at
dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om
vedkommende eller dennes privatliv.«
9. I § 54, stk. 7, 3. pkt., ændres »43-46« til: »44-46«.
10. I § 57, stk. 4, ændres »ikke rettidigt opfyldt sine pligter
efter § 23, stk. 1 eller 2, eller regler udstedt i medfør af § 22,
stk. 3« til: »eller en platformsoperatør ikke rettidigt opfyldt
sine pligter efter § 53 a eller regler udstedt i medfør af § 22,
stk. 3, eller § 43, stk. 2«.
11. I § 59, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 23, stk. 1 eller 2« til: »§ 53
a«.
12. I § 59, stk. 1, nr. 3, ændres »eller 42, § 43, stk. 1 og 2,
eller §§ 44-46« til: », 42 eller 44-46«.
§2
I lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved
inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter
og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på
beskatningsområdet foretages følgende ændringer:
1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »nr. L 64, side
1«: », som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9.
december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så
vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger
på beskatningsområdet, EU-Tidende 2014, nr. L 359, side
1, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om
ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2015, nr. L 332, side 1, Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv
2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende
2016, nr. L 146, side 8, Rådets direktiv 2016/2258/EU af
6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for
så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger
indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, EU-Tidende
2016, nr. L 342, side 1, Rådets direktiv 2018/822/EU af
25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så
vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger
på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, EU-Tidende 2018, nr.
L 139, side 1, Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020
om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det
akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og
udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund
af covid-19-pandemien, EU-Tidende 2020, nr. L 204, side
46, og Rådets direktiv 2021/514 af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde
på beskatningsområdet, EU-Tidende 2021, nr. L 104, side
1«.

2. I § 3 ændres »jf. artikel 2, stk. 1, i« til: »efter«, og efter
»lov« indsættes: », med senere ændringer«.
§3
I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2.
marts 2022, som ændret ved § 3 i lov nr. 2612 af 28.
december 2021, foretages følgende ændringer:
1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets direktiv
2020/876/EU« til: »Rådets direktiv 2020/876/EU«, og efter
»side 46« indsættes: », og Rådets direktiv 2021/514/EU af
22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, EU-Tidende
2021, nr. L 104, side 1«.
2. § 66, nr. 1, 1. pkt., affattes således:
»Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv
77/799/EØF med senere ændringer.«
3. I § 67 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Når embedsmænd fra et andet EU-land er til stede
under administrative undersøgelser eller deltager i de administrative undersøgelser ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, kan de deltage aktivt i den administrative
undersøgelse ved at interviewe enkeltpersoner og gennemgå
sagsakter.«
4. Overskriften før § 67 a affattes således:
»Adgang til registre uden for told- og skatteforvaltningen og
registersamkøring«.
5. I § 68 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Skatteministeren kan efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens adgang til alle nødvendige oplysninger om fysiske
eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige
forhold, som er registreret i den centrale automatiske mekanisme, der er oprettet til gennemførelse af artikel 32a i Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system
til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.«
§4
I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 284
af 2. marts 2022, som ændret ved § 1 i lov nr. 2612 af 28.
december 2021, foretages følgende ændringer:
1. § 3, stk. 1, nr. 11, ophæves.
Nr. 12 bliver herefter nr. 11.
2. I § 4, stk. 1, 3. pkt., udgår »og indberetning efter skatteindberetningslovens § 43«.
3. I § 4, stk. 1, 6. pkt., ændres »§ 3, stk. 1, nr. 12« til: »§ 3,
stk. 1, nr. 11«.
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§5
I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 28.
april 2021, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1181 af 8.
juni 2021, foretages følgende ændring:
1. I § 62 D, stk. 3, og § 88, stk. 2, ændres »som ændret
ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014,
Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring
af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet,
Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for
så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger
indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv
2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse
med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger
og Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020 om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det akutte
behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien,« til: »med senere ændringer«.
§6
I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17.
august 2021, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 2194 af
30. november 2021 og senest ved § 15 i lov nr. 565 af 10.
maj 2022, foretages følgende ændringer:
1. I § 15 O, stk. 1, 2. pkt., og § 15 Q, stk. 1, 2. pkt.,
ændres »skatteindberetningsloven § 43« til: »regler udstedt
i medfør af skatteindberetningslovens § 43 eller oplysninger
om lejeindtægten er modtaget af told- og skatteforvaltningen
ved udveksling af oplysninger efter artikel 8ac, stk. 2, i
direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt
samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer eller tilsvarende
aftale om udveksling af oplysninger«.
2. § 15 O, stk. 1, 7. pkt., ophæves.
3. I § 15 R, stk. 4, 1. pkt., udgår »efter skatteindberetningslovens § 43«.
4. § 15 R, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
»Indberetningen af lejeindtægterne skal være foretaget
efter regler udstedt i medfør af skatteindberetningslovens
§ 43 eller modtaget af told- og skatteforvaltningen ved udveksling af oplysninger efter artikel 8ac, stk. 2, i direktiv
2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv
77/799/EØF med senere ændringer eller tilsvarende aftale
om udveksling af oplysninger.«
5. I § 16 H, stk. 2, 2. pkt., ændres »som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets

direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk
udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets
direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt
angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, Rådets direktiv
2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv
2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse
med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger
og Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020 om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det akutte
behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien« til: »med senere ændringer«.
§7
I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1327 af 10. september 2020, som ændret bl.a. ved § 4 i
lov nr. 1521 af 27. oktober 2020 og senest ved § 1 i lov nr.
2610 af 28. december 2021, foretages følgende ændring:
1. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, ændres »som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets
direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk
udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets
direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt
angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, Rådets direktiv
2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv
2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse
med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger
og Rådets direktiv 2020/876/EU om ændring af direktiv
2011/16/EU af 24. juni 2020 for at imødekomme det akutte
behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien« til: »med senere ændringer«.
§8
I sømandsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 131
af 7. februar 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 1583 af 27.
december 2019, § 1 i lov nr. 2613 af 28. december 2021 og
lov nr. 289 af 7. marts 2022, foretages følgende ændring:
1. I § 11 a, stk. 2, nr. 3, ændres »som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets
direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk
udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets
direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt
angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen og Rådets direk-
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tiv 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv
2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse
med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger«
til: »med senere ændringer«.
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2023.
Stk. 2. § 2 og § 3, nr. 1-4, finder, for så vidt angår
fælles revisioner omfattet af artikel 12a i Rådets direktiv

2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv
77/799/EØF af 15. februar 2011 som ændret ved Rådets
direktiv 2021/514/EU, anvendelse fra og med den 1. januar
2024.
Stk. 3. § 1, nr. 3-7 og 9-12, og § 4 finder ikke anvendelse
på indberetninger vedrørende kalenderåret 2022 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende
regler anvendelse.

Folketinget, den 7. juni 2022
Karen Ellemann
/ Erling Bonnesen

