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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til 

js@skat.dk, 

anders.n@skat.dk, 

jakob.nielsen@skat.dk og 

hardy.pedersen@skat.dk  

 

 

Høringssvar til lovforslag nr. L 28 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensi-

onsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om æn-

dring af forskellige skattelov (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og 

nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.) 

 

Skatteministeren har den 21. november 2011 sendt lovforslag L 28 om ændring af pensionsafkast-

beskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven 

og lov om ændring af forskellige skattelov (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostnin-

ger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v) i hø-

ring med en frist for høringssvar til torsdag den 24. november 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: 

 

Generelle bemærkninger til finanslovens stigende skatter og afgifter 

Men Regeringens oplæg til Finanslov for 2012 stiger det danske skatte- og afgiftstryk med 5 mia. 

kr. Landbrug & Fødevarer er stærkt kritisk overfor en så markant stigning af det i forvejen høje dan-

ske skattetryk. 
 

Landbrug & Fødevarer er af den klare opfattelse, at mange af de foreslåede forhøjelser af afgifterne 

alene bliver indført med henblik på at hente provenu til statskassen for at finansiere et øget udgifts-

grundlag. Det er beklageligt, at Regeringen – i en situation, hvor Danmark har hårdt brug for, at der 

også fremadrettet findes virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark –

pålægger erhvervslivet nye afgifter.  

 

Yderligere afgifter forringer rammevilkårene i Danmark og skubber til en udvikling, hvor danske 

virksomheder enten lukker eller flytter produktionen til udlandet. Det er Landbrug & Fødevarers 

frygt, at indførelsen af disse forøgelser af de eksisterende skatte- og afgiftsniveau dermed vil med-

virke til, at beskæftigelsen i de danske yderområder falder yderligere. 
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Landbrug & Fødevarer mener desuden, at en del elementer i de fremsatte forslag vil bidrage til at 

øge omfanget af administrative omkostninger for danske virksomheder. Samlet set vil dette reduce-

re erhvervets indtjening yderligere.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der er akut brug for at fjerne barriererne for vækst ved 

at lette eksporterhvervenes omkostninger. 66 pct. af virksomhederne i en analyse fra Landbrug & 

Fødevarer svarer, at omkostningslettelser er den bedste måde at skabe vækst på. Et oplagt sted at 

starte er afgiftsniveauet på produktionsprocesser, f.eks. de danske afgifter på vandafledning. Et 

andet godt, men ikke udtømmende, eksempel på konkurrencehæmmende omkostninger, er de poli-

tisk fastsatte omkostninger på danske fødevarevirksomheders energiregning. 

 

I Danmark beskatter vi energi væsentligt hårdere end i en række EU-konkurrentlande. Det gælder 

fx el og naturgas. I forhold til EU’s energibeskatningsdirektiv ligger Danmark klart over minimums-

satserne for de fleste energitypers vedkommende, ligesom vi kun i begrænset omfang gør brug af 

undtagelserne i energibeskatningsdirektivet. Det er til skade for både danske virksomheder, dansk 

økonomi og det globale klima, da produktionen kan tvinges ud i lande med lavere standarder end i 

Danmark.  

 

Det høje danske skattetryk har afgørende indflydelse på mulighederne for fremtidig velstand og 

økonomisk vækst., Motivationen for at arbejde en time ekstra falder med stigende skat, og produk-

tionen risikerer at flytte ud af landet. OECD forventede i en fremskrivning fra 2008, at Danmark ville 

blive et af de lande, der frem mod 2015 ville have lavest vækst pr. indbygger. 

 

Konkrete bemærkninger til lovforslaget 

Det foreslås i pensionsbeskatningsloven at nedsætte loftet for fradragsberettigede indbetalinger til 

ratepension og ophørende alderspension fra årligt 100.000 kr. til 55.000 kr. med virkning fra 2012 

 

Det er typisk fx for mange landmænd, at svingende indkomster gør, at også pensionsindbetalinger 

over en årrække er svingende. Med en lavere sats, som det er foreslået i nærværende lovforslag vil 

der være større sandsynlighed for, at disse svingende indbetalinger i år med bedre indtjening end 

gennem,snittet kan risikere at ramme loftet for årlige fradragsberettigede indbetalinger til ratepensi-

on og ophørende alderspension. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der indarbejdes en mulighed i forslaget at se på 

indbetalinger ud fra et gennemsnit over flere år, således at disse udsving i indkomsten ikke belaster 

den enkeltes økonomi på grund af tilfældige udsving i indtjeningen. 

 

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 naturligvis 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. 

 

Landbrug & Fødevarer skal i øvrigt henvise til vedlagte høringssvar fra Videncenter for Landbrug, 

som er en faglig dattervirksomhed til Landbrug & Fødevarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

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