
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar við skriflegri fyrirspurn frá Norðurlandaráði (E 2b/2019) til 

ríkisstjórnar Danmerkur um möguleika á árangursríkum aðgerðum 

gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði settri fram af Christian Juhl 

(EL) 

 

Fyrirspurn 

 

A. Norrænu ríkisstjórnirnar eru beðnar um að upplýsa um hvaða 

aðilar hafa aðgang að hvaða fyrirtækjaupplýsingum, til að mynda 

skrám, gagnagrunnum og yfirlitum um eftirfarandi málaflokka: 1) 

skattlagningu einstaklinga og fyrirtækja, 2) raunverulegt 

eignarhald á fyrirtækjum, 3) fyrirtækjareikninga, 4) gjaldþrot og 

gjaldþrotasögu með og án persónuupplýsinga, 5) greiðslur 

virðisaukaskatts og annarra gjalda og 6) skuldir við hið opinbera. 

 

B. Ríkisstjórnirnar eru enn fremur beðnar um að upplýsa um hvaða 

aðilar hafa aðgang að hvaða skrám – hér er einkum óskað eftir 

upplýsingum um aðgang eftirfarandi aðila: 1) almennings, 2) 

opinberra stofnana, 3) lögmanna, 4) innheimtufyrirtækja, 5) 

fjármálastofnana, 6) upplýsingafyrirtækja um lánshæfi, 7) 

opinberra yfirvalda auk 8) stefndra og skuldara. 

 

Varðandi A.1) Skattlagning einstaklinga og fyrirtækja  

Að því er varðar tekjuskatt einstaklinga er hægt að upplýsa að álagður 

skattur einstaklingsins fyrir tekjuárið kemur fram á álagningarseðli 

viðkomandi. Álagningarseðillinn er saminn á grundvelli þeirra 

upplýsinga um fjármál einstaklingsins, sem dönskum skattayfirvöldum 

hafa borist frá einstaklingnum sjálfum eða þriðja aðila. Upplýsingar um 

skattamál einstaklinga, þar á meðal um upphæð skattkröfu, eru ekki 

opinberlega aðgengilegar.  

 

Varðandi B)  

Í þeim tilvikum, sem lýst er hér fyrir neðan undir „Almennt um 

skattaupplýsingar“, geta aðrar opinberar stofnanir en skattayfirvöld m.a. 

fengið aðgang að viðeigandi upplýsingum hjá skattayfirvöldum, ef 

viðkomandi stofnun hefur heimild til þessa í sérlöggjöf. Til dæmis hafa 

nokkrar opinberar stofnanir með heimild í lögum aðgang að rafrænu 

tekjuskráningarkerfi, eIndkomst, sem inniheldur upplýsingar um 

skattamál einstaklinga, í því skyni að sinna verkefnum viðkomandi 

stofnunar. 
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Að auki hefur með lögum verið komið á fyrirkomulagi, eSkatData, þar 

sem nokkrar tilteknar gerðir fyrirtækja hafa möguleika á, með samþykki 

einstaklingsins, að fá aðgang að fjárhagslegum upplýsingum 

einstaklingsins, m.a. álagningarseðlinum. Meðal fyrirtækja sem þetta nær 

til eru bankar og lánastofnanir.  

 

Að því er varðar skattlagningu fyrirtækja liggur fyrir heimild um, að m.a. 

álagður skattur fyrirtækis á tekjuári verði gerður opinberlega 

aðgengilegur í formi opinnar skattskrár, sem allir geta leitað í. Athygli er 

vakin á að opnu skattskrárnar ná eingöngu til félaga (hlutafélaga, 

einkahlutafélaga o.þ.h.) og ekki fyrirtækja í einkaeigu. Fyrirtæki í 

einkaeigu falla undir ofangreindar upplýsingar um tekjuskatt einstaklinga.  

 

Auk þess liggur fyrir heimild um að dönsk skattayfirvöld geti að fenginni 

beiðni veitt upplýsingar til hvers sem er um að hve miklu leyti fyrirtæki 

er skráð með skyldu til að halda eftir tekjuskatti einstaklinga og greiða til 

skattayfirvalda m.m. 

