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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til js@skat.dk 

 

 

 

Høringssvar til lovforslag L 81 - forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om 

afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af andelsbe-

skatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store 

vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskofor-

sikringer for lystfartøjer m.v.) 

 

Skatteministeren har den 16. november 2012 sendt L 81 om sanering af erhvervsstøtten i høring 

med en frist for høringssvar til tirsdag den 20. november 2012.  Forslaget er fremsat i Folketinget 

den 16. november 2012. 

 

Skatteministeriet har desuden ved mail af 19. november 2012 oplyst, at regeringen finder, at den 

gældende andelsbeskatning skal bestå, hvilket også er fremgået af pressen. Ministeriet tilføjer, at 

den øvrige del af L 81 forsætter. 

 

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

til forslaget: 

 

Ophævelse af andelsbeskatningen 

Regeringen havde fredag den 16. november 2012, som en del af den samlede besparelse på er-

hvervsstøtteordningerne, fremsat et forslag om tvangsmæssigt at omdanne andelsselskabsbeskat-

ning til selskabsbeskatning. Det var Skatteministeriets vurdering, at en sådan obligatorisk omdan-

nelse ville medføre et øget provenu på 70 mio. kr. på kort sigt og 40 mio. kr. i 2013. 

 

Landbrug & Fødevarer er yderst positiv over regeringens udmelding om, at den bebudede ophæ-

velse af andelsbeskatningen ikke ønskes gennemført. 

 

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen har lyttet til kritikken. Regeringen har helt ret 

i, at det var en meget dårlig ide, og at det ville have haft meget store og uoprettelige konsekvenser 

for andelsselskaberne. Nu kan landbrugs- og fødevareerhvervet igen koncentrere sig om at skabe 

vækst og arbejdspladser til gavn for det danske samfund. 

 

Forslaget blev sneget igennem finanslovsaftalen og fremsat uden varsel og uden, at der var gen-

nemført en nærmere analyse af, hvad konsekvenserne ville være for hele det danske andelssel-

skabskompleks på kort og lang sigt. Det er Landbrug & Fødevarers vurdering, at forslaget ubetinget 

ville have kostet danske arbejdspladser, særligt i yderområderne. 
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På kort sigt ville lovforslaget have fået betydning for værdisætningen af andelsselskabernes egen-

kapital og dermed deres solvens og rating hos finansielle aktører.   

 

For nogle virksomheder ville det derudover i mange år frem have påvirket deres muligheder for at 

foretage investeringer i Danmark og i udlandet. For de mindre andelsskaber ville forslaget alvorligt 

have påvirket deres mulighed for overlevelse og ville have givet dem dødsstødet. 

 

På langt sigt virkede lovforslaget som et frontalangreb på hele andelsselskabstankegangen. Særligt 

var konstruktionen, hvor landmændene – gennem leveringspligten – sikrer virksomhederne et råva-

regrundlag i fare. Denne leveringssikkerhed har været med til at skabe grundlaget for, at den dan-

ske fødevareklynge i dag er verdens tredjestørste, har skabt mange eksportindtægter og ikke 

mindst beskæftigelse både i byerne og på landet. 

 

Landbrug & Fødevarer glæder sig derfor over, at regeringen har handlet hurtigt og har lyttet til kri-

tikken, og at lovforslaget er trukket tilbage.  

 

Inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen 

Det foreslås at inddrage CO2 -kvoter under CFC-beskatningen, på samme måde som handel med 

almindelige værdipapirer er det. Ved en CO2 -kvote forstås et bevis for retten til i en given periode 

at udlede en vis mængde drivhusgas.  

 

Landbrug & Fødevarer tager inddragelsen af CO2 -kvoter under CFC-beskatningen til efterretning.  

 

Landbrug & Fødevarer har en række medlemmer, der er omfattet af kvotesystemet, og vi finder det 

derfor generelt vigtigt, at omsætteligheden af CO2 -kvoterne bevares, og at kvotemarkedet forsat er 

likvidt og fungerer efter markedsprincipper. Derved opnås den største effektivitet af systemet. Un-

der forudsætning af, at lovændringen ikke svækker ovenstående principper, har vi ingen bemærk-

ninger til de foreslåede ændringer. 

