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For sla g t il lov om æ ndr ing a f lignin gslove n,
k ur sge vinst love n og pe nsionsa fk a st be sk a t ningslove n
FSR - danske revisorer henviser til ovennævnte lovforslag om ændring af
ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven, som
skatteministeren fremsatte den 2. oktober 2019.
FSR – danske revisorer har i forbindelse med lovforslagets høringsproces afgivet
bemærkninger til Skatteministeriet.
FSR – danske revisorer vil indlede med at bemærke, at vi fortsat finder, at en
ophævelse af særreglerne ikke forekommer hensigtsmæssig.
FSR – danske revisorer har i forlængelse af det høringsskema, som er offentligt
to spørgsmål, som vi gerne vil bede skatteministeren forholde sig til.



Det anføres i høringsskemaet i et svar til Finans Danmark, at udstedelse
af hybrid kernekapital som udgangspunkt ikke udløser beskatning hos
udsteder. Dernæst bemærkes det, at dette dog ikke udelukker, at der
efter en konkret vurdering kan foreligge et skattepligtigt tilskud eller en
gavedisposition i forhold til en finansiel udsteder af hybrid kernekapital.

Vi skal venligst anmode om en uddybning af, hvilke situationer skatteministeren
tænker på i denne forbindelse.



Vi skal i tilknytning til ovennævnte spørgsmål anmode skatteministeren,
om at bekræfte, at en sådan betragtning – allerede fordi der ikke
indbetales nye penge - ikke kan komme i betragtning i relation til et
allerede eksisterende lån, som efter lovforslagets
ikrafttrædelsesbestemmelser i skattemæssig henseende skal anses for
afstået og generhvervet den 31. december.
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Vi står naturligvis gerne til rådighed for en eventuel uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Klaus Okholm
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