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Valby, den 23. aug. 2019 

 

 

Til 

 

Skatteminister Morten Bødskov 

Skatteministeriet 

 

Kære Morten Bødskov, 

 

Leasingselskaber bør snarest gives adgang til Eskatdata til brug for 

kreditværdighedsvurdering og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 

Finans og Leasing retter hermed henvendelse til dig for at pege på, at leasingselskaber snarest i 

lighed med banker og forbrugslåneselskaber bør få adgang til Eskatdata med henblik på at kunne 

opnå det bedst mulige kendskab til potentielle nye kunder. Det er vigtigt af følgende hovedårsager; 

- For bedst muligt at kunne leve op til lovgivningens krav om ”kend-din-kunde”-princippet og 

kunne arbejde for at undgå hvidvask og terrorisme. 

 

- For at bekæmpe svindel generelt fx i form af forevisning af falske lønsedler.  

 

- For at kunne foretage en fyldestgørende kreditværdighedsvurdering af leasingtager. 

  

- For at dæmme op for at bandemedlemmer med gæld til det offentlige eller stråmænd for 

bandemedlemmer bliver indsat i leasede motorkøretøjer. 

Jeg har samtidig med dette brev rettet vedhæftede henvendelse til erhvervsminister Simon 

Kollerup, idet Erhvervsministeriet tidligere har haft nogle overvejelser om, hvorledes adgangen til 

Eskatdata kan udvides mere generelt. 

Vi har peget på dette behov mange gange igennem de senere år i forbindelse med såvel tilblivelsen 

som justeringer af Eskatdata-ordningen. Og vi har været i dialog med Skatteministeriet i breve af 24. 

aug. 2017 (til Jens Heilmann, SKAT) og 13. juni 2018 (til kontorchef Per Hvas) med henblik på at 

beskrive vores ønsker nærmere. 

Finans & Leasing 

Torveporten 2, 2500 Valby 

Email: chb@finansogleasing.dk 

www.finansogleasing.dk 
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Endvidere rettede vi henvendelse om emnet sidste forår til såvel Skatteministeren som 

Erhvervsministeren og Justitsministeren om emnet.  

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen svarede i brev af 29. juni 2018 følgende: 

”For så vidt angår adgang til eSKAT-data er jeg opmærksom på, at der kan være en række fordele 

ved at lette virksomhedernes adgang til eSKAT-data. Derfor er Skatteministeriet i samarbejde med 

Erhvervsministeriet i gang med at afsøge mulighederne for at gennemføre en lovændring, der inden 

for rammerne af persondataforordningen kan give bedre adgang til oplysningerne i eSKAT.”  

Siden da har vi imidlertid ikke hørt nyt fra Skatteministeriet om emnet. 

Vi havde endvidere som følge af vores brev til Justitsministeren møde med daværende 

Justitsminister Søren Pape Poulsen i august 2018, hvor han udtrykte forståelse og støtte til ønsket 

om leasingselskabers adgang til Eskatdata særligt ud fra hensynet til at søge at dæmme op for 

bandemedlemmers adgang til leasing af motorkøretøjer.  

Hvis overvejelserne mellem Erhvervsministeriet og Skatteministeriet om en mere generel åbning af 

Eskatdata indeholder så komplekse problemstillinger, at tidshorisonten for lovgivning herom rækker 

ud over indeværende Folketingssamling, opfordrer vi til, at processen skilles i to, således at leasing 

snarest indlemmes i ordningen ved en mindre justering af ordlyden i lovhjemlen for ordningen fx 

følgende, ”Virksomheder der yder lån eller leasing…” (foreslået tilføjelse med kursiv). 

Nærmere om baggrunden for vort ønske 

Leasingselskabers adgang til Eskat vil ligesom ved lån ske med et udtrykkeligt samtykke fra 

leasingtager og er efter vores opfattelse både saglig og proportional jf. persondataloven, uanset at 

der ikke findes en decideret lovhjemmel pålagt leasingselskaber til at foretage en 

kreditværdighedsvurdering. Det begrunder vi i, at en privat leasingtager jf. lov om forbrugeraftaler § 

28 er bundet til aftalen i 12 mdr., og at leasingtager typisk betaler en førstegangsydelse ved 

indgåelse af leasingaftalen. Det er således lige så vigtigt som ved långivning at sikre sig, at 

leasingtager kan betale de løbende leasingydelser, idet aftalen ellers misligholdes og leasinggiver 

vil tage bilen tilbage. Leasingtager mister så førstegangsydelse og skal betale de resterende 

ydelser (op til 12 mdr.). Endvidere skal den persondataretlige vurdering også ses i lyset af de øvrige 

hensyn om at opfylde hvidvaskloven og bekæmpe svindel, hvilke understreger at ønsket er sagligt 

og proportionalt. 

I øvrigt gør jeg opmærksom på følgende bemærkninger ved den seneste revision af Betalingsloven 

(lovforslag L 157 fra Folketingssamlingen 2017/2018), som jeg mener er særdeles relevant ved 

vurderingen af, om det er proportionalt at give leasingselskaber adgang til EskatData til brug for 

kreditvurdering: 

”Begrebet kreditvurdering må forstås bredt. Det indebærer, at et budget eller et forbrugsoverblik ikke 

kun vil kunne overdrages til kreditgivere så som pengeinstitutter og finansieringsselskaber men 

også til eksempelvis leasingselskaber, forsyningsselskaber, teleselskaber og lignende, hvor der er 

en kreditrisiko på kunden, hvorfor der foretages en kreditvurdering i forbindelsen med indgåelse af 

aftalen.”1 (min understregning). Det viser altså, at man anerkender behovet for en kreditvurdering, 

uanset at dette ikke følger som en decideret pligt efter kreditaftaleloven. 