 

Varðandi A.2) Raunverulegt eignarhald á fyrirtækjum 

Breiðum hópi fyrirtækja, samtaka og sjóða m.m. (u.þ.b. 350.000 

einingum) hefur síðan 23. maí 2017 borið skylda til að skrá upplýsingar 

um raunverulega eigendur sína. Erhvervsstyrelsen heldur skrána yfir 

raunverulega eigendur viðkomandi fyrirtækja. 

 

Upplýsingar um raunverulega eigendur fyrirtækja eru opinberlega 

aðgengilegar í dönsku fyrirtækjaskránni (CVR). Aðgangur að 

upplýsingunum er öllum opinn án sérstakrar innskráningar og að 

kostnaðarlausu. Þessi lausn veitir öllum, þar á meðal einstaklingum, 

opinberum stofnunum og fjölmiðlum, tækifæri til að fá aðgang á 

auðveldan hátt að skráðum upplýsingum og eykur gagnsæi varðandi 

eignarhald fyrirtækja.  

 

Upplýsingar um raunverulega eigendur ná til nafns raunverulegs eiganda, 

heimilisfangs og upplýsinga um raunverulegt eignarhald. Ef heimilisfang 

raunverulegs eiganda er verndað í þjóðskrá, munu upplýsingar um 

búsetuland koma í staðinn fyrir heimilisfangið. Viðkvæmar 

persónuupplýsingar, eins og til dæmis kennitala og auðkennisnúmer, eru 

ekki birtar. 

 

Varðandi B) 

Að því er varðar upplýsingar um raunverulegt eignarhald á fyrirtækjum, 

sbr. Varðandi A.2. hér fyrir ofan, þá eru upplýsingar um raunverulegt 

eignarhald á fyrirtækjum aðgengilegar almenningi að kostnaðarlausu um 

ókomna tíð í dönsku fyrirtækjaskránni (CVR). Opinberar stofnanir, eins 

og Efnahagsbrotadeild ríkissaksóknara í Danmörku (SØIK), 
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skattayfirvöld, lögreglan o.fl. munu geta fengið aðgang að öllum 

upplýsingum hjá Erhvervsstyrelsen um raunverulega eigendur fyrirtækja. 

 

Varðandi A.3) Reikningsskil og bókhald fyrirtækja 

Öllum fyrirtækjum, sem samkvæmt dönskum lögum um ársreikninga1 ber 

skylda til að semja ársskýrslu, ber skylda til að skila henni á rafrænu 

formi til Erhvervsstyrelsen. Fyrirtæki skráð á hlutabréfamarkaði skulu 

skila ársskýrslu til Erhvervsstyrelsen í síðasta lagi fjórum mánuðum eftir 

lok reikningsárs. Fyrirtæki sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði skulu 

skila ársskýrslu til Erhvervsstyrelsen í síðasta lagi fimm mánuðum eftir 

lok reikningsárs.  

 

Vegna ársins 2018 hefur Erhvervsstyrelsen tekið á móti og birt meira en 

280.000 ársskýrslur.  

 

Dönsku lögin um ársreikninga innihalda ólíkar kröfur til innihalds 

ársskýrslunnar – sem velta á stærð fyrirtækisins. Fyrir fyrirtæki sem eru 

skráð á hlutabréfamarkaði eru bókhaldskröfur þó hinar sömu óháð stærð 

fyrirtækisins. Fyrirtækjum sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði er 

skipt í bókhaldsflokka fyrir lítil, meðalstór og stór fyrirtæki. Ársskýrslur 

fyrir fyrirtæki sem ekki eru skráð á hlutabréfamarkaði skulu innihalda 

ársreikning, þ.e.a.s. rekstrarreikning, efnahagsreikning með viðeigandi 

skýringum, í sumum tilvikum samstæðureikning, skýrslu stjórnar, í 

sumum tilvikum áritun stjórnar og – ef fyrirtækið er endurskoðunarskylt 

– yfirlýsingu um endurskoðun frá samþykktum endurskoðanda. 

