
 

 

 

 

 

 

 

 

24. november 2011 

Lovforslag i høring november 2011 

 

L 29, 2011-12 

 

Videncentrets bemærkninger: 

 

Generelt: 

 

Videncentret hilser med tilfredshed, at virksomheder kan opnå en skattekredit i perioder, 

hvor indtægterne er begrænsede, og hvor der ligefrem er underskud. Det gavner mulighe-

derne for vækst og udvikling i erhvervslivet. 

 

Principperne om fremrykning af fradrag for driftsudgifter i form af forsøgs- og udviklingsud-

gifter burde efter Videncentrets opfattelse udbredes til også at omfatte underskudsgivende 

landbrugsvirksomheder. Som bekendt er landbruget i store økonomiske vanskeligheder. 

Der kunne tænkes indført en ordning for landbruget, svarende til den i lovforslaget foreslå-

ede, hvorefter der blev givet mulighed for, at ejeren af en landbrugsbedrift - eventuelt be-

grænset til etableringsårene - kan få udbetalt skatteværdien svarende til 25 pct. af under-

skuddet. Det vil givet sætte gang i udviklingen af landbrugsvirksomhederne, og det vil med-

føre færre tvangssalg af landbrugsvirksomheder. 

 

Om lovforslaget: 

 

§ 8 X, stk. 1 

 

Ved indkomstår under 12 måneder nedsættes beløbet forholdsmæssigt ifølge forslaget. 

Sker der en tilsvarende forholdsmæssig forhøjelse, hvis indkomståret er over 12 måneder? 

 

§ 8 X, stk. 3 

 

Beskrivelsen af hvordan opgørelsen foretages, er ikke umiddelbart forståelig. Det vil være 

ønskeligt, hvis beskrivelsen suppleres med eksempler, hvor der er kombinationer med per-

soner med selskaber og personligt drevne virksomheder i virksomhedsordningen, herunder 

også hvor ægtefællen ejer selskaber og personligt drevne virksomheder.  

 

Endvidere vil det være ønskeligt, hvis der suppleres med eksempler, hvor den skattepligti-

ges forældre eller børn ejer aktier i selskaber, hvor den skattepligtige er hovedaktionær. 

 

Skatteministeriet 
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§ 8 X, stk. 4 

 

Skal reglerne forstås således, at der for en skattepligtig med både selskab og personligt 

dreven virksomhed kan være flere og forskellige frister for anmodningen, selv om der er 

tale om samme indkomstår?  

 

Er en skattepligtig fuldstændig udelukket fra at få udbetalt beløb, hvis fristen i stk. 4 ikke 

overholdes? 

 

 

§ 8 X, stk. 5 

 

Der kan ifølge lovforslaget ske genopkrævning, hvis det viser sig, at udbetalingen er sket 

med et for stort beløb.  

 

Kan der ske udbetaling af et yderligere beløb, hvis det viser sig, at grundlaget for udbeta-

ling senere ændres, f.eks. efter en ligningsmæssig ændring? Og hvornår skal der i givet 

fald anmodes herom? 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelserne  

 

I lovbemærkningerne anføres: 

”Det foreslås, at loven har virkning fra og med indkomståret 2012. Det vil sige, at skattekre-

ditten første gang beregnes på grundlag af indkomstopgørelse for indkomståret 2012. Ud-

betaling af skattekreditten sker på samme tidspunkt som overskydende skat for indkomst-

året 2012, hvilket forventes at ske i november 2013.” 

 

Ovenstående om udbetaling gælder vel kun for personer. Hvornår sker udbetaling, når der 

er tale om udbetaling på grundlag af et selskabs indkomstopgørelse? 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Søren Hjorth 

Chefkonsulent 

 

 


