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1. Klare rammer for skattebetalingen 

2.1. En tidssvarende årsopgørelse 
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Boks 2. En tidssvarende årsopgørelse 
 

 Præcisering af oplysningspligt: Det præciseres, at en skattepligtig kun kan drages til ansvar for 

de oplysninger, denne selv skal afgive, kan korrigere eller har haft indflydelse på forinden . 

 

 Tidssvarende begreber: Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidssvarende 

oplysningsbegreb, der afspejler det reelle forhold mellem skattemyndighed og borger: Frem-

over anvendes eksempelvis ”oplysningsskema” og ”oplysningsfrist” fremfor ”selvangivelses-

blanket” og ”selvangivelsesfrist”.  

 

 Ny indgang for borgere og selvstændige: Der etableres en særlig funktion i TastSelv, hvor 

borgere og selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for direkte at tilkendegive uenighed 

om låste felter i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet, dvs. oplysninger, som skatteyderen 

ikke selv har adgang til at ændre. Eksempelvis oplysninger, som er indberettet af arbejdsgi-

veren eller af et pengeinstitut. 

 

 Fristudsættelse lovfæstes: Det fastsættes ved lov, at skattemyndighederne har mulighed for 

at udsætte fristen for, hvornår en skattepligtig skal indsende sit oplysningsskema, hvis der 

sker større IT-driftsforstyrrelser eller IT-nedbrud i skattevæsenet. 

 

 Afskæring fra TastSelv: Det lovfæstes, at skattemyndighederne under visse betingelser kan 

afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er mistanke om væsentlig risiko 

for fejl eller misbrug. Den pågældende får adgang til at klage til Landsskatteretten. 

 

1.2. Tillid til myndighederne – vished om bindende svar 

 

1.3. Undersøgelse af skatteforvaltningens praksisændringer 
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Boks 3. Praksisændringer på skatteområdet 
 

 

 SKATs borger- og retssikkerhedschef vil gennemgå SKATs styresignaler fra de seneste 4 år. 

De relevante brancheorganisationer vil blive inddraget i arbejdet med henblik på a t få et over-

blik over de konkrete udfordringer.  

 

 Grundlaget for at gennemføre praksisændringer skal styrkes. Skatterådet vil derfor fremover, 

efter indstilling fra SKAT, aktivt blive involveret i, om der på baggrund af rådets sager om bin-

dende svar, skal gennemføres praksisændringer på skatteområdet.  

 
 I de tilfælde, hvor behandlingen af et bindende svar giver anledning til  en praksisændring, 

kan det med de nuværende regler betyde, at en skatteyder stilles dårligere end andre i 

samme situation, fordi vedkommendes sag behandles efter den nye praksis , inden denne 

praksisændring er meldt ud. Dette ønsker regeringen at ændre. Derfor vil SKAT fremadrettet 

indstille til Skatterådet, at generelle ændringer i praksis kun skal gælde fremadrettet  efter ud-

sendelse af et styresignal og ikke for den konkrete sag, der har været forelagt Skatterådet. På 

den måde sikres det, at man som skatteyder ikke stilles dårligere end andre i samme situa-

tion. 
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2. Klare grænser for kontrol  

2.1 En præcis og moderne skattekontrollov 

Boks 4. Forenkling af skattekontrolloven  
 

Regeringen foreslår at splitte skattekontrolloven i to love, henholdsvis én skattekontrollov og én 

skatteindberetningslov. 

 Skattekontrolloven: Den nye, og mere moderne skattekontrollov, er den lov, der giver 

skattemyndighederne hjemmel til at kontrollere borgere og virksomheder. Loven vil 

samtidig indeholde regler om oplysningspligt og bestemmelser om skattemyndigheder-

nes sanktionsmuligheder over for borgere og virksomheder. 

 

 Skatteindberetningsloven: Alle bestemmelser om automatiske indberetninger. Det kan 

eksempelvis være bankers pligt til at oplyse skattemyndighederne om indestående ren-

ter og afkast af deres kunders pensionsopsparinger.  
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2.2 Præcise kontrolbeføjelser 
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Boks 5. Præcisering af kontrolbeføjelserne 
 

 Præcisering af krydsrevision: Der oprettes en selvstændig bestemmelse om såkaldt krydsrevi-

sion i skattekontrolloven. Når skattemyndighederne anmoder en erhvervsdrivende om regn-

skabsmateriale for at kontrollere andre, bliver det fremover tydeligere for den der kontrolleres, 

hvornår der er tale om krydsrevision i forbindelse med kontrol af regnskaber, og hvornår der 

er tale om almindelig kontrol af den erhvervsdrivende selv.  