Ársskýrslur meðalstórra og stórra fyrirtækja skulu auk þess innihalda 

sjóðstreymisyfirlit og yfirlit um eigið fé. Kröfurnar um skýringar og 

skýrslu stjórnar eru umfangsmestar fyrir stærstu fyrirtækin.  

 

Varðandi B)  

Að því er varðar reikningsskil og bókhald fyrirtækja, sbr. Varðandi A.3) 

hér fyrir ofan, þá eru reikningsskil og bókhald fyrirtækja aðgengileg 

almenningi að kostnaðarlausu um ókomna tíð. 

 

Erhvervsstyrelsen birtir ársskýrsluna á www.virk.dk bæði sem pdf-skrá 

og XBRL-skrá um leið og hún hefur borist. Bæði pdf-útgáfan og XBRL-

skráin eru opinber og aðgengileg að kostnaðarlausu um ókomna tíð á 

www.virk.dk.  

 

Varðandi A.4) Gjaldþrot og gjaldþrotasaga með og án 

persónuupplýsinga 

Gjaldþrotaúrskurður er kveðinn upp af skiptarétti. Skiftarétturinn lætur 

Erhvervsstyrelsen vita um uppkveðinn gjaldþrotaúrskurð yfir fyrirtæki, 

sem skráir hann í dönsku fyrirtækjaskránni (CVR). Upplýsingar um 

                                                 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390 

http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390
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gjaldþrotið koma fram í skráningarsögu fyrirtækisins og í upplýsingum 

um stöðu fyrirtækisins. Aðgangur að upplýsingum um gjaldþrotið er 

öllum opinn án sérstakrar innskráningar og að kostnaðarlausu og mun um 

ókomna tíð koma fram í dönsku fyrirtækjaskránni (CVR). Almenningur 

hefur þannig aðgang að upplýsingunum.  

Starfssvið atvinnumálaráðuneytisins varðar aðeins í mjög takmörkuðum 

mæli afskipti af fyrirtækjum í gjaldþrotameðferð. Það varðar m.a. sjálfa 

skráninguna í dönsku fyrirtækjaskránni (CVR) um að fyrirtækið sé í 

gjaldþrotameðferð. Sjálf skiptameðferðin er í samræmi við lög um 

gjaldþrot, sem eru á starfssviði danska dómsmálaráðuneytisins.  

Í danska lögbirtingarblaðinu, Statstidende, eru birtar allar tilkynningar, 

sem samkvæmt lögum skal birta í Statstidende. Statstidende er gefið út af 

Civilstyrelsen sem heyrir undir danska dómsmálaráðuneytið. 

Í tengslum við gjaldþrotaúrskurð skiftaréttarins birtir skiftarétturinn strax 

tilkynningu í Statstidende. Tilkynningin þarf að innihalda nokkrar 

upplýsingar, meðal annars um nafn skuldara. 

Að einu ári liðnu frá birtingu í Statstidende geta persónuupplýsingar, sem 

í öðru samhengi teljast trúnaðarupplýsingar, ekki fundist í rafrænni útgáfu 

Statstidende með því að nota nafn eintaklingsins eða annað form 

persónugreiningar sem leitarviðmið.  

 

Upplýsingum í Statstidende er eytt eftir 5 ár. Konunglega danska 

bókasafnið safnar og varðveitir birtar tilkynningar í Statstidende. 

 

Síðan 15. október 2005 kemur Statstidende bara út á rafrænu formi á 

Statstidende.dk. Útgefið efni frá því fyrir 15. október 2005 er opinberlega 

aðgengilegt á prenti á Konunglega danska bókasafninu og danska 

landsbókasafninu, Statsbiblioteket. Konunglega danska bókasafnið og 

danska landsbókasafnið hafa allt prentað útgefið efni frá árinu 1904 til og 

með 14. október 2005. Efnið er til frjálsra afnota í lestrarsölum 

bókasafnanna. 

 

Rafrænum útgáfum Statstidende, sem eru meira en 5 ára gamlar, er hins 

vegar ekki opinber aðgangur að. Hægt er að sækja um aðgang á 

netarkivet.dk. 

