
Dato 24. november 2011 
Side 1 af 2 
 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til js@Skat.dk 

 

 

Høringssvar til lovforslag L 31 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Af-

skaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejder-

aktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer 

og sundhedsbehandlinger m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og teg-

ningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og 

ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.) i høring 

 

Skatteministeren har den 21. november 2011 sendt lovforslag L 31 om ændring af ligningsloven og 

forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen 

for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsfor-

sikringer og sundhedsbehandlinger m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og teg-

ningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og unge-

ydelsen og tillæg til grøn check m.v.) i høring med en frist for høringssvar til torsdag den 24. no-

vember 2011 kl. 16.  

 

Lovforslaget er fremsat i Folketinget den 21. november 2011. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget forslaget i høring og har følgende kommentarer 

til forslaget: 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

For bemærkninger til det indholdsmæssige og tekniske del af dette forslag henviser Landbrug & 

Fødevarer til vedlagte høringssvar fra Videncenter for Landbrug, som er en faglig dattervirksomhed 

af Landbrug & Fødevarer. 

 

Retssikkerhed 

En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for 

at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren. Ministeren sender som 

regel høringssvarene til Folketinget samme dag, som ministeren fremsætter lovforslaget i Folketin-

get. 

 

Sendes et udkast til lovforslag i høring med så kort en svarfrist, at mulighederne for at afgive gen-

nemarbejdede og fuldt ud dækkende bemærkninger ikke eksisterer, opstår en overordentlig stor ri-

siko for lovsjusk og for, at visse konsekvenser af de foreslåede ændrede rammevilkår for borgere 

og virksomheder ikke bliver belyst 
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Landbrug & Fødevarer vil på det kraftigste anbefale, at en så forhastet proces på ingen måde ses 

gentaget. 

 

Denne skatte- og afgiftspakke på finansloven for 2012 består af 7 forslag fra Skatteministeriet, der 

er udsendt mandag den 21. november 2011 med høringsfrist til torsdag den 24. november kl 16. In-

teresseorganisationerne mv. har altså fået 3 dage til at kommentere 7 lovforslag, der hæver skat-

terne med 5 mia., og som omfatter alt fra skærpelse af selskabernes skattebetaling, udledning af 

NOx, begrænsede muligheder for succession, pensionsregler og multimediebeskatning – for at 

nævne et par stykker.. Ved at afmontere høringssystemet og fremsætte lovforslag, der ikke er kom-

menteret af sagkundskab og berørte organisationer, som repræsenterer de mennesker og virksom-

heder, der vil blive ramt af de nye regler og øgede byrder, øger skatteministeren risikoen for 

lovsjusk. Det er Landbrug & Fødevarers holdning, at det kan retssikkerheden ikke være tjent med. 

 

På grund af den meget korte frist for bemærkninger til lovforslaget, forbeholder Landbrug & Føde-

varer sig ret til at vende tilbage med yderligere bemærkninger til lovforslaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Katrine Bargisen 
Chefkonsulent 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
D 3339 4673 
E kbb@lf.dk 
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