Ifølge hvidvaskloven er leasingselskaber forpligtet til at tjekke relevante offentlige registre til brug for 

dette arbejde. Leasingselskaberne vil uomtvisteligt blive bedre i stand til at varetage de hensyn der 

                                                
1 Se i betænkning til lovforslaget via dette link - 
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l157/bilag/21/1760421.pdf   - side 12 i bemærkninger til forslag nr. 
31 til ny § 124 a, stk. 5 

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l157/bilag/21/1760421.pdf
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l157/bilag/21/1760421.pdf
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ligger bag hvidvaskloven med adgang til Eskatdata både i form af at opdage falske 

identitetsoplysninger/lønoplysninger, stor gæld til det offentlige (som kan give en formodning for 

hvidvask/illegitime midler) m.v. 

F&L´s medlemmer er aktive indenfor såvel lån som leasing og vi kan konstatere, at den mere og 

mere udbredte anvendelse af Eskatdata indenfor låne-området gør, at de kriminelle søger hen 

andre steder som fx leasing, hvor Eskatdata ikke kan anvendes, og det derfor er sværere at opdage 

svindel. Adgangen til Eskatdata vil gøre det langt sværere grænsende til umuligt for at svindle med 

dokumentation for fx lønindkomst, hvilket er særdeles relevant for bekæmpelse af svindel og sætte 

pres på banderne ved at kunne undgå at lease motorkøretøjer og andre aktiver til dem. 

Leasing og billån er alternative produkter, hvorfor adgang for leasingselskaber til Eskatdata også 

handler om at skabe et ”level playing field” for konkurrencen imellem disse to finansieringsformer. 

Leasing er i øvrigt et velafgrænset område og mange leasingselskaber, som drives i regi af banker 

eller forbrugslåneselskaber jf. nyligt vedtagne Lov om forbrugslåneselskaber er allerede tilsluttet 

Eskatdata og anvender ordningen på de lån de yder, typisk billån. Leasingselskaber er registreret i 

Finanstilsynet efter hvidvaskloven og alle de leasingselskaber, for hvem Eskatdata er relevant fordi 

de leaser motorkøretøjer til private er i øvrigt kendt af Motorstyrelsen under ordningen om 

forholdsmæssig registreringsafgift, hvor deres leasingkontrakter skal godkendes individuel eller som 

standarddokumenter jf. registreringsafgiftslovens § 3 b. De fleste er endvidere godkendt af 

Motorstyrelsen som selvanmeldere i forbindelse med betaling af registreringsafgift og omfattet af 

krav om sikkerhedsstillelse over for SKAT i den forbindelse. Så det burde ikke volde sekretariatets 

for Eskatdata-ordningen problemer at indlemme de resterende leasingselskaber, som ikke allerede 

er tilsluttet fordi de også udbyder billån.  

Åbning for leasingselskaber vil styrke hele grundlaget for Eskatdata 

For så vidt angår leasing er det qua ovennævnte eksempler helt påtrængende, at der snarest gives 

adgang til Eskatdata. Der kræves ikke IT-udvikling men blot at der rent lovgivningsmæssigt gives 

adgang. Mange af foreningens medlemmer, som beskæftiger sig med leasing, er allerede tilsluttet 

Eskatdata og anvender dette aktivt i deres dagligdag hvad angår lån. Åbning af systemet i forhold til 

disse låne- og leasingselskaber vil derfor ikke belaste Skats ressourcer eller systemer eller kræve 

IT-udvikling.  

En åbning over for leasingselskaber vil tværtimod give langt flere træk på systemet og dermed et 

større indtægtsgrundlag hvorved økonomien bag Eskatdata vil blive langt mere solid og kunne sikre 

en fastholdelse af en lav pris pr. klik, finansiering af yderligere udvikling m.v.  

Jeg vil samtidig understrege, at Eskatdata-ordningen fungerer vældig godt og nu er en helt 

integreret del af ansvarlig långivning. Finans og Leasing har igennem mange år været 

repræsenteret i følgegruppen til Eskatdata og bidrager løbende til udviklingen. Det gør det nok så 

meget mere ærgerligt at konstatere, at ordningen ikke kan anvendes og bidrage positivt 

samfundsmæssigt set i forhold til den del af foreningens medlemmers aktiviteter, der angår leasing. 

Leasing er i stor vækst på privatområdet, hvor nu ca. hver 4. nyindregistrerede motorkøretøj 

finansieres via leasing. Det er vores forventning, at dette vil stige i fremtiden.  

Afrunding 

Vi håber derfor meget på, at du som ny Skatteminister har forståelse for problemstillingen og vil 

sørge for, at emnet bliver prioriteret.  

Vi deltager meget gerne i et personligt møde med dig for at uddybe ovenstående. På et eventuelt 

møde vil vi foruden undertegnede være repræsenteret ved foreningens næstformand adm. dir. 
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Christian Jensen, Nordea Finans og/eller Henrik Bech-Hansen, adm. dir. Nordania Leasing (del af 

Danske Bank) samt undertegnede. 

Vi vil også meget gerne have mulighed for at drøfte emnet og medvirke til at afklare eventuelle 

spørgsmål på et fælles møde i samarbejde mellem såvel Skatteministeriet som Erhvervsministeriet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Brandt 

Direktør, cand. jur. 

Finans og Leasing 

Mobil 40382987 


