
 

 

 

 

 

 

 

 

  25. september 2018 

SEGES høringssvar over udkast til lov om investorfradrag 

Ministeriets j.nr. 2018 - 495 

 

Generelt 

Konsekvensen af forslaget er uheldigvis at det overordnede skattesystem bliver endnu mere 

uoverskueligt og komplekst, og der indføres helt nye beskatningsprincipper, der medfører yderli-

gere behov for rådgivning af, hvordan man bedst placerer sine investeringer. Teknisk burde man 

sanere på de forskellige regelsæt/beskatningsmåder/beskatningssystemer i stedet for at indføre 

endnu et særligt system.  

 

Endvidere er det problematisk, at der endnu engang indføres regler, der alene giver et skatte-

mæssigt incitament til investeringer i selskaber, mens investeringer i personligt ejede virksomhe-

der ikke understøttes på en tilsvarende måde. Såvel ved forslaget om aktiesparekonto (j.nr. 2018-

209), lovudkastet om ændring af ABL. KSL, LL mv. (j.nr. 2017-5308), som dette forslag sker der 

således en skævvridning. Dette bør i givet fald justeres, så der kommer tilsvarende incitamenter 

til investeringer i personligt drevne virksomheder. 

 

Endvidere bør der ændres på bestemmelserne i VSL mv., således at midler heri for det første kan 

anvendes til investeringer i aktier mv., uden at det medfører en hævning i virksomhedsordningen. 

Bestemmelsen i virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2, bør for det andet justeres, så det fremgår, 

at der ved investeringer i de aktiver, der positivt nævnes (Konvertible obligationer omfattet af ak-

tieavancebeskatningsloven, andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 

og 4, obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investe-

ringsbeviser m.v., når aktier og investeringsbeviser m.v. er udstedt af et investeringsselskab) ikke 

er krav om erhvervsmæssig tilknytning. Bestemmelsen fortolkes i dag vidt forskelligt ift. nogle af 

de forskellige aktiver, der nævnes. Dette er meget uhensigtsmæssigt i praksis, og giver anledning 

til for mange fejl. En justering af bestemmelsen og muligheden for investering i aktier kan ikke 

udelades ud fra en bemærkning om, at det falder udenfor lovforslaget. For det er en væsentlig 

problemstilling i relation til investering. Finder man, at risikoen for skattearbitrage ved lånefinan-

sieret aktieinvestering stadig er relevant at dæmme op for, kan man indføre en anden og mere 

målrettet værnsregel. 

 

Kan det bekræftes, at etableringskontomidler mv. kan anvendes i forhold til investeringerne i ak-

tier omfattet af lovforslaget, forudsat at køber arbejder i selskabet? 
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Kan det bekræftes, at der i samme år kan opnås såvel fradrag for direkte indskud på grundlag af 

en anskaffelsessum på 400.000 kr. som et fradrag for indirekte indskud på grundlag af erhver-

velse af andele i fonde på grundlag af en anskaffelsessum på 125.000 kr. (begge 2019)? 

 

Indberetningen 

Ifølge forslaget er det en betingelse for fradrag, at der sker oplysning til målselskabet/investorfra-

dragsfonden, og at dette selskab/denne fond indberetter. Det savnes, at skatteyderens retssikker-

hed sikres således, at fradrag opnås, selvom dette selskab/denne fond ikke opfylder sin indberet-

ningspligt. Dette kan fx være tilfældet, hvis selskabet mv. ikke overholder sine pligter eller i situa-

tioner, hvor selskabet mv. måske går ned inden indberetningen skal foretages. 

Der bør i det mindste gives mulighed for, at personen selv kan foretage indberetningen. 

Generelt er det bekymrende for retssikkerheden, at skatteyderens retsstilling skal være afhængig 

af at andre foretager en indberetning. 

Derudover er det stærkt bekymrende, at indberetningen og dermed det fortrykte på årsopgørel-

sen, ikke stemmer med det korrekte grundlag for fradraget. Dette skyldes, at omkostningerne til 

erhvervelsen ikke kendes af selskabet. (Og heller ikke skal kendes af selskabet). Når noget er 

fortrykt fremtræder det som værende det korrekte. Selvom der er pligt til at rette forkerte tal vil 

den udvikling, der har været med flere og flere fortrykte og/eller låste felter føre til, at skatteydere 

ikke få det fradrag de er berettigede til. For der skabes en forventning om, at Skatteforvaltningen 

har styr på forholdene. 

