
 

 

Kommissorium – Rette indkomstmodtager 
 

Der ses eksempler på, at en indtægt i praksis kan blive beskattet med mere end 100 pct. 

Problemstillingen handler om, hvem der er den rette indkomstmodtager, og gælder for 

personer, der har stiftet et selskab og udfører arbejde i selskabets navn, men hvor skatte-

myndighederne og personen vurderer karakteren af arbejdet forskelligt.  

 

Hvis en person reelt er fx lønmodtager, skal personen beskattes efter reglerne for løn-

modtagere. Det er således ikke muligt vilkårligt at bede en arbejdsgiver om, at ens løn skal 

udbetales til et selskab og ad den vej opnå en lavere beskatning. 

 

Det er imidlertid ikke altid nemt at vurdere, om en person er lønmodtager eller ej. Der 

kan derfor forekomme situationer, hvor en person oprigtigt er i den tro, at det arbejde, 

personen udfører, sker i regi af personens selskab, men hvor skattemyndighederne kon-

kret vurderer, at personen reelt er lønmodtager. På den anden side er der også situationer, 

hvor personen ikke nødvendigvis er i god tro, men alligevel foretager dispositionen for at 

undgå lønmodtagerbeskatning.  

 

I disse situationer er der risiko for en beskatning, der samlet kan løbe op i over 100 pct. 

Dette skyldes, at både personen og selskabet bliver beskattet som modtager af indtægten, 

og hvis selskabet efterfølgende udlodder udbytte, beskattes indtægten en tredje gang.  

 

På denne baggrund anmoder skatteministeren Skattelovrådet om at undersøge mulighe-

derne for at gennemføre tiltag, der kan afbøde de hårde konsekvenser for lønmodtagere 

m.fl., der utilsigtet kommer til at angive forkert, samtidig med, at der ikke tilskyndes til, at 

der spekuleres i at undgå lønmodtagerbeskatning. 

 

Skattelovrådet anmodes om at analysere muligheder for at afbøde dobbelt- og trippelbe-

skatning med op til over 100 pct. for personer, der utilsigtet kommer til at angive forkert, 

og fremkomme med én eller evt. flere løsningsmodeller, herunder forslag til konkrete lov-

ændringer.  

 

I Skattelovrådets analyse skal det være en forudsætning, at eventuelle ændringer sker på 

en måde, så de ikke tilskynder til, at der spekuleres i at undgå lønmodtagerbeskatning. 

Analyser af mulighederne skal derudover indeholde en samlet vurdering af positive og 
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negative virkninger af potentielle forslag, herunder en vurdering af virkningerne på de of-

fentlige finanser. 

 

Skattelovrådets anbefalinger skal tage højde for principperne for digitaliseringsklar lovgiv-

ning.  

 

Skattelovrådets afrapportering skal endvidere indeholde udkast til eventuelle lovændringer  

i overensstemmelse med Skattelovrådets anbefalinger. 

 

Skattelovrådet skal inden udgangen af 2022 foretage afrapportering til skatteministeren. 


