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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Allan Caspersen  

 

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

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, 

selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af rentekompensation i sager 

om refusion af udbytteskat m.v., udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. ved 

tilbagebetaling af kildeskatter, justering af bemyndigelsesbestemmelse for indeholdelse af 

udbytteskat med nedsat sats samt harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved 

opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer m.v.) j.nr. 2020-4493 

 

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

om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love, 

som er sendt i høring den 17. december 2021.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker grundlæggende op om at styrke tilliden til skattevæsnet. Landbrug & 

Fødevarer er også meget positive overfor behovet for en harmonisering af rentebetalingsreglerne.  

 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at det ofte bliver den mindst gunstige fællesnævner, der danner 

grundlag for en regelharmonisering i skattemæssig sammenhæng.  

 

Med nærværende forslag bliver rentesatsen i sager om refusion af udbytteskat nedsat med 

udgangspunkt i rentesatsen på 4,8 pct. i stedet for f.eks. 7,65 pct. gældende investorer i lande med 

en Tax Exchange Information Agreement. Renten vælges ydermere nedsat til 3,4 pct. med den 

begrundelse, at der har ophobet sig en sagspukkel på 93.000 sager siden pr. 1. december 2021, 

som dermed overstiger Skatteforvaltningens kapacitet til at behandle sagerne. Landbrug & Fødevarer 

finder det uhensigtsmæssigt at skatteyder i refusionsøjemed stilles ringere pga. Skatteforvaltningens 

kapacitet som led i en harmoniseringsøvelse.  

 

Parallelt bemærker Landbrug & Fødevarer, at det i forhold til en ensartet renteperiode tilsvarende 

foreslås, at der i alle tilfælde skal ske forrentning fra udløbet af den betalingsfrist, der skal anvendes 

ved en rettidig indberetning eller angivelse. Renteharmoniseringen kunne principielt have været 14 

dage fra modtagelse af opkrævningen (efterangivelse), jf. gældende § 4, stk. 1, 3. pkt. i 

opkrævningsloven, men som i forhold til refusion af udbytteskat bliver harmoniseringen en indirekte 

stramning for visse skatteydere.  
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Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhverv 

 

T +45 2939 2503 

E maee@lf.dk 


