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Høring - over lovforslag 0m digitale salgsregistreringssystemer 0g 0m ændring
af reglerne for udstedelse af skattekort til udlændinge (SKM: 344153)
Ved e-mail af 8. juli 2019 har Skatteministeriet anmodet 0m Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Det fremgår af lovforslagets § 55 a, at Told- og Skatteforvaltningen i princippet kan
give enhver konkret virksomhed inden for en hvilken som helst branche et påbud om
at benytte et digitalt salgsregistreringssystem.
Ved forslagets § 55 c fastsættes, at Skatteministeren kan fastsætte regler - dvs. i en
bekendtgørelse - om, at virksomheder inden for nærmere bestemte brancher generelt
har pligt til at benytte et digitalt salgsregistreringssystem.
Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at forslaget skal forstås således, at
skatteministeren i en bekendtgørelse kan angive brancher, der altid skal anvende
systemet, og at forvaltningen konkret kan pålægge andre virksomheder at anvende
systemet . F.eks. er øverst side 23 anført, at ”Det er hensigten, at et påbud om at
benytte et digitalt salgsregistreringssystem efter momslovens § 55 a, stk. l, skal
kunne gives som en sanktion.”.
Imidlertid fremgår det af bemærkningerne til bestemmelsen i § 55 c (side 26 i
forslaget), at den vil hjemle adgang til at udstede et generelt påbud om at benytte et
salgsregistreringssystem, jf. bl.a. følgende afsnit:
"Det er tanken, at et generelt påbud 0m at benytte et salgsregistreringssystem vil
skulle gives til virksomheder inden for brancher, hvor der vurderes at være en

særligtforhøjet risiko forfejl i registreringen afsalgstransaktioner. "
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Som selve bestemmelserne i forslagets § 55 a og § 55 c er formuleret, er det
imidlertid ikke tanken, at der skal kunne udstedes ”et generelt påbud” 0m at benytte
systemet.

Derimod skal der efter bestemmelsernes ordlyd kunne henholdsvis (l) udstedes
konkrete påbud og henholdsvis (2) i en bekendtgørelse fastsættes pligt for en branche
til generelt at benytte et digitalt salgsregistreringssystem.
Det må derfor antages, at være en fejl, når der på siderne 26-27 i forslaget omtales
”et generelt påbud”. Det må derimod være en pligt, der generelt påhviler
virksomhederne i de pågældende brancher, der reelt sigtes til i det anførte på siderne
26-27.
Advokatrådet foreslår, at det anførte på siderne 26-27 i forslaget om ”et generelt
påbud” ændres i overensstemmelse hermed.
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