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Skatteministeriet 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K 
J.nr. 2019 – 1704 
 
Mail: tco@skm.dk; 
Kopi: lovgivningogoekonomi@skm.dk  
 
 

København, den 11. juli 2019 
 
 

 
 
Ministeriets høring vedr. lovforslag om digitale salgsregistreringssystemer og 
om ændring af reglerne for udstedelse af skattekort til udlændinge 
 
De Samvirkende Købmænd, DSK, takker for at have modtaget ovennævnte høring.  
 
Overordnerede betragtninger 
DSK bakker grundlæggende op om begge lovforslagets dele. DSK hilser partiernes 
aftale velkommen og bifalder, at der er fokus på brancher med lav regelefterlevelse.  
 
DSK har ikke yderligere kommentarer til delen vedr. udstedelse af skattekort til udlæn-
dinge.  
 
Specifikke kommentarer 
§ 1: Told- og Skatteforvaltningen 
Der lægges op til, at Skatteforvaltningen vil kunne give virksomheder et påbud om at 
benytte et digitalt salgsregistreringssystem, hvis Skatteforvaltningen konstaterer util-
strækkelig registrering af salg i den konkrete virksomhed.  
 
Det bør overvejes at tildele Fødevarestyrelsen den samme mulighed som Skattefor-
valtningen. Fødevarestyrelsen gennemfører i hundredvis af kontroller, hvor brancher 
med lav regelefterlevelse bliver kontrolleret for sporbarhed på varerne. Manglende 
sporbarhed er typisk udtryk for, at varerne er handlet uden faktura – og deraf følgende 
problemer med moms og afgifter - og falder dermed inden for rammerne af dette lov-
forslag. DSK er vidende om, at Fødevarestyrelsens rejsehold i årene 2014-2018 har 
gennemført næsten 800 kontroller, hvor der har været sanktioner ved syv ud af ti be-
søg.  
 
§ 4: Lovens ikrafttræden  
Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale fra september 2017, der blev ind-
gået på baggrund af en beretning fra Folketingsåret 2015-2016. Ikrafttræden den 1. 
juli 2021 er en usædvanlig god frist til en branche, hvor der erfaringsmæssigt er pro-
blemer med regelefterlevelsen. Måske loven kan vedtages inden jul 2019 med ikraft-
træden 1. juli 2020? 
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Lovens bemærkninger – side 7 om lovforslaget 
Aftalepartierne har for år tilbage udvalgt nogle brancher, der generelt skal pålægges 
at benytte digitale salgsregistreringssystemer. DSK opfordrer til, at slikbutikker (især 
med vej-selv-slik) og grønthandlere omfattes af de prioriterede brancher. 
 
I erkendelse af, at det ikke er teknisk muligt at sikre, at al salg registreres og rapporte-
res, bør det overvejes at supplere med en revisionspligt for brancher med lav regelef-
terlevelse og/eller for de virksomheder, hvor der er konkret mistanke om ”urent trav.” 
 
Afslutningsvis er aftalepartierne enige om, at initiativet skal evalueres i 2027. Det er 
langt ude i fremtiden! Selv hvis loven først træder i kraft 1. juli 2021, bør det være 
muligt at evaluere efter fire år. Forslag til eventuel ændret lovgivning bør kunne frem-
sættes i efteråret 2025. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Som vores høringssvar angiver, støtter DSK lovforslaget, men ser det gerne strammet 
yderligere op på udvalgte områder. Giver vores høringssvar anledning til uddybning, 
må I endelig kontakte os.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Claus Bøgelund Nielsen 
Vicedirektør  
 
 