 

Varðandi B)  

Að því er varðar skráningu gjaldþrota og gjaldþrotasögu, sbr. Varðandi 

A.4 hér fyrir ofan, þá eru upplýsingarnar aðgengilegar almenningi að 

kostnaðarlausu um ókomna tíð í dönsku fyrirtækjaskránni (CVR). 

Að því er varðar birtingu gjaldþrotaúrskurða, sbr. Varðandi A.4, geta allir 

lesið og leitað sér að kostnaðarlausu í rafrænni útgáfu Statstidende. Það er 

í samræmi við 1. mgr. 6. gr. laga um danska lögbirtingarblaðið, 

Statstidende  og varðar allar gerðir tilkynninga.  
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Héðan í frá geta allir einstaklingar og fyrirtæki leitað og lesið 

tilkynningar, verið í áskrift að leit og útgáfu dagsins, sem og farið fram á 

að fá tilkynningar birtar. Ekki er gerð krafa um að viðkomandi 

einstaklingur eða fyrirtæki sé skráður notandi á Statstidende.dk til þess að 

nálgast upplýsingarnar.  

 

 

Varðandi A.5) Greiðslur virðisaukaskatts og annarra gjalda 
Virðisaukaskattsskyldir skila virðisaukaskattsskýrslu til danskra 

skattayfirvalda.  

 

Varðandi B)  

Í þeim tilvikum, sem lýst er hér fyrir neðan undir „Almennt um 

skattaupplýsingar“, geta aðrar opinberar stofnanir en skattayfirvöld m.a. 

fengið aðgang að viðeigandi upplýsingum hjá skattayfirvöldum, ef 

viðkomandi stofnun hefur heimild til þessa í sérlöggjöf. 

 

Upplýsingar um virðisaukaskattskröfuna og -greiðsluna eru ekki 

opinberlega aðgengilegar, en heimild er til að skattayfirvöld samkvæmt 

beiðni geti veitt þeim sem þess óska upplýsingar um hvort fyrirtæki sé 

skráð virðisaukaskattsskylt. 

 

Að því er varðar önnur gjöld skila þeir skattskyldu sömuleiðis skýrslu til 

skattayfirvalda. Upplýsingar um skattkröfur og -greiðslur, og að hve 

miklu leyti fyrirtæki er skattskylt með tilliti til viðkomandi gjalds, eru 

ekki opinberlega aðgengilegar.   

 

Varðandi A.6) Skuldir við hið opinbera 
Komið hefur verið á fót innheimtukerfi, sem að grunni til sér um 

innheimtu skulda einstaklinga og fyrirtækja við hið opinbera. Kerfið er í 

umsjón danskra skattayfirvalda.  

 

Skuldir, sem varða fasteignaskatta og önnur gjöld og kostnað, sem 

tengjast fasteignum og sem voru ekki þann 2. febrúar 2017 farnar í 

innheimtu hjá skattayfirvöldum, eru þó innheimtar af sveitarfélögunum.   

 

Varðandi B) 

Í þeim tilvikum, sem lýst er hér fyrir neðan undir „Almennt um 

skattaupplýsingar“, geta aðrar opinberar stofnanir en skattayfirvöld m.a. 

fengið aðgang að viðeigandi upplýsingum hjá skattayfirvöldum, ef 

viðkomandi stofnun hefur heimild til þessa í sérlöggjöf. 

 

Upplýsingar um skuldir einstaklinga og fyrirtækja við hið opinbera eru 

ekki opinberlega aðgengilegar. 
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Almennt um skattaupplýsingar:  

Starfsmenn danskra skattayfirvalda hlíta nokkrum reglum um 

þagnarskyldu. Málið varðar 27. gr. stjórnsýslulaga, 152. gr.– e-liðar 152. 

gr. hegningarlaga, sérstaka þagnarskyldu í 17. gr. skattastjórnsýslulaga 

sem og sérstaka þagnarskyldu á tollasviði vegna reglugerða og ákvæða 

um þagnarskyldu í tvísköttunarsamningum.  

