Skatteudvalget 2016-17
L 27 Bilag 10
Offentligt

Fra: Lars Thygesen [mailto:LTN@pwc.dk]
Sendt: 8. december 2016 21:55
Til: juraogsamfundsoekonomi@skm.dk
Cc: Lea Wermelin <Lea.Wermelin@ft.dk>; Mads Fallesen <Mads.Fallesen@ft.dk>; Tina Grønlund
<Tina.Gronlund@ft.dk>
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Til Folketingets Skatteudvalg
Skatteministeren har den 7. december 2016 oversendt ændringsforslag (L 27, bilag 8), der ønskes stillet til 2.
behandlingen af ovennævnte lovforslag.
Ved ændringsforslag nr. 2 foreslås det, at følgende indsættes som 2. pkt. i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1:
”Fonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere m.v., jf. ligningslovens § 14 F, kan i
den efter § 3 opgjorte indkomst foretage fradrag for uddelinger til sådanne formål.”
Af ligningslovens § 14 F, stk. 1-2, fremgår følgende:
"Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst kan fradrages bidrag til en fond, hvis formål
er at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens
virksomhed, eller deres pårørende. Fonden må ikke udbetale ydelser af pensionslignende karakter. Hvis
arbejdsgiveren yder bidraget ved at påtage sig en gældsforpligtelse over for fonden, fradrages et beløb
svarende til fordringens kursværdi ved stiftelsen.
Stk. 2. Et flertal af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der
kan nyde godt af fondens virke."
Det synes ikke tydeligt at fremgå, om henvisningen i ændringsforslaget til ligningslovens § 14 F omfatter
såvel betingelsen i ligningslovens § 14 F, stk. 1 (formålet), som betingelsen i ligningslovens § 14 F, stk. 2
(ledelsessammensætningen).
Der kan således være fonde, hvis formål det er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere m.v. (jf. den
foreslåede bestemmelse i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.), men hvor kravet til
ledelsessammensætningen i ligningslovens § 14 F, stk. 2, ikke er opfyldt.
Det ønskes derfor oplyst, om det er en betingelse for, at en fond omfattes af den foreslåede fradragsret i
fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., at fonden (også) opfylder kravet til ledelsessammensætningen i
ligningslovens § 14 F, stk. 2, eller om det er tilstrækkeligt, at fondens formål er at betrygge eller forbedre
kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende, jf.
ligningslovens § 14 F, stk. 1?
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