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2. udkast
(Ændringsforslag fra DF)

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,
ligningsloven og forskellige andre love
(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for
tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)
[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]
1. Ændringsforslag
Dansk Folketpartis medlemmer af udvalget har stillet 1
ændringsforslag til lovforslaget.
2. Indstillinger
<>
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
3. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>
<Parti/partier>
<>
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et mindretal (DF), tiltrådt af: <>

Til § 5
1) I det under nr. 5 foreslåede § 7 P, stk. 7, ændres i nr. 2,
1. pkt., »oversteg 20 mio. kr., og en balancesum, der ikke
oversteg 75 mio. kr.« til: »oversteg 15 mio. kr., eller en ba‐
lancesum, der ikke oversteg 15 mio. kr.«
[Omsætnings- og balancegrænse følger EU’s grænse for mi‐
krovirksomheder]
Bemærkninger
Til nr. 1
Med lovforslaget foreslås, at selskaberne for at kunne be‐
nytte den foreslåede ordning bl.a. skal opfylde grænseværdi‐
er for omsætning og balance i et af de på aftaletidspunktet to
senest opgjorte årsregnskaber.
Lovforslagets § 5, nr. 5, indebærer, at grænseværdien for
omsætning er 20 mio. kr. og for balance 75 mio. kr. Begge
grænser skal være overholdt i et af de to senest opgjorte års‐
regnskaber.
Med ændringsforslaget foreslås det at nedsætte grænse‐
rne for både omsætning og balance til 15 mio. kr., således at
det svarer til EU’s grænse for mikrovirksomheder, jf. Kom‐
missionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mi‐
krovirksomheder, små og mellemstore virksomheder
(2003/361/EF). I overensstemmelse med EU-definitionen
foreslås samtidig, at blot én af grænserne skal være over‐
holdt i et af de på aftaletidspunktet to senest opgjorte års‐
regnskaber.
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Ændringsforslaget skønnes at indebære en begrænset re‐
duktion af mindreprovenuet. Nedsættelsen skønnes imidler‐
tid ikke at ændre de provenumæssige konsekvenser af lov‐
forslaget, som på grund af den betydelige usikkerhed afrun‐
des til nærmeste 5 mio. kr.
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2018 og var
til 1. behandling den 27. november 2018. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

ber 2018 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag
275 (folketingsåret 2017-18). Den 27. november 2018 send‐
te skatteministeren høringssvarene og et høringsnotat til ud‐
valget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 5 bilag på lovforsla‐
get.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig
henvendelse om lovforslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 8 spørgsmål til
skatteministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har
besvaret.

Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 10. septem‐
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Torsten Schack Pedersen (V) Carsten Kissmeyer (V) Joachim B. Olsen (LA) nfmd. May-Britt Kattrup (LA)
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Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
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Radikale Venstre (RV)
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Socialistisk Folkeparti (SF)
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