
Indberetningspligten gælder med tilbagevirkende kraft, og der skal  
således ske indberetning af grænseoverskridende ordninger, hvor det 
første skridt er blevet gennemført fra den 25. juni 2018. 

Fristerne for indberetning er som følger: 

 ■ Ordninger, hvor det første skridt er blevet gennemført fra den 25. juni 
2018 – 30. juni 2020 skal senest indberettes den 28. februar 2021

 ■ Ordninger hvor første skridt er taget mv. fra den 1. juli – 31. december 
2020 skal senest indberettes den 31. januar 2021

 ■ Ordninger hvor det første skridt mv. er taget fra den 1. januar 2021  
og fremefter, er indberetningsfristen 30 dage.  

 
Ovenstående har givet anledning til mange spørgsmål blandt rådgivere; 

 ■ Hvornår er man ”bekendt med” en indberetningspligtig ordning? 
 ■ Hvad vil det sige at ”være i besiddelse af” eller ”kontrollere oplysninger”? 
 ■ Hvad dækker ordet ”ordning” egentlig over? 
 ■ Gælder indberetningspligten kun for ulovlige ordninger? 
 ■ Hvornår begynder fristen for indberetning af løbe? 
 ■ Kan jeg påberåbe mig en tavshedspligt over indberetningspligten? 
 ■ Gælder indberetningspligten også for andre end mine egne  

klienters ordninger? 
 ■ Hvem har indberetningspligten, hvis der er flere rådgivere i spil? 
 ■ Hvordan foretager jeg indberetningen?
 ■ Hvad er konsekvensen, hvis jeg undlader at indberette en ordning?

DAC6: Kursus for rådgivere 

DAC6 - Indberetningspligt

Advokater, revisorer, bankrådgivere, øvrige rådgivere samt virksom-
heder selv får med virkning fra 1. juli 2020 en indberetningspligt, når 
de rådgiver om, er bekendte med, i besiddelse af eller kontrollerer 
oplysninger om grænseoverskridende ordninger. Men har du styr på 
reglerne?



Bøden for manglende indberetning eller for sen indberetning kan spænde 
mellem 50.000 kr. og op til 2.800.000 kr. for rådgivere pr. forseelse. Det er 
derfor vigtigt at have styr på reglerne, hvis man f.eks. rådgiver om eller blot 
er bekendt med grænseoverskridende ordninger. 

På dette kursus vil de nye regler for DAC6-indberetningspligten blive  
gennemgået, herunder hvilke kriterier der skal være opfyldt, førend en 
grænseoverskridende ordning bliver indberetningspligtig. På kurset får 
du svar på ovenstående spørgsmål, og hvis du har valgt kurser med fysisk 
deltagelse, vil der være mulighed for at få svar på de spørgsmål, du selv 
måtte have til de nye regler. 

MÅLGRUPPEN

Kurset henvender sig til rådgivere, herunder revisorer, jurister, advokater, 
bankrådgivere, konsulenter og øvrige rådgivere, som ønsker et bedre 
kendskab til de nye regler om indberetningspligt af grænseoverskridende 
ordninger (DAC6).  

Kurset kræver ikke, at du har kendskab til skatteretten, da du som  
mellemmand også kan blive omfattet af reglerne uden, at du har rådgivet 
om skatteretlige forhold. Det afgørende er, at du har rådgivet om noget 
grænseoverskridende, der opfylder mindst ét af 15 kendetegn, og i visse 
tilfælde, om der er opnået en skattefordel, eller om ordningen er mellem 
forbundne foretagender. 

KURSUSFORMER

Kurset tilbydes på følgende måder: 

 ■ Fysisk kursus – hos DAHL på en af vores lokationer, eller hos jer. 
Der vil her være mulighed for at stille spørgsmål 

 ■  Webinar på ca. 2 timer uden mulighed for at stille spørgsmål.  

Kontakt os gerne, såfremt I ønsker et kursus om DAC6, enten som fysisk 
kursus eller som webinar, så finder vi en løsning til jer. Webinaret er gratis, 
hvorimod det fysiske kursus med mulighed for spørgsmål koster et  
honorar afhængig af aftalte længde. 

Du kan bestille webinaret via dette link: https://bit.ly/2H0ryVo

 

Brug for hjælp til at identificere DAC6-indberetningspligtige sager? 

DAHL tilbyder en digital løsning – DAC6-TJEK - hvor vi hjælper jer med at  
identificere om jeres grænseoverskridende sager er indberetningspligtige  
efter DAC6. Løsningen er baseret på et digitalt spørgeskema, hvor I som 
ansvarlige for sagen besvarer de stillede spørgsmål. Når alle spørgsmål er 
besvaret, modtager I en rapport, hvori alle de udfyldte data fremgår. 

Rapporten valideres herefter af DAHLs specialister. Under valideringen kan 
der evt. blive behov for at besvare yderligere spørgsmål. 

Konstateres det, at sagen er indberetningspligtig efter DAC6, hjælper DAHL 
ligeledes med indberetningen til Skatteforvaltningen. 

Rapporten skal gemmes som dokumentation for, at I har forholdt jer til  
indberetningspligten efter DAC6 i det tilfælde, at I bliver taget ud til kontrol.

Ønsker I at høre mere om DAC6-TJEK, er I velkommen til at kontakte en af 
vores specialister.

Har du spørgsmål?
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