 

Erklæring fra revisor 

Det forekommer at være konkurrenceforvridende at erklæringen kun kan afgives af en godkendt 

revisor. Den bør også fx kunne afgives af en drifts-, økonomi- eller skattekonsulent inden for jord-

brugsfaglige områder, eller andre personer, der kan ligestilles med revisorer. Jf. herved reglerne 

for fx erklæring ved ophørspensioner mv.  

 

Endvidere bør man overveje, om ikke afgivelse af en assistanceerklæring er tilstrækkelig, forud-

sat at denne er lavet på baggrund af en række fastsatte handlinger, jf. herved moms- og skatte-

tjek. 

 

 

Fristen ift. erklæringen fra revisor forekommer at være for kort. Særligt hvis den skal bruges ift. 

potentielle investorer. 

 

Kan det bekræftes, at målselskabet vil have skatte- og momsmæssigt fradrag for udgiften til er-

klæringen, hvis det er selskabet der afholder udgiften hertil? Formuleringen i bemærkningerne 

ses umiddelbart at gå på den situation, hvor det er investor, der afholder udgiften. 
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Investorfradragsfond 

Lovforslaget bør beskrive de skattemæssige regler for beskatningen af disse fonde. Uanset at 

denne kan være på flere forskellige måder. Det ar betydning for vurderingen af, om det er attrak-

tivt at investere gennem disse. 

 

Krav til det selskab, hvori der investeres 

Ifølge forslaget må selskabets virksomhed ikke i overvejende grad bestå i passiv kapitalanbrin-

gelse.  

For det første bemærkes hertil, at bemærkningerne flere gange anvender den tidligere gældende 

formulering om bl.a. ”udlejning af fast ejendom”.  

For det andet bemærkes, at passiv kapitalanbringelse med den nuværende formulering i praksis 

fortolkes således, at der medregnes aktivtyper, som ikke burde medtages. Som eksempel kan 

nævnes, at Skatterådet senest har fundet, at investering i solceller anses for investering i ”fast 

ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign”. Herved medtages aktivtyper, som efter fast praksis på 

afskrivningslovens område anses for driftsmidler, idet de anses for at være lignende med ”fast 

ejendom”. Det er for det første uheldigt med en sådan forskel. For det andet bør sådanne investe-

ringer ikke anses for omfattet, idet de ikke ligner fast ejendom. Det bemærkes herved, at ”lig-

nende” i den tidligere formulering kun knyttede sig til kontanter og værdipapirer. Bestemmelserne 

om passiv kapitalanbringelse bør således justeres generelt. 

Kan det bekræftes, at der ikke er nogle udfordringer ift. kravet om opstartsfase, uanset at selska-

bet er stiftet ved en virksomhedsomdannelse forud for kapitalindskuddene? 

Kan det bekræftes, at investering kan ske i aktier i et holdingselskab, der ejer et underliggende 

driftsselskab? 

§ 3, stk. 2, synes at tage udgangspunkt i, at der investeres i aktier i det selskab, der har det kom-

mercielle salg. En holdingkonstruktion er en helt sædvanlig og naturlig konstruktion, og den bør 

ikke forhindre investorfradraget. 

Maksimum, kapitalindskud 

Kan det bekræftes, at § 4 skal forstås således, at det samlede kapitalindskud i selskab maksimalt 

må være 15 mio. euro? Dvs. både indskud med fradrag, indskud uden fradrag og indskud via in-

vestorfradragsfonde? Dette begrundes i, at formuleringen sprogligt må kunne forkortes således: 

”Målselskabet må højst modtage kapitalindskud, …, for et samlet beløb på 15 mio. euro.” 

I så fald forekommer formuleringen af første afsnit i de særlige bemærkninger at skulle justeres, 

idet der heri angives ”for beløb over 15 mio. euro.” 
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Tredje til femte afsnit under bemærkningerne synes at burde gennemskrives for at gøre det kla-

rere, hvordan grænsen behandles i de forskellige situationer.  

 

Krav til investor 

Knytter formuleringen i § 6, stk. 4, om ”ægtefæller” sig til alle de forud nævnte personer, dvs. fx 

også bedsteforældres ægtefæller? 

 

Ejertidskrav 

Der bør ske lempelse i ejertidskravet ift. genbeskatning fit. investors dødsfald i perioden, kreditor-

forfølgelse mv. Der kan søges inspiration hertil i reglerne om nedsat gaveafgift mv. 

Tilsvarende bør der ske justeringer, så det er muligt at foretage omstruktureringer i ejerperioden. 

Fx aktieombygninger. 
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