
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 327 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre 

love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, be-

skatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne 

vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmel-

ser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, 

der sikrer beskatning af udbytter m.v.) 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 35 af 29. maj 2018. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Joachim B. Olsen (LA). 
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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Kan ministeren bekræfte, at indberetningen af videregiven provision m.v. efter lovforsla-

gets § 13, nr. 2, vil kunne ske via et web-interface eller lignende udviklet af SKAT? 

 

Svar 

Såvel Dansk Erhverv som Fondsmæglerforeningen har under høringen udtrykt bekym-

ring for de byrder, fondsmæglerselskaberne ville blive pålagt, hvis de skal indberette via 

en systemløsning, og der ikke vil være mulighed for indberetning på blanketter eller via et 

web-interface. 

 

Den løsning, der oprindeligt har været arbejdet med fra SKATs side, gik ud på, at indbe-

retningen, udover at den skulle kunne ske i en systemløsning, også skulle kunne ske via 

Tast-Selv og dermed via et web-interface. Denne løsning er imidlertid fravalgt, og der ar-

bejdes i stedet for på en blanketløsning som alternativ til systemløsningen. Der vil således 

ikke kunne ske indberetning via en web-interface, men der vil stadig være taget højde for 

Dansk Erhvervs og Fondsmæglerforeningens bekymring, idet der som nævnt vil være en 

mulighed for at indberette på blanketter som alternativ til systemløsningen. 


