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Indledende betragtninger
Med det nu fremsatte lovforslag foreslås det, at
Novozymes A/S skal hæfte for selskabsskatter og
kildeskatter i blandt andet Novo Nordisk A/S og Novo
A/S.
Novozymes A/S har ingen indflydelse på Novo A/S eller
Novo Nordisk A/S og disse selskabers forretningsmæssige
beslutninger.
Forslaget er indlysende urimeligt for Novozymes A/S og
rammer på tre væsentlige områder:
 Etisk/Ledelsesmæssigt
 Økonomisk
 Overholdelse af regnskabslovgivningen
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Etiske/ledelsesmæssige konsekvenser
 Forslaget stiller minoritetsaktionærer i Novozymes
ringere
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 Majoritetsaktionæren, Novo A/S, kan søge øget
indflydelse i Novozymes A/S for at beskytte egne
interesser. Herved kan der ske en nedprioritering af
minoritetsaktionærernes interesser
 Signalværdi overfor minoritetsaktionærerne Troværdighed på aktiemarkedet
Økonomiske konsekvenser
 Novozymes A/S hæfter for skatterne i Novo Nordisk”grenen” af sambeskatningskredsen og Novo A/S i
forhold til Novo A/S’ ejerandel af Novozymes A/S, dvs.
med ca. 25%.
 Den foreslåede hæftelse vil have betydelig økonomisk
indflydelse for Novozymes A/S, da Novo A/S og Novo
Nordisk A/S er væsentligt større virksomheder end
Novozymes A/S.
 Hæftelsen kan have en negativ effekt på prisdannelse
af de børsnoterede aktier i Novozymes A/S, da
markedet vil indregne en risikopræmie som følge af
hæftelsesreglerne
 Endvidere kan hæftelsen forøge låneomkostningerne
for Novozymes A/S
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Økonomiske konsekvenser — investeringer

Øvrige
aktionærer

 Novozymes-koncernen indgår i udviklings- og
samarbejdsforhold med andre virksomheder via
enten:

Novo A/S

(Administrationsselskab)

 Stiftelse af fælles ejet udviklingsselskab
 minoritetsinvesteringer i eksisterende
udviklingsselskaber

ca. 75% ca. 25%

Novozymes A/S

Partner A/S
[20/80]%

Udvikling A/S

(Subsidiær hæftelse)

 Konsekvensen af hæftelsen for skatter vil være at
Udvikling A/S kan hæfte delvist for
selskabsskatter og kildeskatter i
sambeskatningskredsen under Partner A/S.
 Novozymes A/S kan indirekte komme til at hæfte
herfor via ejerandelen i Udvikling A/S. Dette er
ikke hensigtsmæssigt.
Forslaget kan medføre, at Novozymes fravælger at
investere i udviklingsselskaber.
Dette vil skade den fortsatte udvikling inden for
dansk forskning.
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Regnskabsmæssig oplysningsforpligtelse – en
umulighedssituation

Novo A/S

ca. 25%

Novo Nordisk
A/S

 Ved regnskabsaflæggelsen er det et krav, at
børsnoterede selskaber oplyser størrelsen af
eventuelle hæftelser, medmindre disse er
usandsynlige.

Øvrige
aktionærer

 Værdipapirhandelslovens restriktive bestemmelser
om intern viden

ca. 25% ca. 75%

Novozymes A/S

Oplysningsforpligtelse i
årsrapporten

 Ofte praktisk umuligt at kende den resterende
Novo- koncerns position på tidspunktet for
regnskabsaflæggelsen.
Konsekvensen af lovforslaget er, at det ikke bliver
muligt at opfylde regnskabslovgivningens
oplysningskrav.
Lovforslaget kan have negativ effekt på prisdannelse
af de børsnoterede aktier i Novozymes A/S, da
markedet vil indregne en risikopræmie som følge af
hæftelsesreglerne.

Afsluttende bemærkninger
Afsluttende bemærkninger
 Ved tidligere lovforslag i 2005, hvor der blev indført regler om obligatorisk sambeskatning,
vil man erindre, at vi også på daværende tidspunkt fremførte ovenstående forhold som
problematiske. Dengang havde Skatteministeriet forståelse for problemstillingen og
imødekom at fjerne den dengang tilsvarende foreslåede hæftelse.
 Det er derfor med meget stor undren, at vi nu efterfølgende skal se en sådan hæftelse
forsøgt indført.
 Baggrunden angives at være, at man i nogle helt få konkrete situationer har været ude for,
at nogen uberettiget har prøvet at unddrage sig skat.
 Novozymes har naturligvis på ingen måde sympati for dette, og har også forståelse for, at
man er nødt til at indføre værn i det omfang, lovgivningen ikke allerede indeholder sådanne
værn.
 Det er imidlertid ikke betryggende, at man vil ramme alle lovlydige skatteydere, blot fordi
nogle få forbryder sig.
 Det bør kunne gøres ved i stedet at skærpe straffen eller strafmulighederne for dem, der
forbryder sig.
Novozymes A/S skal derfor anmode om, at lovforslaget ændres, således at der ikke
indføres en hæftelse i sambeskatninger, som det er foreslået.

