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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Henrik Louv  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk  

 

Høring af udkast til forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og 

svovlafgiftsloven, j.nr. 2000-3004 

 

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

om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven, som er sendt i høring den 18. 

december 2020.  

 

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

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Straksafskrivninger og investeringsvindue  

Landbrug & Fødevarer værdsætter overordnet, forslaget om at indføre et investeringsvindue med 

øget afskrivningsret samt at forhøje småsaldigrænsen til 30.000 kr. (2020 niveau).  

 

Hvad angår perioden for den forhøjede afskrivningsret, følger det af forslagets bemærkninger i afsnit 

2.1.2 at ”…. selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber får mulighed for at vælge at afskrive på 116 

pct. af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 

23. november 2020 og indtil udgangen af kalenderåret 2022.” 

 

I overensstemmelse med ordlyden af forslagets § 1, nr. 3, jf. nyaffattelsen af afskrivningslovens § 5 

D, foreslår Landbrug & Fødevarer, at ordlyden tilpasses, så forslaget gælder indtil udgangen af 

indkomståret 2022. Herigennem sidestilles selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber, der har 

”skævt regnskabsår”, som dermed går ind i kalenderåret 2022.  

 

Hvad angår de omfattede køretøjer, foreslår Landbrug & Fødevarer, at afgrænsningen justeres, 

således at det tydeligt fremgår at også andre landbrugsmaskiner end traktorer, der ikke forsynes med 

nummerplade, efter lov om registrering af køretøjer, er omfattet af den forhøjet afskrivningsret. Det 

skyldes, at mange køretøjer, f.eks. rendegravere kun er registreringspligtige, hvis de ejes af en 

maskinstation eller en entreprenør, men ikke hvis de ejes af en landmand, der alene anvender 

køretøjet på sin mark, og kun i sjældne tilfælde kører på offentlige veje. En mere ensartet 

afgrænsning af de omfattede køretøjer, vil desuden være i tråd med formålet om, at lempelserne skal 

målrettes de erhverv, der belastes af afgiftsforhøjelsen på 6 kr./GJ.  

 

Forsknings- og udviklingsomkostninger  

Landbrug & Fødevarer er overordnet glade for, at lempelsen af fradraget for udgifter til forsøgs- og 

forskningsvirksomhed forlænges til og med indkomståret 2022, således at der også i indkomståret 

2022 vil kunne foretages fradrag eller afskrivning med 130 pct. 
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Velvidende at den nuværende afgrænsning er dynamisk, så Landbrug & Fødevarer dog gerne, at 

der var tale om forsknings- og udviklingsomkostninger i langt bredere forstand. Arbejdet med den 

juridiske vejledning, og muligheden for at anmode om bindende svar er anerkendelsesværdige 

hjælpeforanstaltninger. Den svære sondring er dog omkostningstung for mange virksomheder, og 

koster dermed likviditet, der med fordel kunne anvendes bedre.  

 

Landbrug & Fødevarer så også gerne, at den maksimale nedsættelse af selskabsskatten på ca. 50 

mio., blev baseret på selskabsniveau i stedet for koncernniveau.  

 

 

 

 

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 

 


