Skattelovforslags-katalog fra regeringen
Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår.
Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge
skatteministeren især på styrkelse af retssikkerheden og lempelser til erhvervslivet,
helt i overensstemmelse med tidligere annonceret af regeringen.
Foruden nedestående lovkatalog, må det forventes, at i takt med at forhandlingerne om
den kommende finanslov falder på plads, vil der komme flere lovforslag, herunder
lovforslag af en lidt tungere kaliber end præsenteret i går.
Uddrag af lovkatalog:

Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II)
Der er indtil videre planlagt to såkaldte retssikkerhedspakker.
Den første pakke vil betyde, at:




SKAT ikke længere vil have adgang til at foretage kontrol på privat grund ved byggeaktivitet
Kravet om skiltning på byggepladser, hvor entreprisen er over 50.000 kr. inklusive moms,
afskaffes
Pligten til at oplyse cpr.nr. og forevise gyldig legitimation, når SKAT foretager kontrol,
afskaffes.

Lovforslaget er sendt i høring.
Den anden pakke vil indeholde en række retssikkerhedsmæssige initiativer, herunder
genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde i klagesager.

Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)
Lovforslaget vil indeholde en række reguleringer og ophævelser for fritagelser for forskellige
miljøafgifter, NOx-afgiften og afgifterne på varmeaffald.

Transfer pricing dokumentation (november II)
Den nuværende krav til TP-dokumentation stammer helt tilbage fra 2006. OECD har opdateret
dokumentationskravene og lavet nye standarder. Regeringen foreslår, at Danmark følger disse
standarder.

OECD anbefaler, at dokumentationen fremover skal bestå af tre dele:




En fællesdokumentation (master file) indeholdende standardiseret information relevant for alle
enheder i en koncern
En landespecifik dokumentation (local file), som henviser specielt til kontrollerede
transaktioner foretaget af den lokale skattepligtige enhed.
En land-for-land rapport, der betyder, at multinationale koncerner årligt skal rapportere om
deres økonomiske aktivitet i alle de lande, hvor koncernen opererer.

Lovforslag vedrørende land-for-land rapport er sendt i høring.

Udskydelse af forældelsesfristen for gæld til det offentlige (oktober
I)
Den 8. september 2015 besluttede SKAT at stoppe al automatisk inddrivelse af gæld til det
offentlige, da der var påvist fejl i EFI (et fælles inddrivelsessystem).
For at hindre utilsigtet forældelse af krav under inddrivelse hos SKAT foreslår regeringen, at,
forældelsesfristen tidligst regnes fra den 20. november 2018, for alle fordringer, der den 19.
november 2015 eller senere er under inddrivelse.
Lovforslaget er sendt i høring.

Ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven
(oktober I)
Lovforslaget vil indebære, at en række specialskibe får mulighed for at anvende
tonnageskatteordningen.
Der er i vidt omfang tale om genfremsættelse af L 124, 2014/2015.

Den skattemæssige behandling af negative renter mv. (november II)
SKAT meddelte i styresignal SKM2015.160, at negative renter beregnet som en procentdel af den
til enhver tid værende ”restgæld/tilgodehavende” skattemæssigt vil blive betragtet som renter.
Dette gælder såvel for debitor som kreditor.
De negative renter er årsagen til at regeringen foreslår en række ændringer og præciseringer af
skattelovgivningen.
Lovforslaget er sendt i høring.

Genindførelse af formueskattekursen (februar I)
Regeringen vil genindføre formueskattekursen, så denne igen kan bruges som værdiansættelse
ved overdragelse af aktier til børn m.fl.
Der arbejdes på at udforme en konkret model, således at lempelsen kan træde i kraft fra 1. januar
2016. Modellen vil indeholde værnsregler, så genindførelsen af formueskattekursen ikke
genåbner det tidligere skattehul, hvor der kunne føres aktiegevinster ubeskattet ud af Danmark,
herunder til børn bosiddende i udlandet.

Udvidelse af adgangen til at betale acontoskat ved ny
koncernforbindelse og øvrige ændringer (februar I)
Der foreslås en udvidelse af adgangen til at betale frivillig acontoskat for selskaber i forbindelse
med etableringen af en ny koncernforbindelse.

Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde (februar I)
Regeringen vil indføre adgang til, at virksomheder kan overdrages til erhvervsdrivende fonde med
skattemæssig succession fra og med 2016.

