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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: sob@skm.dk 

 

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

Høring af udkast til forslag til Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og 

engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter af spil, lov om 

midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen 

vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og virksomhedsskatteloven (Genindførelse af 

emballageafgift på pvc-folier, ændring af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt 

fjernelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne.), jf. j. 

nr. 2019-11261 

 

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

om ændring af udkast til forslag til Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og 

engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter af spil, lov om midlertidig 

nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på 

udenlandske konti m.v. og virksomhedsskatteloven, som er sendt i høring den 31. august 2020.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi kan endvidere støtte op om de vedlagte bemærkninger 

fra vores rådgivningscenter, SEGES.  

 

Generelle bemærkninger  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at forslaget deles op i to således at den del, der vedrører forældrekøb 

i virksomheds- og kapitalafkastordningerne, får sit eget lovforslag. En opdeling vil selvsagt være 

hensigtsmæssig, fordi der tale om meget forskellige lovændringer; på den ene side ændring af afgifter 

og på den anden side udmøntning af skærpet beskatning af forældrekøbslejligheder. Sidstnævnte 

har over tid givet anledning til politisk debat, dels fordi det er en ordning, som kan afhjælpe manglen 

på studieboliger, dels fordi visse forældre har opnået investeringsmæssige fordele, ligesom andre 

har lidt tab.  

 

Fjernelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at landbrugs- og skovejendomme samt blandet benyttede 

ejendomme holdes helt udenfor den skærpede ordning.  

 

Landbruget er et erhverv, som historisk og fortsat i dag ofte går i arv fra generation til generation. 

Ægtefæller driver ofte bedriften i fællesskab, deres børn arbejder på gården, og bor hjemme i længere 

tid. Det er praktisk af hensyn til erhvervet, som kræver, at man er tæt på produktionen, bl.a. fordi en 

del af produktionsapparatet er levende væsner. Desuden er det hensigtsmæssigt ift. glidende 

overdragelser som led i et generationsskifte. At være landmand er ikke alene et arbejde. At drive 

landbrug er en livsstil, og derfor er der ofte bopælspligt og/eller medarbejderbolig. Medarbejderne er 

i lyset af ovenstående ofte nærtstående. Landbrugsejendommene adskiller sig herigennem fra andre 

ejerboliger og erhvervsejendomme, fordi stuehus og driftsbygninger er tæt forbundet.  
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I forlængelse heraf fremgår det af de specielle bemærkninger til § 5, nr. 2, at de foreslåede skærpede 

regler ikke finder anvendelse, hvis ejendommen stilles til rådighed med henblik på erhvervsmæssig 

anvendelse til f.eks. butik eller bortforpagtning, selv om den pågældende person er omfattet af den 

anførte personkreds. 

 

Samlet er det opfattelsen, at en undtagelse om at landbrugs- og skovejendomme samt blandet 

benyttede ejendomme ikke er omfattet af den foreslåede skærpelse, vil være forenelig med 

landbrugets særlige karakter og ordningen i sin helhed. En sådan undtagelse vil desuden være 

administrativt omkostningsbesparende for staten, som også i forbindelse med ægtefællereglerne i 

kildeskattelovens § 25 A og ff. undgår udgifter til sagsbehandling mv. af diverse grænsetilfælde, der 

uagtet vil opstå pga. erhvervets særlige karakter.  

 

Når det er sagt vil Landbrug & Fødevarer gerne takke for en – trods alt – lempelig løsning på baggrund 

af finanslovsaftalen for 2020. Landbrug & Fødevarer værdsætter, at der ikke lægges op til en ordning, 

hvor ejendommene skal trækkes helt ud af virksomhedsordningen med efterfølgende risiko for 

uhensigtsmæssig beskatning af bl.a. opsparet overskud.  

 

Formål og konsekvenser  

Af de generelle bemærkninger fremgår, at det ”Samlet set er formålet med forslaget om ændringen 

af reglerne for virksomhedsordningen, at de skattemæssige fordele ved at placere fast ejendom i 

ordningen på skematisk vis neutraliseres, så længe den faste ejendom kan anses for at kvalificere 

som et forældrekøb.” 

 

Af bemærkningerne til de økonomiske konsekvenser for det offentlige fremgår det, at forslaget 

medfører, at der indføres en skattesanktion svarende til den umiddelbare provenuvirkning, da 

udlejning af en bolig til et nærtstående familiemedlem stilles skattemæssigt dårligere end andre typer 

erhvervsvirksomhed. 

 

Vil Skatteministeriet redegøre for den nærmere sammenhæng mellem på den ene side 

”skattemæssig neutralitet” og på den anden side det faktum at et nærtstående familiemedlem med 

forslaget stilles ”skattemæssigt dårligere”?  

 

Nærtstående  

Det følger af de generelle bemærkninger til forslaget, at nærtstående omfatter den skattepligtiges og 

dennes ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller. Det 

følger endvidere, at rentekorrektionen reduceres forholdsmæssigt ved udlejning til flere, hvor kun en 

af lejerne er omfattet af definitionen ”nærtstående”.  

 

Vil Skatteministeriet bekræfte, at rentekorrektionen reduceres forholdsmæssigt, hvis der f.eks. 

udlejes til et barn og barnets samlever?  

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  
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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 


