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Business.dk har i enkelte indlæg kort kommenteret skatteministerens Lovforslag L 103 af 14/12-2016.
Det er dybt beklageligt, at lovforslaget er sendt i høring med et følgebrev samt en pressemeddelelse, der
begge giver indtryk af, at lovforslaget særligt retter sig mod en uhensigtsmæssig beskatning vedrørende
fysiske personers investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet.
Der er principielt ingen asymmetrisk beskatning i tilfælde af, at investeringsobjektet befinder sig her i
landet.
Kendsgerningen er, at lovforslaget med virkning fra 14. december 2016 vil omfatte samtlige
investeringsprojekter via kommanditselskaber med 10 eller færre investorer samt handel med ”brugte”
anparter fra samme dato. Dette uanset aktivet er beliggende i udlandet eller i Danmark.
At lovforslaget samtidig fremsættes med en tendentiøs og udokumenteret påstand om, at investeringerne i
dagens Danmark overvejende skulle være skattemotiverede, tjener heller i skatteministeren til ros. Mangen
en investor må i dag erkende, at der er tale om en erhvervsmæssig investering med risiko for at skulle
indbetale til dækning af driftstab, indfrielse af lån eller tab på eksempelvis en ejendom. I øvrigt kan der
efter praksis ikke opnås fradrag for et skattemæssigt tab, der er større end det beløb, man som investor
kan komme til at indbetale i form af investorindskud og visse kautionsforpligtelser for lån.
I dagens marked ser seriøse investorer naturligvis væsentligst på den fremtidige afkastmulighed.
Det ville klæde skatteministeren at tone rent flag – det siges dog også, at Skatteministeriet har bekræftet,
at pressemeddelelsen kan misforstås.
I øvrigt må det siges at være påfaldende, at skatteministeren ikke nævner det regelsæt (Ligningslovens §
33d), der allerede findes om genbeskatning i Danmark af underskud i udenlandsk indkomst (fast driftssted
herunder fast ejendom i udlandet), hvor den udenlandske indkomst ikke beskattes i Danmark, når
indkomsten udviser overskud.
Det ville være rart med en information og en debat på et oplyst og sobert grundlagt. Det ligner
hastværksarbejde fra ministerens side!
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