
 

 

 

 

 

 

 

 

   11. september 2020 

SEGES høringssvar: 

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, 
skatteindberetningsloven og forskellige andre love  (Justering af medar-
bejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af for-
skellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbe-
talinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) 

Ministeriets journalnummer 2019-10739. 

SEGES takker for at have modtaget udkastet i høring. Vi har følgende bemærkninger. 

 

Justeringsbehov i LL § 12 

Der er behov for en justering af LL § 12. Dette behov er belyst i SKM2020.144.SR. Heri fandt 

Skatterådet, at der ikke var fradrag efter perioden på 10 år, hvor opsigelsen kunne finde sted, og 

indtil forpligtelsen ophørte på grund af opsigelsen eller spørgers død. 

 

Bestemmelsen bør justeres, således at fradragsretten sikres for lignende erklæringer, indtil det 

tidspunkt, hvor forpligtelsen ophører, uanset at der kan ske opsigelse med et års varsel efter de 

10 år. Fradragsretten bør sikres indtil opsigelsen får effekt. Er der fx ikke set opsigelse til udgan-

gen af år 10, vil skatteyder være ensidigt forpligtet hele år 11, osv. Dette bør være tilstrækkeligt til 

at opfylde betingelserne for fradragsret efter bestemmelsen for indbetalinger, i eksemplet indbeta-

linger i år 11. 

 

Der ses ikke være mulighed for udnyttelse af en sådan justering, da yderen jo netop er forpligtet 

hele det kommende år. 

Det bør være en justering, der kan falde ind under forslagets generelle hensyn om at undgå 

uhensigtsmæssigheder. Og som vil have stor betydning for en lang række af foreninger godkendt 

efter reglerne, idet de i så fald ikke skal til at tage kontakt til deres givere. 

 

Pensionsbeskatning 

Det forekommer hensigtsmæssigt at indføre mulighed for tilbagebetaling uden afgift i 30 dage. 

Det vurderes, at dette kan forhindre en del uhensigtsmæssigheder og administrativt besvær. 
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I relation til muligheden for indbetaling med fradragsret efter den såkaldte 30%-ordning i PBL § 

18, stk. 5, ses der at være en problemstilling, som der i samme forbindelse bør løses, hvis den 

ikke er løst med forslaget. Fradraget er maksimeret til 30 % af overskuddet, og der kan fradrages 

beløb indtil 30 %.  

Man vil altid være i den situation, at man inden årets udgang ikke kender til resultatet af virksom-

heden, hvorfor man ikke kender det maksimale beløb. Det vil først være kendt i forbindelse med 

udfærdigelsen af regnskabet. Der består en væsentlig udfordring heri, idet dette giver udfordrin-

ger ift. forfald og indbetaling. Denne udfordring bør løses, således at der gives yderligere frist for 

indbetaling på ordninger omfattet af reglerne. Den nuværende praksis synes ikke at være til-

strækkelig. I relation til ophørspension er det tilsvarende problem løst ved, at der er mulighed for 

at indbetale senest 1. juli i året efter indkomståret, jf. PBL § 18, stk. 1, 

I relation til forslagets § 2 nr. 2 og 4 ses der ikke at være taget hensyn til personer med forskudt 

indkomstår i beskrivelserne mv. Dette bør der tages hensyn til, og forslagene justeres, hvis der er 

behov herfor. 

 

Indberetninger 

Der foreslås indberetningspligt af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres 

kunder m.v. Der savnes i denne forbindelse en beskrivende afgrænsning overfor rabatter mv. 

efter kundeprogrammer mv., som i visse tilfælde ikke er skattepligtige. 

Der er også flere forslag om yderligere ændringer vedrørende indberetningspligter, som vi vil 

opfordre til bliver beskrevet tydeligere i de generelle bemærkninger. 
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