
 

 

Kommissorium for den tredje gruppe på arbejdsmarke-

det 
 

Flere og flere danskere benytter sig af ansættelses- og beskæftigelsesformer, som har en 

løsere tilknytning til det traditionelle arbejdsmarked end almindelige lønmodtagere og 

selvstændigt erhvervsdrivende. Disse siges typisk at være tilknyttet den tredje gruppe på ar-

bejdsmarkedet. Det gælder fx konsulenter, kunstnere, oplægsholdere og freelancere m.fl. 

 

Digitale platforme har bl.a. gjort det muligt at udbyde ydelser og/eller arbejdskraft på nye 

måder. Det er en udvikling, der har skabt grundlag for øget vækst og beskæftigelse, samt 

flere muligheder for den enkelte ift. valg af beskæftigelsesform. 

 

Skattelovgivningen er imidlertid historisk udformet til at imødekomme det traditionelle 

arbejdsmarked, og den tredje gruppe oplever skatte- og momsmæssige udfordringer, da 

skattelovgivningen særligt er udformet med henblik på to typer af skattepligtige personer; 

nemlig almindelige lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Den tredje gruppes 

skatte- og momsmæssige udfordringer blev sidst belyst i en redegørelse fra 2003. 

 

Skattelovgivningen tager i mindre grad hensyn til nye ansættelses- og beskæftigelsesfor-

mer, som er i vækst på det danske arbejdsmarked, og lovgivningen bør understøtte udvik-

lingen på arbejdsmarkedet til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Regeringen øn-

sker derfor at undersøge mulighederne for at gennemføre tiltag, der kan gøre det lettere 

for denne tredje gruppe at betale den korrekte skat. 

 

På den baggrund anmoder skatteministeren Skattelovrådet om at belyse og redegøre for 

de skatte- og momsmæssige udfordringer, som den tredje gruppe oplever på arbejdsmar-

kedet. Arbejdet skal ske i to faser. 

 

Fase 1. Afdækning af den tredje gruppes udfordringer 

Skattelovrådet skal kortlægge, hvilke skattepligtige der er omfattet af den tredje gruppe, 

samt afdække gruppens skatte- og momsmæssige udfordringer nærmere. Skattelovrådets 

afdækning af den tredje gruppes udfordringer fremlægges for skatteministeriet i løbet af 

efteråret 2018. 
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Fase 2. Anbefalinger 

Med udgangspunkt i fase 1’s kortlægning vil der blive udarbejdet et supplerende kommis-

sorium, som tager afsæt i de identificerede skatte- og momsmæssige udfordringer, som 

Skattelovrådet har kortlagt. Formålet med det supplerende kommissorium er at give Skat-

telovrådet et grundlag til at komme med anbefalinger, som har et målrettet forenklingsfo-

kus for den tredje gruppe. Anbefalingerne skal samtidig tage højde for principperne for 

digitaliseringsklar lovgivning. 

 

Senest i maj 2019 skal Skattelovrådet fremlægge sin samlede indstilling for skatteministe-

ren med henblik på, at analysen kan danne grundlag for evt. lovgivningstiltag i Folketings-

året 2019-20. 


