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Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Thor Möger Pedersen

/Marianne Sigetty

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af afskrivningsgrundlag (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget
for investeringer i nye driftsmidler) (L 192)

Til § 1

1) Det under nr. 1 foreslåede § 5 D, stk. 6, affattes således:
”Stk. 6. § 5, stk. 4-6, og § 5 A finder tilsvarende anvendelse for driftsmidler omfattet af stk. 1.”
[Forhøjet afskrivningsgrundlag for leasingselskaber og tilpasning af tabsfradrag ved salg af
driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag til tabsfradrag ved salg af driftsmidler med almindeligt afskrivningsgrundlag]

2) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:
”01. I § 8, stk. 1, indsættes efter ”§ 5, stk. 2,”: ”og § 5 D, stk. 4,”.
02. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
”Stk. 2. Ved opgørelsen af saldoen som nævnt i stk. 1 kan den skattepligtige vælge at foretage
opgørelsen på grundlag af summen af saldiene efter § 5, stk. 2, og § 5 D, stk. 4.”
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
03. I § 9, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
”Ved opgørelsen af saldoværdien som nævnt i 2. og 3. pkt. kan den skattepligtige vælge at foretage opgørelsen på grundlag af summen af saldoværdierne efter § 5, stk. 2, og § 5 D, stk. 4.”
04. I § 9, stk. 3, indsættes efter ”§ 5, stk. 4,”: ”jf. § 5 D, stk. 6,””
[Mulighed for at sammenlægge den almindelige driftsmiddelsaldo og 115 pct.s-saldoen ved
opgørelse af negativ saldo og ved opgørelse af fortjeneste eller tab ved ophør af virksomhed]

Til § 2

3) I stk. 4 ændres ”kommunens og kirkens slutskat” til: ”kommunens slutskat og kirkeskat”.
[Redaktionel ændring]

Side 2

Bemærkninger

Til nr. 1
Efter forslaget får leasingselskaber, der i dag er omfattet af afskrivningslovens § 5, stk. 4, om
udskydelse af begyndelsestidspunktet for afskrivning til året efter anskaffelsesåret, adgang til
115 pct.s-afskrivningsgrundlaget som foreslået i lovforslaget.
Efter afskrivningslovens § 5 A kan en skattepligtig, der har solgt et driftsmiddel med almindeligt afskrivningsgrundlag efter § 5 med tab, fradrage tabet i det indkomstår, hvori driftsmidlet
er solgt. Det foreslås, at denne regel også finder anvendelse for driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag, hvis disse sælges med tab.

Til nr. 2
Efter afskrivningslovens § 8 skal en negativ saldo for driftsmidler, jf. § 5, udlignes ved anskaffelser eller medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det følgende år.
Det foreslås, at reglen i afskrivningslovens § 8 også skal finde anvendelse for driftsmidler, der
vælges afskrevet efter § 5 D, jf. § 1, nr. 1, i lovforslaget som fremsat. Det foreslås også, at den
skattepligtige ved opgørelsen af, om der foreligger en negativ saldo, kan vælge at foretage opgørelsen på grundlag af summen af saldiene efter § 5 og § 5 D. Dette indebærer f.eks., at en positiv saldo efter § 5 D kan anvendes til at udligne en negativ saldo efter § 5.
Ved salg af virksomheden skal fortjeneste eller tab opgøres efter afskrivningslovens § 9. Det
forhold, at afskrivning på grundlag af 115 pct.s-afskrivningsgrundlaget opgøres på en særskilt
saldo, medfører to selvstændige opgørelser efter henholdsvis denne særskilte saldo og den almindelige driftsmiddelsaldo. Dette påvirker ikke umiddelbart den samlede fortjeneste eller det
samlede tab.
Det har imidlertid betydning, hvis der ønskes succession i forbindelse med salget, idet dette
forudsætter, at der er en fortjeneste at succedere i. Hvis den ene saldo overdrages med tab, er
konsekvensen således, at succession i denne saldo er udelukket, selv om der samlet set er tale
om en fortjeneste. For at undgå, at en sådan teknikalitet skal stå hindrende i vejen for succession, foreslås det, at den skattepligtige kan vælge at foretage opgørelsen af, om der foreligger fortjeneste eller tab, på grundlag af summen af de to saldi.

Til nr. 3
Der er tale om en redaktionel ændring.

Side 3