En samlet justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold
til EU-retten (januar I)
Dette lovforslag vil i hovedtræk indeholde følgende ændringer:
Nedsat udbytteskat for begrænset skattepligtige selskaber
Den interne beskatningsprocent for udbytte fra danske selskaber til udenlandske selskaber
foreslås nedsat fra 27 % til 22 %.
Ændret definition af datterselskabsaktier
Efter gældende regler er der tale om datterselskabsaktier, hvis et selskab ejer mindst 10 % af
kapitalen i datterselskabet. Dette ændres ikke. Men efter gældende regler er det tillige en
betingelse, at et udenlandsk datterselskab enten er hjemmehørende inden for EU eller i et land,
som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Sidstnævnte betingelse ophæves,
og i stedet indsættes en betingelse om, at selskabet er skattepligtigt i hjemlandet.
Danske selskaber vil derfor ikke længere være skattepligtig af udbytte fra udenlandske
datterselskaber, uanset hvor selskabet er hjemmehørende, blot selskabet er skattepligtigt til
hjemlandet.
Begrænsning af selskabsskattepligten for elproducerende selskaber og foreninger
Selskabsskattepligten for elselskaber foreslås begrænset til selskaber og foreninger, der har

elproducerende anlæg med en effekt på over 25 kW. Den foreslåede ændring omfatter ikke
elselskaber, der er organiseret som aktieselskaber eller anpartsselskaber.
Virksomhedsordningen – sikkerhedsstillelse
I forbindelse med vedtagelse af ændrede regler i virksomhedsskatteloven i september 2014 blev
skatteydere, der havde indrettet sig efter ændringerne i lovforslag fremsat den 11. juni 2014
unødigt hårdt ramt. Allerede i forbindelse med vedtagelsen af loven, fremhævede den daværende
skatteminister, at der ville blive fremsat lovslag til opblødning af disse uhensigtmæssigheder. Det
ses at være dette løfte den nye skatteminister vil opfylde
Det foreslås, at de selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at opgøre beløbet, der beskattes
efter reglen om beskatning ved sikkerhedsstillelse, på baggrund af sikkerhedsstillelsens størrelse i
perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 8. september 2014.
Den foreslåede overgangsregel betyder, at beskatningen af en sikkerhedsstillelse kan ske på
baggrund af værdien af den stillede sikkerhed. Det vil sige, at størrelsen af gælden, der er stillet
sikkerhed for, er uden betydning. Det foreslås i tilknytning til ændringen, at der til og med den 30.
juni 2017 gives mulighed for at foretage omvalg af selvangivne oplysninger for indkomstår, hvori
perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 8. september 2014 indgik, fordi en beskattet
sikkerhedsstillelse reelt gøres skattefri, hvis overgangsreglen anvendes.
Herudover foreslås det også, at reglen om beskatning ved sikkerhedsstillelse tydeliggøres, så det
klart fremgår, hvorledes det opgjorte beløb skal medregnes ved opgørelsen af den selvstændiges
personlige indkomst (det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens
størrelse). Endelige sker der en tilføjelse i arbejdsmarkedsbidragsloven, således at det klart
fremgår, at beløbet er omfattet af bidragspligten.

Forhøjelse af fradrag for passage af Storebælt (november II)
Regeringen foreslår, at brofradraget forhøjes til 110 kr. pr. passage af Storebæltsforbindelsen.

BoligJobordningen (november II)
Regeringen indgik den 29. juni 2015 en aftale med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk
Folkeparti og De Konservative om genindførelse af BoligJobordningen for 2015, og at ordningen
fra og med 2016 skal være ”Grøn”.
Ifølge aftalen skal BoligJobordningen fra og med 2016 være todelt og give mulighed for fradrag på
op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på op til 12.000 kr.
pr. person.

Ejendomsvurderinger (feb II)
Ophævelse af nuværende vurderingslov og indførelse af ny og moderniseret vurderingslov og
ejendomsvurderingssystem.
Samtidig vil regeringen fremsætte lovforslag om ny klagebehandling og mulighed for
genoptagelse mv. på ejendomsvurderingsområdet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tax director Lærke Hesselholt
Direkte telefon: 35 27 52 40
E-mail: laerke.hesselholt@dk.gt.com