 

Nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller  

Ifølge lovforslaget nedsættes afskrivningssatsen fra 25 % til 15 % på vindmøller med en kapacitet 

over 1 MW, svarende til hvad der gælder for øvrige anlæg til fremstillig af varme og el. Efter forsla-

get skal den nye afskrivningssats finde anvendelse på vindmøller, der anskaffes 1. januar 2013 el-

ler senere. Efter AL § 3 anses vindmøllen for anskaffet, når den er leveret til en igangværende virk-

somhed, bestemt til at indgå i virksomhedens drift og færdiggjort i et sådant omfang, at den kan 

indgå i driften. Dette betyder, at der er en lang række igangværende vindmølleprojekter, der bliver 

ramt af de nye regler. Dette hænger sammen med, at et vindmølleprojekt typisk løber over 2-4 år, 

inden vindmøllen er leveret. I denne periode afholdes der en lang række udgifter til forundersøgel-

ser, VVM, evt. klagebehandling i Naturklagenævnet m.v. Udgifterne i denne periode beløber sig ty-

pisk til 1-2 mio. kr., inden det i det hele taget bliver besluttet, om vindmøllerne kan opsættes. 

 

For disse igangværende projekter er det ganske uacceptabelt, at vindmøller bliver omfattet af de 

nye regler, idet investorerne har afholdt en lang række udgifter i den tro, at afskrivningssatsen var 

25 %. Ligeledes vil de nye regler ramme de naboer til vindmøllerne, der deltager i projektet via kø-

beretsordningen. Herved udhules værdien af køberetsordningen for de naboer, der skal tåle de ge-

ner, der er ved opsætning af vindmøller tæt på deres hjem.  

 

Derfor er der behov for en overgangsperiode, således at disse igangværende projekter ikke bliver 

ramt af lovændringen. Da afskrivningslovens § 5C blev indført for visse driftsmidler, blev der også 

indført en overgangsordning, således at den lave afskrivningssats på 15 % først er gældende fra 
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2016. Tilsvarende skal det derfor foreslås, at de nye regler alene finder anvendelse for nye vind-

møller, der leveres den 1. januar 2016 eller senere, således at de igangværende projekter ikke bli-

ver ramt af lovændringen. Herved sikres det også, at vindmøllemarkedet får den fornødne tid til at 

tilpasse sig den nye situation. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er stærkt kritisabelt, at et så stort lovkompleks sendes i 

høring med så korte svarfrister. 

 

 I forhold til andelsselskabselementerne er det decideret rystende, at man fra Skatteministeriets 

side sender et lovforslag i høring, der har enorme konsekvenser for en gruppe virksomheder, uden 

at der er foregået en tilbundsgående analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af forsla-

get, og at man alene har fokuseret på en skatteteknisk beregning af provenuet. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Skatteministeriet ikke gentager 

sådanne fejltagelser og som minimum inddrager ekspertise, der kan supplere ministeriets skatte-

tekniske arbejde, før et lovforslag fremsættes i Folketinget. 

 

Generelt er det en uskik med så korte høringsfrister. Sendes et udkast til lovforslag i høring med så 

korte svarfrister, er mulighederne for at afgive gennemarbejdede bemærkninger ikke eksisterende. 

Der opstår en overordentlig stor risiko for lovsjusk og for, at væsentlige konsekvenser af de foreslå-

ede ændrede rammevilkår for borgere og virksomheder ikke bliver belyst. Ved at afmontere hø-

ringssystemet og fremsætte lovforslag, der ikke er kommenteret af sagkundskab og berørte organi-

sationer, som repræsenterer de mennesker og virksomheder, der vil blive ramt af de nye regler og 

øgede byrder, øger skatteministeren risikoen for lovsjusk.  

 

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 

 
Lone Saaby 

Direktør 

Generel Erhvervspolitik 

Landbrug & Fødevarer 
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