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11. december 2017 

 

Høring over forslag til lov om deling af data i Erhvervsstyrelsen 

 

Regeringen ønsker at styrke skattevæsenets mulighed for at udføre en ”bedre og mere intelligent 

skattekontrol”. Det aktuelle lovforslag udspringer af rapporten ”Forslag til en stærkere myndig-

hedsindsats mod organiseret svindel” fra en tværministeriel arbejdsgruppe.  

 

Dansk Erhverv bakker op om forslagene, der skal dæmme op for organiseret svindel med skat og 

moms. Høringsmaterialet betoner ”organiseret svindel med moms og afgifter”, og ”grov momskri-

minalitet og svindel med punktafgifter”. 

 

Forslaget skal gøre myndighederne bedre i stand til mere målrettet at gå efter de, der bevidst sny-

der. Dette i kontrast til i dag, hvor der ikke sker koordinering mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen 

ift. personer der bevidst svindler.  

 

Det krænker retsfølelsen, når man eksempelvis i dag kan oprette et nyt selskab i Erhvervsstyrel-

sen, selvom man bedriver systematisk skattesvindel. Og det er unfair konkurrence ift. legitime 

virksomheder. Vi skal sikre, at myndighederne mere målrettet kan gå efter de, der bevidst svind-

ler, mens vi gør det så let som muligt for legitime virksomheder at drive forretning. 

 

Dansk Erhverv noterer sig, at et styrket myndighedssamarbejde om deling af data er anbefalet af 

Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol (april 2017), og at det er ”Rigsrevisionens vurde-

ring, at dataudveksling mellem myndigheder vil kunne styrke kontrollens effektivitet samt redu-

cere kontrollens belastning for virksomhederne”. 

 

Dansk Erhverv lægger stort vægt på, at samkøring og behandling af data ske på forsvarlig vis, og 

med passende beskyttelse af forretningskritiske data. Det aktuelle forslag retter sig mod organise-

ret svindel, og der er derfor uforandret og til stadighed behov for at forenkle skattesystemet for 

legitime virksomheder. 
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Sidst men ikke mindst lægger Dansk Erhverv vægt på, at arbejdet med nye beføjelser og teknolo-

gianvendelser udfoldes under EU nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018, og 

som stiller skærpede krav til også myndigheders behandling af persondata. 

 

Med venlig hilsen 

Janus Sandsgaard 

Fagchef for it- og digitalisering 

 

 


