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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Simon Lind og Jakob Schou 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til sli@skm.dk og jws@skm.dk med kopi til 

juraogsamfundsoekonomi@skm.dk  

Høring af forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, 

ligningsloven og skattekontrolloven, j.nr. 2018-1357 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslag til lov om 

ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven 

(implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD)), som er sendt i høring den 31. maj 2018.  

 

Generelt finder Landbrug & Fødevarer det vigtigt, at danske virksomheder ikke pålægges strengere 

krav end virksomheder i andre EU-lande. De danske fødevareproducenter og 

landbrugsvirksomheder opererer i høj grad på et internationalt marked, hvor nationale rammevilkår 

let kan påvirke konkurrenceevnen. Hvis ikke Danmark formår at have konkurrencedygtige 

rammevilkår, vil resultatet blive en reduktion i beskæftigelsen i de konkurrenceudsatte brancher i 

Danmark. For så vidt angår fødevareproducenter og landbrugsvirksomheder vil resultatet være en 

udflytning af beskæftigelse til lande med dårligere resultater inden for fødevaresikkerhed, 

klimavenlig produktion, dyrevelfærd, mv. 

 

Landbrug & Fødevarer deltager af samme årsag i Implementeringsrådet. Implementeringsrådet har 

forholdt sig konkret til implementeringen af skatteundgåelsesdirektivet, og har i dén forbindelse 

udtrykkeligt anbefalet, at ”Danmark så vidt muligt bør følge direktivet og ikke indføre eller beholde 

danske særregler, der går længere end direktivet”. Landbrug & Fødevarer bakker til fulde op om 

denne anbefaling. Lovforslaget bør justeres i overensstemmelse hermed. 

 

Det er desuden afgørende, at lovlydige virksomheder har klare og forståelige skatteregler at 

forholde sig til. Lovgivers og skattemyndighedernes intentioner om at fange relativt få 

skatteunddragere må ikke prioriteres højere end de mange lovlydige virksomheders behov for at 

tilrettelægge deres forretning og forudse deres risici. Det er afgørende for virksomhedernes 

retssikkerhed, at man fra lovgivers side specificerer nøglebegreber. Kun på dén måde kan lovgiver 

desuden selv vurdere de potentielle konsekvenser af lovgivningen.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke bemærkninger til lovforslaget: 

 

Rentefradragsbegrænsning 

De eksisterende regler om tynd kapitalisering og renteloft bevares i uændret form under henvisning 

til, at disse regler er centrale for, at selskabsskattebasen ikke udhules, og at provenuet fra reglerne 

er anvendt til finansiering af selskabsskattenedsættelsen fra 28 til 25%.  
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Landbrug & Fødevarer mener, det bør overvejes at ophæve reglerne om tynd kapitalisering og 

renteloft ud fra et konkurrencehensyn, idet der er tale om en overimplementering af direktivet.  

 

Alternativt bør reglen omkring renteloft som minimum lempes på følgende vis:  

 

• Beløbsgrænsen i renteloftsreglen er på DKK 21.300.000, mens beløbsgrænsen efter den ny 

EBITDA-regel er på DKK 22.313.400. Førstnævnte beløbsgrænse bør ændres, så den svarer til 

grænsen efter den nye EBITDA-regel. Det giver ingen mening at operere med to forskellige 

grænser.  

• Rentebeskæring efter renteloftsreglen kan som udgangspunkt ikke fremføres til senere 

indkomstår. Hertil gælder dog som undtagelse reglen i § 11B, stk. 10, hvorefter beskårne 

nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter kan fremføres til modregning i kursgevinst på 

gæld og finansielle kontrakter i de efterfølgende 3 indkomstår. Det bør overvejes at ændre 

reglen i § 11B, stk. 10, således enten 1) at beskårne nettofinansieringsudgifter efter 

renteloftsreglen (altid) kan fremføres (tidsubegrænset) eller 2) at beskårne nettokurstab på gæld 

og finansielle kontrakter tidsubegrænset kan fremføres til modregning i kursgevinst på gæld og 

finansielle kontrakter (dvs. ophævelse af den eksisterende 3-års frist).  

 

I den foreslåede EBITDA-regel fremgår ikke, om eksempelvis straksfradrag og genvundne 

afskrivning efter afskrivningsloven anses for ”afskrivning” ved opgørelse af EBITDA. Det bør 

præciseres, at dette er tilfældet.  

