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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1355 af 29/11 2018 
 

Tre skattelovforslag er vedtaget 
 
Folketinget har i dag vedtaget tre skattelovforslag, nemlig L 25 om bekæmpelse af sort arbejde, L 26 om 

aktiesparekontolov og L 30, som dog blev til L 30 A om afbureaukratisering af forskerskatteordningen og L 30 B 

om genoptagelse af afgørelser om seniorskattenedslag. 

 
 
 

Bekæmpelse af sort arbejde (L 25) 

De vedtagne lovændringer/regler har virkning fra og med den 1. juli 2020, dog har nedsættelsen af 

beløbsgrænsen for kontant betaling virkning fra og med den 1. januar 2019. 

 

Krav om digital betaling 

Kravet om digital betaling gælder i dag, når købesummen mv. udgør mere end 10.000 kr. inklusive 

moms. Denne beløbsgrænse er nedsat til 8.000 kr. inklusive moms. 

 

Virksomheder 

Kravet om digital betaling gælder for såvel varer som ydelser. Er betalingen ikke sket digitalt, er 

sanktionerne umiddelbart følgende: 

• Der er ikke skattemæssigt fradrag for udgifter til køb af varer og ydelser 

• Solidarisk hæftelse for moms, der ikke afregnes af leverandøren. 

 

Sanktionerne kan dog undgås, hvis købet indberettes på www.skat.dk. Her skal angives 

fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren. Indberetning skal ske senest i forbindelse 

med selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvori købet er foretaget. 

 

Indberetning for indkomstårene 2012-2014 

For indkomstårene 2012-2014 var virksomheders indberetningsfrist for kontantkøb på over 10.000 kr. 

inklusive moms 14 dage efter betaling, dog senest én måned efter købet. Denne frist blev forlænget fra 

http://www.skat.dk/
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og med indkomståret 2015, således at indberetning er sket rettidig, når dette sker senest i forbindelse 

med virksomhedens selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvori varekøbet er sket. 

 

Folketinget har vedtaget, at virksomheder, der skulle have foretaget indberetning om kontant varekøb 

mv. for indkomstårene 2012-2014, kan nå det endnu. Fristen for indberetning er fastsat til den 1. juli 

2019. Virksomheden skal anmode om en genoptagelse af skatteansættelsen for det pågældende år og 

samtidig med anmodningen indberette det/de pågældende kontantkøb. Dette gælder også, selv om 

virksomheden ”fejlagtigt” har fratrukket varekøbet mv. 

 

Private personer 

Kravet om digital betaling gælder for køb af ydelser eller varer sammen med ydelser, hvorimod rene 

varekøb gerne må betales kontant uanset beløbets størrelse. 

 

Er betalingen ikke sket digitalt, er sanktionen umiddelbart, at køber hæfter solidarisk for leverandørens 

AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. Denne hæftelse kan dog undgås, hvis købet 

indberettes på www.skat.dk. Her skal angives fakturaoplysninger, der entydigt identificerer 

leverandøren. Indberetning skal ske senest 14 dage efter betaling, dog senest én måned efter 

fakturaens modtagelse. 

 

Folketinget har vedtaget, at private personer ligeledes kan frigøre sig for den solidariske hæftelse, hvis 

køber/den private person kan fremvise en behørig faktura udstedt i forbindelse med købet, der entydigt 

identificerer leverandøren. 

 

Pålæg om digital logbog 

En arbejdsgiver kan pålægges at foretage daglig digital registrering af oplysninger (logbog) om de 

personer, der er beskæftiget i virksomheden. Registreringen skal ske senest ved arbejdsdagens 

påbegyndelse. Registrering af oplysningerne skal ske i Indkomstregisteret. 

 

Pålæg om anvendelse af lønservicebureau 

En arbejdsgiver kan pålægges at benytte en virksomhed, der er registreret som leverandør af 

lønadministrationsydelser, i forbindelse med virksomhedens lønadministration. Denne ordning tænkes 

anvendt overfor de virksomheder, der enten ikke indeholder, indberetter eller indbetaler A-skat mv., eller 

som gentagne gange har fejl eller mangler i indberetningen. 

