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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Sendes til js@Skat.dk  

 

 

 

Høringssvar til lovforslag, som udmønter store dele af skattereformen 

 

Skatteministeren har den 29. juni 2012 sendt seks lovforslag og en bekendtgørelse i høring med 

frist for høringssvar til den 30. juli 2012. Forslagene udmønter store dele af skattereformsaftalen af 

juni 2012, hvorfor de kommenteres samlet i nedenstående høringssvar. Derudover varsles det i for-

slagene, at der til efteråret fremsættes yderligere forslag til udmøntning af den resterende del af 

skattereformsaftalen. 

 

Det fremgår af lovforslagene, at de alle er planlagt fremsat i Folketinget den 14. august 2012 og 

vedtaget inden 15. september 2012. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget forslagene i høring og har følgende kommenta-

rer til forslagene: 

 

Generelle bemærkninger  

Landbrug & Fødevarer finder, at den højere grænse for topskat og det højere beskæftigelsesfra-

drag er gode tiltag, der vil styrke incitamentet til at arbejde – også for de lavere lønnede. 

Landbrug & Fødevarer mener imidlertid, at nogle vigtige problemstillinger er blevet overset ved re-

formen. Danmark har nogle af verdens højeste afgifter, der hæmmer konkurrenceevnen. Her kan 

særligt nævnes fedt- og sukkerafgiften, samt afgifter på energi og NOx.  

 

Fedt- og sukkerafgifterne har ingen dokumenterbar sundhedseffekt. Til gengæld er de administra-

tivt stærkt belastende og hæmmer erhvervslivets konkurrenceevne i en tid, hvor fokus burde være 

på at få gang i erhvervslivet og skabe nye arbejdspladser. Afgifterne burde derfor afskaffes i forbin-

delse med skattereformen. 

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der gennemføres en samlet afgiftsreform, som gør op med 

erhvervslivets mange skatter og afgifter, og omlægger afgifterne med henblik på at forbedre er-

hvervslivets konkurrenceevne markant. 

 

Konkrete bemærkninger til lovforslagene 

Forslaget til gennemførelsen af skattereformen indebærer en lang række ændringer af skatte- og 

afgiftsreglerne, hvoraf en række kommenteres konkret nedenfor og i vedlagte høringssvar fra Vi-

dencentret for Landbrug.  

 

Regulering af afgifter 
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Regeringen har foreslået, at en række afgifter reguleres svarende til forventet 1,8 pct. årligt frem til 

2020. Det drejer sig om vægtafgift og grøn ejerafgift, afgift af ledningsført vand, forskellige for-

brugsafgifter (glødelamper mv., elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg, kaffe, te og ekstrakter 

heraf samt cigaretpapir og røgfri tobak) samt sundhedsfremmende afgifter (vin, øl, alkoholsoda-

vand, mættet fedt, chokolade, konsumis og mineralvand mv.). 

 

Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013 (kun sundhedsfremmende afgifter), 

2015 og 2018.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det meget betænkeligt, at afgifter, der er blevet indført for at regulere 

adfærd, i større og større omfang anvendes som finansiering. Her kan særligt fedt- og sukkerafgif-

ten fremhæves. De danske eksportvirksomheders konkurrenceevne bliver svækket i forhold til kon-

kurrenternes pga. afgifter, der er administrativt tunge, og som hovedregel er markant højere end i 

de lande, som Danmark konkurrerer med. 

 

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 højere afgifter.  

 

Højere afgifter forringer rammevilkårene i Danmark og skubber til en udvikling, hvor danske virk-

somheder enten lukker eller flytter produktionen til udlandet. Der er Landbrug & Fødevarers bekym-

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

virke til, at beskæftigelsen i de danske yderområder falder yderligere. 

 

Hertil kommer, at den planlagte stigning i fedtafgiften kommer til at koste en dansk familie omkring 

ca. 1.300 kr. i 2020, hvilket svarer til en stigning på omkring 100 kr. sammenlignet med i dag. (Ved 

denne beregning er forudsat en prisudvikling på 2 procent fremfor regeringens forudsætning om 1,8 

pct., idet L&F vurderer dette som den realistiske prisudvikling). 

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer på denne baggrund kraftigt til at fedtafgiften afskaffes, i stedet for 

at den forhøjes. 

 

I forhold til den planlagte udvidelse af chokolade- og sukkerafgiften skal Landbrug & Fødevarer og-

så på det kraftigste opfordre til, at afgiften ikke gennemføres som ellers tiltænkt. Her har Landbrug 

& Fødevarer med tilfredshed noteret sig skatteministerens udtalelse i Berlingske søndag den 1. juli 

2012, hvor ministeren - især af hensyn til erhvervslivet og danske arbejdspladser - insisterer på at 

afskaffe fedtafgiften samt den afgift på tilsat sukker, som regeringen besluttede sidste år. 

 

Nedsættelse af loft over rejsefradrag og beskatning af arbejdsudleje 

Regeringen foreslår, at loftet for fradrag for rejseudgifter for bl.a. udenlandske arbejdstagere ned-

sættes fra de nugældende 50.000 kr. pr. indkomstår til 25.000 kr. fra og med indkomståret 2013. 

