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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til Peter.Bak@Skat.dk 

 

 

Høringssvar til lovforslag nr. L 29 om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter) 

 

Skatteministeren har den 21. november 2011 sendt lovforslag L 29 om ændring af Ligningsloven 

(Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) i høring med en frist for høringssvar til tors-

dag 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: 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

Landbrug & Fødevarer anerkender fuldt ud lovforslagets baggrund, at regeringen anser forskning 

og udvikling (FoU) som motor for fremtidens vækst og ønsker at styrke området. Målet med lovfors-

laget er at stimulere flere virksomheder, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, til at 

styrke deres aktiviteter inden for forskning og udvikling.  

 

Set i lyset af udfordringerne i erhvervslivets innovationsevne ønsker Landbrug & Fødevarer at 

fremhæve, at det er særdeles vigtigt, at nye tiltag, der skal understøtte FoU-aktiviteter, reelt er de 

mest effektive for virksomhederne.  

 

Her pointerer Landbrug & Fødevarer, at som incitamentskabende tiltag er målrettede opslag gen-

nem eksisterende FoU-programmer, fx under Det Strategiske Forsknings Råd (DSF) og GUDP 

m.fl., mere motiverende end skattekreditter. Årsagen hertil skal bl.a. findes i, at der herved ydes di-

rekte støtte til aktiviteter, at virksomhederne via opslagene får adgang til rådgivning og sparring om 

deres FoU-ideer, samt at der gennem opslag som oftest opfordres til samarbejde med andre aktø-

rer, såvel private som offentlige, fx GTS-institutter, der i flere analyser har vist sig at skabe mer-

værdi for deres kunder. Netop det at en virksomhed samarbejde med andre aktører om FoU, styr-

ker effekten af aktiviteterne hos den pågældende virksomhed.  

 

Dette er bl.a. dokumenteret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens rapport Produktivitetseffekter af 

erhvervslivets forskning, udvikling og innovation, hvori det fremgår, at Forsknings- og Innovations-

styrelsen har dokumenteret, at produktiviteten hos medarbejdere i FoU-aktive virksomheder er 15 

pct. højere, hvis FoUindsatsen involverer samarbejde med offentlige videnistitutioner.  
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I regeringsgrundlaget, Et Danmark Der Står Sammen fremgår, at regeringen ønsker at analysere 

eksisterende innovationsordninger for at vurdere om innovationskapaciteten kan øges. Landbrug & 

Fødevarer er enige i forslaget og foreslår, at initiativet udvides til også FoU-ordningerne. Målet skal 

være, at Danmark har de bedste rammevilkår til at understøtte erhvervslivets FoU.  

 

Af lovforslaget fremgår, at det årlige provenutab de første år vil være størrelsesordenen 350-420 

mio. kr., og herefter ca. 200 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående og med baggrund i, at bevil-

lingerne til effektive ”ordninger”, fx GTS, DSF og GUDP står over for mærkbare udfordringer de 

kommende år, foreslår Landbrug & Fødevarer, at provenutabet i stedet anvendes til at styrke disse 

ordninger med henblik på at øge både motivationen og de reelle FoU-aktiviteter hos danske virk-

somheder - såvel de store som små.  

 

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 

 

Landbrug & Fødevarer vil på det kraftigste anbefale, at en sådan proces på ingen måde ses genta-

get. 

 

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