 Begrebet regnskabsmateriale og andre dokumenter præciseres: Det præciseres, det er indhol-

det i dokumenter, der er styrende for, om en erhvervsdrivende skal udlevere dokumentet til 

skattemyndighederne. Det præciseres således, at det ikke er dokumenttypen i sig selv, men 

indholdet der er styrende for, om dokumentet skal udleveres. 

 

 Forbud mod dataspejling: Skattemyndighederne må ikke kopiere alle oplysninger fra en virk-

somheds computer. Det præciseres i loven, at skattemyndighederne kun må kopiere de spe-

cifikke oplysninger, som er relevante for den kontrol, der udføres.   

 

 Tavsheds- og oplysningspligten præciseres: Grænsen mellem oplysningspligt og tavshedspligt 

præciseres. Bestemmelserne om advokater og finansielle virksomheders pligt til at oplyse om 

deres klienter/kunders økonomiske forhold bliver udtømmende. Det præciseres samtidig, at 

der ikke er oplysningspligt for teleselskaber.  

 

 Kontrol af hjemmekontor: Det præciseres og lovfæstes udtrykkeligt, at skattemyndighederne 

har mulighed for at kontrollere en virksomhed, der drives eller administreres fra en ejendom, 

der også anvendes som bolig. Dette betyder dog ikke, at skattemyndighederne får hjemmel til 

at foretage kontrol af andet end forhold, der har med virksomheden at gøre . 

 

 Skatterådets godkendelse af kontrol:  I dag skal skattemyndighederne anmode Skatterådet om 

tilladelse til større indsatsprojekter, hvor der anmodes om oplysninger om unavngivne perso-

ner eller virksomheder. Skatterådet skal sikre, at indsatsprojekter opfylder kravene til proporti-

onalitet og relevans. Skatterådets godkendelse af kontrol samles nu i én bestemmelse.  

 

2.3 Klare rammer for sanktioner 
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Boks 6. Præcisering af sanktionsbestemmelser 
 

Præcisering af straffebestemmelser 

 Indberetninger fra tredjemand: Strafbestemmelser, der er knyttet til de indberetninger om 

en skattepligtig, der indberettes af tredjemand, flyttes til den nye skatteindberetningslov, 

der samler bestemmelserne om automatiske indberetninger. Det præciseres således, at 

en skattepligtig ikke kan straffes for urigtige oplysninger, som den pågældende ikke selv 

har haft indflydelse på. 

 

 Varer til for lave priser: Straffen for at aftage varer til for lave priser ophæves, da priser på 

varer kan variere så meget, at det kan være svært for den enkelte erhvervsdrivende at 

vurdere, hvornår der er tale om, at sælgeren skatteunddrager. Det er i dag i praksis kun 

muligt at løfte bevisbyrden i helt særlige situationer.  

 

 Opbevaringspligt: Som skattepligtig har man som hovedregel pligt til at opbevare bogfø-

rings- og regnskabsmateriale i 5 år. Overholdes denne pligt ikke, kan det medføre straf. 

Fremover skal en skattepligtig kun kunne straffes for ikke at overholde opbevaringsplig-

ten, hvis det enten er sket helt bevidst eller groft uagtsomt.  

 

 Forældelsesfrist ved tillægsskat: Tidligere har det været muligt at opkræve tillægsskat, når 

en forældelsesfrist var udløbet i henhold til straffeloven, fordi den strafferetlige forældelse 

var kortere end den formueretlige. Dette er ikke længere tilfældet.  

 

Præcisering af administrative sanktioner 

 Tvangsbøder: Skattemyndighederne kan pålægge daglige tvangsbøder, hvis de oplysnin-

ger, der er anmodet om inden for en bestemt tidsfrist, og som en skattepligtig har pligt til 

at oplyse, ikke afgives inden for fristen. Det lovfæstes, at klageinstansen kan tage stilling 

til, om det skal have opsættende virkning, hvis den skattepligtige klager over tvangsbø-

derne.    

 

 Skønsmæssige ansættelser: Reglerne om skønsmæssige ansættelser præciseres. Det kan 

fx være i tilfælde, hvor skattemyndighederne selv foretager indkomstansættelsen, hvis 

oplysningspligten ikke har været opfyldt. Fremover bliver det således mere tydeligt, hvad 

der skal indgå i grundlaget for at lave en såkaldt skønsmæssig ansættelse af en skatte-

yders indkomst.  

 

Delvis nye bestemmelser 

 Passivt skattesvig: Der laves én samlet straffebestemmelse om passivt skattesvig, som 

også omfatter groft uagtsomme lovovertrædelser. 
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