
Oplæg til diskussion - Skat

Ønsker vi en større grad af automatisk indberetning af skatteoplysninger i Danmark?

Virksomheder: Er der behov for en større grad af automatik ift. kontakten og indberetningerne 
mellem SKAT og de digitale platformsvirksomheder? Og har vi de nødvendige (teknologiske og 
juridiske) løsninger, der gør det muligt?

Borgere: Ved udlejning af sommerhus gælder den såkaldte ”sommerhusregel”, dvs. de første 10.000 
kroner er skattefrie - og herefter får udlejer 40 procent i fradrag for resten af lejeindtægten, der 
beskattes som kapitalindkomst. Ordning hviler på et princip om ”selvangivelse”, dvs. egen indberet-
ning. I takt med at det bliver mere og mere almindeligt, at borgere optræder som udlejere, er tiden så 
løbet fra det frivillighedsprincip, der ligger i sommerhus-reglen?

Sektor: Man skal ikke betale skat af samkørselsordninger. Men lejer man sin bil ud, skal man betale 
skat af den indtjening, man får, og man kan trække de udgifter fra, der er i forbindelse med udlejnin-
gen. Hvorfor skelne mellem samkørsel og udlejning? Bør begge dele ikke betragtes som en transpor-
tydelse, der bør beskattes? 

Igangværende tiltag i SKAT

I 2016 begyndte et analyseprojekt vedr. deleøkonomi og anvendelse af S 15 selvangivelsen. Projektet 
handler om, hvordan SKAT kan medvirke til, at de skattemæssige forhold på området er klare og 
kendte. I 2017 foretages undersøgelser og analyser af de, der leverer varer og tjenesteydelser 
(udbyderne) i deleøkonomien.

I regeringens 2025-plan er det nævnt, at man bør overveje at indføre et bundfradrag for 
deleøkonomiske tjenester, fx samkørsel og i det digitale vækstudspil peger man på, 
at der er et arbejde i gang med at se på muligheder for indførelse af automatisk indberetning.
”Skattereglerne skal understøtte deleøkonomien, blandt andet ved at gøre tingene mere digitalt. Det er nemmere og 
tryggere for alle, hvis skatten kan blive indberettet automatisk, når man lejer et værelse gennem Airbnb eller en bil 
gennem GoMore – frem for at man selv skal ind på selvangivelsen og fylde kolonner ud efterfølgende” 
(skatteminister Karsten Lauritzen).

Skatte-erfaringer fra andre lande

EU-Kommission: Kommissionen anbefaler, at medlemslandende forenkler skattebehandlingen af platformsøkonomiske 
aktiviteter, at det sikres, at virksomhederne konkurrerer på lige vilkår. 

Storbritannien: Skattemyndighederne har vide muligheder for at indhente skatteoplysninger fra tredjepart, som bruges til at 
kontrollere borgernes selvangivelser. Der er indført skattelettelser, der skal tilskynde til platformsøkonomiske aktiviteter, bl.a. en 
forøgelse af bundfradraget for udleje af møblerede rum. 

Frankrig: Platformsvirksomhederne skal oplyse arbejdstagerne om skattemæssige forpligtigelser. Platformsvirksomhederne 
har oplysningspligt om brugernes indtægter. 
Estland: Uber og skattemyndighederne har indgået et partnerskab om automatisk indberetning af skatteoplysninger for 
chau�ørerne, dog betinget af, at chau�ørerne frivilligt samtykker. Det er således stadigt muligt at unddrage sig skat. 

Holland: Amsterdam og Airbnb har lavet en samarbejdsaftale, hvor Airbnb påtager sig ansvaret for at håndhæve at lejemål ikke 
udlejes mere end 60 nætter om året, og at der indkræves en obligatorisk turistskat på 5 pct.

Belgien: Her har man indført en særlig lav skat og fritagelse for indbetaling af socialbidrag på indtægter (max 5.000 €) fra 
ikke-erhvervsmæssig deleøkonomiske aktiviteter. Der optjenes ikke socialsikringsrettigheder af disse indtægter. Ordningen 
omfatter udelukkende personer, der bruger platformsvirksomhederne som bibeskæftigelse.


