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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Niklas Jakob Skovgaard Larsen 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk og njl@skm.dk 

Høring af udkast til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, 

skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Justering af medarbejderaktieordningen 

for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og 

indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder 

m.v.), j.nr. 2019-10739 

 

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

om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige 

andre love, som er sendt i høring den 21. august 2020.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden bemærkninger fra vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Ad. Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder  

Landbrug & Fødevarer har forstået, at det af lovtekniske årsager foreslås at ophæve bestemmelsen 

i den vedtagne ændringslov, lov nr. 84 af 30. januar 2019, som ellers fastlægger kriterierne for at 

anvende medarbejderaktieordningen for nye mindre virksomheder. Vi har desuden forstået, at 

lovændringen fra 2019 alene på grund af EU-retlig godkendelse, endnu ikke er trådt i kraft.  

 

Det er samtidig forståelsen, at de samme fem kriterier for at anvende medarbejderaktieordningen for 

nye mindre virksomheder, kun med få ordlydspræciseringer, foreslås indsat samme sted i 

ligningsloven § 7P. I samme forbindelse tilføjes yderligere fire betingelser, som er krævet af Europa-

Kommissionen for at opnå godkendelse.  

 

Landbrug & Fødevarer er fortsat positive overfor tiltaget, som kommer mindre start up virksomheder 

til gode, således at de bedre kan fastholde og rekruttere medarbejdere. Selv om ordningen ikke 

medfører en egentlig skattelempelse, er den attraktiv, fordi ingen af parterne skal lægge rede penge.  

 

Landbrug & Fødevarer har forstået, at afgrænsningen af virksomheder er resultatet af en politisk 

aftale. Landbrug & Fødevarer så dog gerne, at ordningen udvides yderligere, så en større del af det 

ældre SMV-marked bliver omfattet. Selv om de større virksomheder kan have bedre forudsætninger 

for at tilbyde konkurrencedygtige ordninger, vil der stadig være et behov for at tilgodese den gruppe 

af virksomheder, som ligger mellem de af ordningen omfattede virksomheder og de mellemstore 

virksomheder. Denne gruppe virksomheder vil med den nye ordning, blive stillet dårligere i kampen 

om de attraktive lønpakker.  

 

Det fremgår af pkt. 4, at selskabet, hvor personen er ansat, ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, 

må drive virksomhed, som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse, jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 34. Den såkaldte ”pengetankregel” definerer, hvornår det er muligt 

at gennemføre at generationsskifte med skattemæssig succession. 
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Med nærværende ordning er der i højere grad tale om en incitaments- og aflønningsordning. 

Endvidere har start up virksomheder typisk ikke så mange aktiver, men derimod formentlig fået 

kapitaltilførsler af større karakter i de indledende år. Det foreslås derfor at anvende et andet 

skæringstidspunkt end aftaleindgåelsen, alternativt at anvende en lempeligere forståelse af passiv 

kapitalanbringelse end aktieavancebeskatningsloven § 34. ”Pengetankreglen” er med tiden kun 

blevet mere restriktiv, f.eks. i forhold til grøn energi, hvilket gør den uegnet til formålet.  

 

Ad. Indberetning af udbetaling af skattepligtige beløb fra finansielle virksomheder til deres kunder 

Der foreslås indsat en ny bestemmelse i skatteindberetningslovens § 19 a om indberetning af 

skattepligtige beløb, som finansielle virksomheder udbetaler til deres kunder som led i kunde- eller 

medlemsprogrammer eller lignende. 

 

I tråd med bemærkningerne fra SEGES ønsker Landbrug & Fødevarer en nærmere afgrænsning af 

”kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende” i de generelle bemærkninger.  

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E MAEE@lf.dk 