 

http://www.skat.dk/


©REVITAX                                                                     Side 3 
                                                  Ewaldsgade 5, 2200 København N, Telefon 33 91 22 01 

Videregivelse af oplysninger om virksomheder 

Folketinget har vedtaget, at Skatteforvaltningen efter anmodning kan videregive oplysninger til enhver 

om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig for A-skat mv. Videregivelse kan 

ske, når der i anmodningen angives et cvr-nummer, SE-nummer, navn eller adresse på en virksomhed. 

 

 

Aktiesparekonto (L 26) 

Fra og med den 1. januar 2019 er det muligt at oprette en aktiesparekonto i et pengeinstitut. Der kan 

maksimalt indskydes 50.000 kr. Der er ikke tale om et maksimalt årligt indskud, men det samlede 

indskud, som en person kan foretage på en aktiesparekonto, og hver person kan maksimalt have en 

konto. Det kan måske få forældre og bedsteforældre til at give gaver til børn og børnebørn. 

 

De på kontoen indskudte midler kan investeres i noterede aktier, omsættelige investeringsbeviser i 

akkumulerende investeringsforeninger og omsættelige investeringsbeviser i aktiebaserede 

investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Der er tale om værdipapirer, som efter de almindelige 

regler beskattes som aktieindkomst. 

 

Årets afkast skal beskattes efter lagerprincippet, og skatten udgør 17 %. Værdiforøgelse på 

aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald fremføres og modregnes i fremtidige afkast på 

aktiesparekontoen. Gevinster og tab på aktiesparekontoen vil ikke påvirke personens almindelige 

aktieindkomst uden for aktiesparekontoen. 

 

 

Forskerskatteordning (L 30 A) 

Folketinget har vedtaget tre ændringer i forsker-/ekspertordningen, der alle har virkning fra og med 1. 

januar 2019. 

 

Barselsorlov 

Kravet om en gennemsnitlig månedlig minimumsløn (inden for kalenderåret) på 65.100 kr. (2018) med 

tillæg af ATP-bidrag gælder ikke ved barselsorlov. Det betyder, at en medarbejder fortsat kan være 

omfattet af bruttoskatteordningen, selv om vedkommende ikke opfylder vederlagskravet i en periode, 

når dette skyldes, at medarbejderen har orlov med nedsat eller ingen løn som følge af barsel. 

 

Ansættelse i et fast driftssted 
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En medarbejder, der har været ansat i et udenlandsk selskab, kan blive omfattet af ekspertordningen, 

selv om personen bliver ansat i et fast driftssted, som det udenlandske selskab har eller etablerer i 

Danmark. 

 

Begrænset skattepligt og genindtræden i ekspertordningen 

En person, der fraflytter Danmark i forbindelse med et ansættelsesforholds ophør under 

ekspertordningen, kan normalt vende tilbage til Danmark og blive omfattet af ordningen på ny, hvis 

perioden på 84 måneder ikke er opbrugt. Det er imidlertid fortsat en betingelse, at personen ikke har 

været begrænset skattepligtig til Danmark af løn mv. 

 

Folketinget har vedtaget, at hvis en sådan person har været begrænset skattepligtig til Danmark af et 

vederlag (typisk bonus), der er udbetalt på baggrund af et tidligere ansættelsesforhold under 

ekspertordningen, er et sådant eftervederlag ikke til hinder for at kunne anvende ekspertordningen på 

ny. 

 

Genoptagelse af afgørelser om seniorskattenedslag (L 30 B) 

Nogle seniorer, som reelt opfyldte betingelsen om fuldtidsbeskæftigelse, blev afskåret fra seniornedslag 

på grund af forkerte oplysninger i ATP. 

 

Disse personer får nu adgang til at få genoptaget deres sag. Anmodning herom skal indsendes til ATP 

senest den 31. marts 2019. 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


