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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk. 

Høring af udkast til forslag til investorfradragslov, j.nr. 2018-495 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til 

investorfradragslov, som er sendt i høring den 31. august 2018.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Lovforslaget øger kompleksiteten i skattelovgivningen 

Landbrug & Fødevarer er generelt fortalere for bedre skattevilkår for danske virksomheder, 

herunder et lavere beskatningsniveau på investeringer.  

 

Efter vores opfattelse bør et sådant lavere beskatningsniveau imidlertid gennemføres med brede og 

enkle tiltag, fx ved sænkelse af selskabsskatten og sænkelse af kapital- og 

aktieindkomstbeskatningen.  

 

Det foreslåede investorfradrag vil øge kompleksiteten i lovgivningen på et tidspunkt, hvor der i høj 

grad er behov for forenkling. Selvom Landbrug & Fødevarer i princippet støtter formålet bag 

investorfradraget, havde det været bedre at fremme investeringer via en generel og enkel 

nedsættelse af beskatningsniveauet. 

 

Lovforslaget tager ikke hensyn til de selvstændige 

Som nævnt støtter Landbrug & Fødevarer bedre vilkår for investering i danske virksomheder, og vi 

anerkender, at det aktuelle lovforslag vil bidrage til dette.  

 

Det er dog betænkeligt, at forslaget kun er målrettet virksomheder, der er organiseret som et aktie- 

eller anpartsselskab. Danmark har omkring 175.000 selvstændige erhvervsdrivende, som udgør en 

vigtig del af vores økonomi. De selvstændigt erhvervsdrivende har behov for adgang til kapital og 

finansiering på samme måde som virksomheder, der er organiseret i et selskab.  

 

Da selvstændigt erhvervsdrivende per definition er eneejere af deres virksomheder, vil det i sagens 

natur ikke være muligt at tiltrække medejere. Man kan dog i stedet forbedre de skattemæssige 

vilkår for at tiltrække lånefinansiering. 

 

Man bør ligeledes se på, hvordan man forbedrer vilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende som 

investorer. De selvstændige har – ligesom virksomheder organiseret i selskaber – opsparede 

midler, som med fordel kan investeres i andre virksomheder og skabe merværdi og afkast, hvis 

man gav mulighed for det. Reglerne om virksomhedsordningen, som benyttes af de fleste 

selvstændige, herunder omkring 90 pct. af danske landmænd, forhindrer imidlertid dette. Det er 

således ikke tilladt at benytte frie midler i virksomhedsordningen til at købe aktier. 
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Dermed afskæres de selvstændige fra en helt oplagt mulighed for dels at tilvejebringe kapital til 

virksomheder, der har brug for del, og dels at øge afkastet på deres opsparede overskud. Det 

anslås af Danmarks Statistik, at de selvstændige har i omegnen af 80 mia. kr. liggende i deres 

virksomhedsordninger, som ville kunne investeres i andre virksomheder, hvis de 

lovgivningsmæssige rammer tillod det.  

 

Virksomhedsordningen bør derfor lempes, så selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter 

virksomhedsordningen, kan investere i aktier. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår desuden, at det præcisere yderligere i lovforslaget, hvordan 

retstilstanden vil være for selvstændigt erhvervsdrivende, der omdanner deres virksomhed til et 

selskab, og derefter ønsker at være målselskab for investeringer. 

 

Fradrag bør ikke afhænge af målselskabs indberetning 

Ifølge lovforslagets § 2, stk. 3, nr. 3, vil det være en forudsætning for at udnytte investorfradraget, at 

målselskabet indberetter investeringen til skattemyndighederne.  

 

Dette forekommer at være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Det bør være tilstrækkeligt for at 

opnå fradrag, at investoren indhenter en erklæring fra en konsulent eller revisor (se bemærkning 

herom nedenfor) og indberetter investeringen. 

 

Erklæring om investering 

Ifølge lovforslagets § 5 er investorfradraget betinget af en revisorerklæring om investeringen.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, det bør være tilstrækkeligt, hvis erklæringen udarbejdes af en drifts-, 

økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder, eller andre personer, der kan 

ligestilles med revisorer. Det vil svare til reglerne om fx erklæring ved indbetaling på ophørspension 

og omkostningsgodtgørelse, hvor disse faggrupper ligestilles.  

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Frederik Waaben 

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E FRWA@lf.dk 