 

Koncernreglen i den foreslåede EBITDA-regel bør præciseres. Det er uklart, hvorvidt det er den 

skattemæssige EBITDA eller den regnskabsmæssige EBITDA, der skal anvendes ved 

koncernreglen: 

 

• Ud fra lovteksten ”Selskaber, der indgår i en koncern, jf. § 31C, kan i stedet for procentsatsen på 

30 pct. anvendes den procentsats, der fremkommer ved at dividere koncernens samlede 

overstigende låneomkostninger i forhold til personer og selskaber mv. uden for koncernen med 

koncernens skattepligtige indkomst før låneomkostninger og afskrivninger”, sammenholdt med 

definitionen af ”overstigende låneomkostninger” i SEL § 11b, stk. 4, er der umiddelbart tale om 

en skattemæssig EBITDA.  

• Ud fra lovteksten ”Det er en forudsætning for anvendelse af 1. og 2. pkt., at det konsoliderede 

årsregnskab er opgjort i overensstemmelse med regnskabsstandarden i årsregnskabslovens 

kapitel 14 eller en af regnskabsstandarderne, der er nævnt i […]”, sammenholdt med, at 

lovbemærkningerne (afsnit 2.1.1) anfører, at der ved beregningen skal ” […] anvendes 

oplysningerne fra det konsoliderede årsregnskab”, er der umiddelbart tale om en 

regnskabsmæssig EBITDA.   

 

Den skattemæssige EBITDA kan være vanskelig – nærmest umulig inden for selvangivelsesfristen 

– at opgøre for koncerner med mange udenlandske datterselskaber. Det kan ikke være lovgivers 

hensigt at pålægge erhvervslivet så store administrative byrder ved håndtering af reglerne. Det bør 

derfor præciseres i lovteksten, at det er den regnskabsmæssige EBITDA, der skal anvendes ved 

koncernreglen.  

 

Lovudkastet indeholder umiddelbart ingen overgangsregel mellem den nugældende EBIT-regel i § 

11C og den nye EBITDA-regel i § 11C. Dette kan betyde, at en eksisterende EBIT-saldo fortabes 
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pr. 1. januar 2019, hvilket næppe har været lovgivers intention, da såvel EBIT-reglen og EBITDA-

reglen indebærer mulighed for fremførsel af beskårne låneomkostninger. Det bør indføres en 

overgangsregel mellem de to bestemmelser, så en EBIT-saldo ikke fortabes ved overgang til 

EBITDA-reglen.   

 

CFC-regler 

Af de almindelige bemærkninger til lovforslagets afsnit 2.4.3 fremgår der: at ”Med hensyn til det 

andet element foreslås det, at der ikke indføres undtagelser til CFC-reglerne baseret på 

beskatningsniveauet for datterselskabet”. Denne passus bør vedblive som en fastforankret del af 

forslaget, da det alt andet lige må være den mest proportionelle metode til håndtering af ikke-

diskriminering, samt at sikre etableringsfriheden.  

 

Af lovforslagets § 1, pkt. 20, vedrørende ændringen af § 32, stk. 5, nr. 3 fremgår det, at indtægter 

og udgifter fra skattepligtige royalties eller anden indkomst fra immaterielle aktiver skal medregnes 

ved opgørelsen af CFC-indkomst. 

 

Direktivet henviser til, at denne passus affødes af OECD’s BEPS Action 3, Chapter 4. Af de 

almindelige bemærkninger til lovforslagets afsnit 2.4.3 fremgår der endvidere, at anden indkomst 

blandt andet vil omfatte indkomst fra immaterielle aktiver, der realiseres ved afståelse af varer 

og/eller tjenesteydelser, da salgssummen vil inkludere et royaltyafkast på de immaterielle aktiver. 

Der gives, hverken i lovforslaget, BEPS eller Direktivet, indikation af, i hvilke tilfælde og hvordan 

dette ”inkluderede royaltyafkast” skal udskilles fra varens/tjenesteydelsens salgspris. Dette forhold 

bør afklares og tydeliggøres. 

 

Af lovforslagets § 1, pkt. 20, vedrørende ændringen af § 32, stk. 5, nr. 9 fremgår det, at indkomst 

fra faktureringsselskaber, der opnår indkomst fra salg og tjenesteydelser, der købes og sælges af 

tilknyttede personer, og som bidrager med ingen eller ringe økonomisk vækst skal medregnes ved 

opgørelsen af CFC-indkomst. 

 

Hverken af lovforslaget, BEPS eller Direktivet gives der indhold til fortolkning af, hvordan 

”faktureringsselskab” skal defineres. Såfremt dette begreb i praksis ender med at være bredt 

defineret, kan det have store uforudsete konsekvenser.  

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Frederik Waaben 

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E FRWA@lf.dk 