 

Samkvæmt 17. gr. dönsku skattastjórnsýslulaganna skulu skattayfirvöld 

sæta ábyrgð samkvæmt 152. gr., a-lið 152. gr. og c-lið 152. gr.–f-liðar 

152. gr. í dönsku hegningarlögunum og virða skilyrðislausa þagnarskyldu 

gagnvart óviðkomandi með tilliti til upplýsinga um fjárhag og atvinnumál 

eða upplýsingar sem varða einkalíf einstaklings eða lögaðila, sem þau í 

starfi sínu fá vitneskju um. Þagnarskyldan í 17. gr. dönsku 

skattastjórnsýslulaganna varðar alla löggjöf á þessu ráðherrasviði. 

Ákvæðið takmarkar möguleikana á að veita upplýsingar til óviðkomandi, 

bæði að beiðni, að eigin frumkvæði og samkvæmt venju.  

 

Skattayfirvöld geta í dag veitt upplýsingar til annarra stofnana, ef heimild 

þar að lútandi liggur fyrir í 28. gr. dönsku stjórnsýslulaganna um 

upplýsingagjöf að eigin frumkvæði, 31. gr. dönsku stjórnsýslulaganna um 

upplýsingagjöf að fenginni beiðni frá annarri stofnun sem og í 3. tölul. 2. 

mgr. 8. gr. dönsku laganna um gagnavernd og í e-lið 1. mgr. 6. gr. 

gagnaverndarreglugerðarinnar og f-lið 2. mgr. 9. gr.  

 

Að því er varðar upplýsingagjöf danskra skattayfirvalda að eigin 

frumkvæði, á hún sér að grunni til einungis stað ef fyrir liggur rökstuddur 

grunur um lögbrot og upplýsingagjöfin geti auk þessa stuðlað að því að 

upp komist um lögbrotið eða fyrir liggi sérstök lagaheimild til að aðrar 

stofnanir geti leitað eftir trúnaðarupplýsingum. 

 

Að því er varðar upplýsingar samkvæmt fyrirliggjandi beiðni frá annarri 

stofnun er hægt að verða við slíku ef upplýsingarnar skipta máli fyrir 

starfsemi stofnunarinnar eða fyrir úrskurð sem stofnunin þarf að fella.  

 

Þegar skattayfirvöld veita upplýsingar á grundvelli e-liðar 1. mgr. 6. gr. 

gagnaverndarreglugerðarinnar, f-liðar 2. mgr. 9. gr. 

gagnaverndarreglugerðarinnar og 3. tölul. 2. mgr. 8. gr. 

gagnaverndarlaga, gerist það í hverju máli fyrir sig að loknu beinu mati til 

viðeigandi stofnunar – bæði þegar það gerist að eigin frumkvæði og þegar 

það gerist að beiðni annarrar stofnunar.  

 

Auk reglna í dönsku stjórnsýslulögunum, gagnaverndarreglugerðinni og 

gagnaverndarlögunum geta skattayfirvöld veitt upplýsingar, sem varða 

sérstaka þagnarskyldu í 17. gr. dönsku skattastjórnsýslulaganna þegar 

kveðið er á um sérstakar reglur þar að lútandi í sérlöggjöfinni. Slík 

heimild þarf að liggja fyrir ef um er að ræða venjubundna upplýsingagjöf 
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til annarar stofnunar. Það á bæði við um þau tilvik þar sem skattayfirvöld 

jafnt og þétt eiga að láta upplýsingar af hendi til annarar stofnunar og þar 

sem önnur stofnun óskar eftir kerfisaðgangi að ákveðnum upplýsingum í 

kerfum ráðuneytis skattamála.  

 

Sem dæmi um slíka skýra lagaheimild má nefna ákvæði í b-lið 69. gr. og 

d-lið 69. gr. dönsku laganna gegn peningaþvætti um upplýsingagjöf 

danskra skattayfirvalda til stofnana í virku stofnanasamstarfi um forvarnir 

og baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þessi ákvæði 

tóku gildi 10. janúar 2020. 

 

Auk þess eru nokkrar sérheimildir um upplýsingagjöf á mismunandi 

skatta- og gjaldasviðum. Dæmi um slíkar heimildir koma fram í svarinu 

hér fyrir ofan. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

 

Simon Kollerup 


