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Nummer 1389 af 3/10 2019
Lovforslag fra skatteministeren
Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der kan pålægge virksomheder at anvende et såkaldt digitalt
salgsregistreringssystem. Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om udstedelse af skattekort
til tredjelandsstatsborgere.

Digitalt salgsregistreringssystem og skattekort til visse udlændinge (L 21)
Dette

lovforslag

omhandler

pålæg

og

pligt

til,

at

virksomheder

skal

anvende

digitale

salgsregistreringssystemer samt krav til udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere.

Digitale salgsregistreringssystemer
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i september 2017 aftalen ”Styrket
indsats mod sort arbejde”. Det fremgår, at partierne bag aftalen er enige om at skærpe reglerne over
for virksomheder, der udeholder omsætning og derved ikke opkræver, angiver og afregner moms i
overensstemmelse med de gældende regler herom.

Med L 21 foreslås det at gennemføre aftalens initiativ vedrørende digitale salgsregistreringssystemer.
Digitale salgsregistreringssystemer indeholder en elektronisk journal, som ”logger” alle handlinger, der
foretages på eller via det digitale salgsregistreringssystem. Det foreslås, at skatteministeren skal kunne
fastsætte regler, der definerer de overordnede krav til de digitale salgsregistreringssystemer, det vil sige
regler, der beskriver, hvilke funktioner salgsregistreringssystemet skal have og hvilke funktioner,
salgsregistreringssystemet ikke må have.

Virksomheder, der modtager digital betaling, og som skal benytte et digitalt registreringssystem, skal
integrere den eller de forskellige typer af digitale betalingsløsninger i salgsregistreringssystemet.
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Påbud om anvendelse af et digitalt salgsregistreringssystem
Det foreslås, at Told- og skatteforvaltningen skal kunne give en virksomhed et påbud om at benytte et
digitalt salgsregistreringssystem.

Et påbud om at anvende et digitalt salgsregistreringssystem vil eksempelvis kunne gives, hvis det
konstateres, at virksomheden ikke har opbevaret fakturaer for købte eller solgte varer eller ydelser, hvis
der foreligger fakturaer, men det ikke er muligt at identificere leverandøren, hvis der ikke kontinuerligt
foretages salgsregistreringer, hvis der ikke udleveres kasseboner til kunder ved kontantkøb, hvis der
ikke foretages daglige kasseafstemninger osv.

Pligt for visse virksomhedstyper til at anvende et digitalt salgsregistreringssystem
Det foreslås, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige virksomheder med en årlig
omsætning på under 10 mio. kr. skal benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Der vil blive tale om
”udvalgte” brancher.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at de brancher, man har i kikkerten, er caféer,
værtshuse, diskoteker, pizzeriaer, grillbarer, isbarer, købmænd, døgnkiosker og restauranter.

Ikrafttræden
Tidspunktet for ikrafttrædelsen af reglerne kendes endnu ikke, hvilket skyldes en endelig afklaring af,
hvordan data fra de digitale salgsregistreringssystemer kan overføres til Skatteforvaltningen, og et
større udbud på det danske marked af sådanne systemer, der kan leve om til de kommende krav, der
stilles af skatteministeren.

Skattekort til tredjelandsstatsborgere
Det foreslås, at en anmodning om udstedelse af skattekort fra/til en tredjelandsstatsborger alene vil
kunne imødekommes, hvis Skatteforvaltningen kan konstatere, at den pågældende har ret til at arbejde
i Danmark.

Ved tredjelandsstatsborgere forstås udlændinge, der er statsborger i en stat udenfor EU, EØS eller
Schweiz.

Når en arbejdsgiver udbetaler løn, skal der indeholdes AM-bidrag og A-skat. Har personen ikke noget
skattekort, skal der indeholdes AM-bidrag på 8 % og 55 % i A-skat.
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Det er udlændingemyndighederne, der tager stilling til, om en tredjelandsstatsborger kan få
arbejdstilladelse eller ej, eller om den pågældende er omfattet af en fritagelse fra kravet om
arbejdstilladelse.

Arbejdsgiveren har som hidtil pligt til at sikre sig, at en person har ret til at arbejde i Danmark.

Den foreslåede regel har virkning for udstedelse af skattekort fra og med den 1. januar 2020.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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