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Vedrørende L 29 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).
Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Morten Bødskov
/ Camilla Christensen

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde) (L 29)

Til § 1

1) I det under nr. 1 foreslåede § 35 D, stk. 2, 3. pkt., ændres ”Det anførte beløb
i” til: ”Det beløb, der følger af”.
[Sproglig ændring]

Til § 4

2) I det under nr. 3 foreslåede § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres ”når der i” til: ”og der
i”.
[Sproglig ændring]
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Bemærkninger

Til nr. 1
Det følger af forslaget til aktieavancebeskatningslovens § 35 D, at fonden skal betale afdrag på stifterskatten ved en efterfølgende afståelse af aktier, der er erhvervet efter de foreslåede regler. Opgørelsen skal ske pr. afstået aktie og foretages på
grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessum.
Ifølge forslaget til aktieavancebeskatningslovens § 35 D, stk. 2, 3. pkt., skal ”Det
anførte beløb i stk. 1, 4. pkt.”, anvendes som aktiens anskaffelsessum.
I stk. 1, 4. pkt., er anført, at ”Som aktiernes anskaffelsessum anvendes overdragerens anskaffelsessum, dog mindst 0 kr.”
Idet der i stk. 1, 4. pkt., ikke er anført et beløb, foreslås det, at formuleringen i stk.
2, 3. pkt., ændres, så der henvises til det beløb, der følger af stk. 1, 4. pkt. Der er
tale om en sproglig ændring uden betydning for bestemmelsens materielle indhold.

Til nr. 2
Det følger af forslaget til fondsbeskatningslovens § 6, stk. 2, at hvis fonden afstår
aktier, der er erhvervet efter de foreslåede regler, finder den såkaldte prioriteringsregel anvendelse, når gevinsten i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 8
ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når der i det
pågældende år er eller har været en positiv saldo for stifterskat.
Det foreslås at ændre formuleringen af de to anførte betingelser, der skal være opfyldt samtidig, så ”når” ikke forekommer to gange, men ændres til ”og” den anden
gang, ordet forekommer i bestemmelsen. Der er tale om en sproglig ændring uden
betydning for bestemmelsens materielle indhold.
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