 

Regeringen foreslår desuden at skærpe beskatningen af arbejdsudleje svarende til OECD´s defini-

tioner af arbejdsudleje. Hermed begrænses mulighederne for, at udenlandsk arbejdskraft, der ar-

bejder i danske virksomheder, undgår dansk beskatning ved at arbejdet udføres på entreprisekon-

trakter. Med de skærpede regler forventes yderligere ca. 1.000 fuldtidspersoner at blive omfattet af 

reglerne om arbejdsudleje. 

 

Herudover gøres det vanskeligere at undgå skattepligt her i landet ved at afbryde opholdet i Dan-

mark ved besøg i hjemlandet. 
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Landbrug & Fødevarer bifalder, at man begrænser mulighederne for at undgå dansk beskatning. 

Ved at nedsætte loftet over rejsefradraget og beskatte fuldt skattepligtiges udenlandske lønind-

komst kan der imidlertid opstå øget pres på lønomkostninger i erhvervslivet.  

 

Ophævelse af fradrag for grundforbedringer 

Regeringen foreslår, at fradraget for grundforbedringer afskaffes fremadrettet, mens eksisterende 

fradrag fortsætter til udløb.  

 

Det fremhæves i bemærkningerne til lovforslaget, s. 6, at ”i vore dage anvendes bestemmelserne 

stort set udelukkende i forbindelse med byggemodningsarbejder i forbindelse med udstykning af 

grunde”.  

 

Det er centralt, at lovforslaget fastholder dette fokus. På den anden side fremgår det, s. 7, at ”Der 

findes ikke i den gældende lovgivning en udtømmende beskrivelse af, hvad der kan omfattes af 

grundforbedringsfradraget […]”. 

 

Landbrug & Fødevarer savner en nærmere analyse af lovforslagets mulige, konkrete konsekvenser 

for erhvervslivet.  

 

Det er således vigtigt at sikre, at lovforslaget ikke går ud over incitamentet til at forbedre grunde og 

jord, der indgår i primær-/jordbrugsproduktion, herunder skovbrug. Det er således helt centralt, at 

det præciseres, at generelle grundforbedringer på landbrug mv., fx dræning, ikke omfattes af lov-

forslaget. Dette vil skade konkurrenceevnen og omstillingen i erhvervet. 

 

Dertil kommer, at der er en særskilt teknisk problemstilling i forhold til opgørelsen af ejendoms-

avance for landbrugsejendomme mv.  

 

Ved opgørelsen af ejendomsavance for landbrugsejendomme mv. kan man anvende ejendoms-

værdien pr. 1. januar 1993 som anskaffelsessum, evt. i kombination med 1996-vurderingen, jf. 

ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3. 

 

Ved vurderingen pr. 1. januar 1992 og pr. 1. januar 1993 var oplysningerne om ejendomsvurderin-

gen til ejere af landbrugsejendomme yderst sparsomme. Det var således særdeles svært eller umu-

ligt at gennemskue, hvordan vurderingsmyndighederne havde sammensat ejendomsværdien.  

 

Da vurderingen pr. 1. januar 1993 i mange situationer spiller en væsentlig rolle for størrelsen af den 

ejendomsavanceskat, der skal betales ved salg af ejendommen, bør der opretholdes en mulighed 

for at få ændret en konkret forkert 1993-vurdering.  

 

Der henvises til vedlagte høringssvar fra Videnscentret for Landbrug for en uddybning og et konkret 

forslag til ændring af lovforslaget. 

 

 

Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler 

Regeringen foreslår, at udligningsafgiften forhøjes med knap 52 pct. fra 2012 til 2013 for diesel-

drevne person- og varebiler. Forslaget tilsigter at udjævne den afgiftsmæssige fordel for diesel frem 

for benzin. 
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Landbrug & Fødevarer bifalder, at udjævningen ikke udstrækkes til at omfatte lastbiler, da en sådan 

afgift ville være skadelig for virksomhedernes konkurrenceevne. 

 

Landbrug & Fødevarer finder dog, at forhøjelsen af afgiften fortsat er en byrde for erhvervslivet. 

Store dele af erhvervslivet anvender dieselbiler, bl.a. på grund af afgiftsforskellen.  

 

Sammenfatning 

Skatteforliget sænker skatten på arbejde med henblik på at give øget realløn og øge arbejdsud-

buddet. Hensigten er, at løntrykket dæmpes, og Danmark kan forbedre sin lønkonkurrenceevne 

over for udlandet.   

 

Dette er positive tiltag. Landbrug & Fødevarer lægger i den forbindelse vægt på, at forliget giver 

skattelettelser på 7 mia. kr., og at der gennemføres offentlige besparelser til 3,7 mia. kr. med hen-

blik på at sikre finansiering.  

 

Landbrug & Fødevarer mener dog ikke, at skattereformen er tilstrækkelig ambitiøs. Der mangler i 

høj grad fokus på omkostningslettelser for erhvervslivet, herunder en omlægning af de høje danske 

afgifter, der i dag hæmmer konkurrenceevnen betydeligt. Skattereformen bør derfor følges op med 

en afgiftsreform, der omlægger afgifterne med henblik på at forbedre konkurrenceevnen. 

 

Høringsfrist 

På grund af lovforslagets udsendelse midt i en sommerferieperiode, 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 Videncentret for Landbrug, 

som er en faglig dattervirksomhed til Landbrug & Fødevarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jannik Bay 
Erhvervspolitisk chef 
Landbrug & Fødevarer 
 
D +45 3339 4517 
M +45 3083 1080 
E  jab@lf.dk 
 


