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Til:
Cc:
Fra:
Titel:

Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Kære Niklas
Danske Regioner har ingen bemærkninger til den fremsendte høring over nyt element i L 75 - forslag til lov om
ændring af pensionbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love (SKM: 717911).

Venlig hilsen
Mie Falkensten Ekdahl
Teamleder og seniorkonsulent, Team Økonomi og prioritering
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
M 2095 0875
E mfe@regioner.dk
Officiel post bedes sendt til:
regioner@regioner.dk
www.regioner.dk

Fra: Niklas Jakob Skovgaard Larsen <NJL@skm.dk>
Sendt: 10. november 2021 13:43
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; pote@atp.dk;
Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; politik@shareholders.dk;
da@da.dk; Dansk Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskeadvokater.dk; Regioner@regioner.dk;
dt@datatilsynet.dk; hoering@di.dk; klarlovgivning@digst.dk; letbyrder@erst.dk; fh@fho.dk;
mail@finansdanmark.dk; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk;
isobro@isobro.dk; info@justitia-int.org; kl@kl.dk; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk;
info@ld.dk; modst@modst.dk; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; skat@seges.dk;
jesper.Kiholm@skat.dk; star@star.dk; aeldresagen@aeldresagen.dk; bosaglg@atp.dk
Emne: Høring over nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af pensionbeskatningsloven,
pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love (SKM: 717911)

Til høringsparterne
Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag nr. L 75 om ændring af pensionsbeskatningsloven,
pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger,
flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og
pensionsafkastbeskatningsloven).
I lovforslaget indgår et nyt element Justering af nettoopgørelsesprincippet, som ikke har været på høring forud for

fremsættelsen. Der er vedlagt høringsbrev, høringsliste og lovforslag L 75, hvor det nye element er markeret med
gult.
Skatteministeriet anmoder om eventuelle bemærkninger til det nye element. Det findes i lovforslagets § 2, nr. 9-11, §
5 og § 6, stk. 1 og 7 samt pkt. 2.9 i de almindelige bemærkninger, og er markeret med gult i vedlagte udgave af L 75.
L 75 i sin rene udgave kan findes på Folketingets hjemmeside.
Med venlig hilsen
Niklas Jakob Skovgaard Larsen
Fuldmægtig
Person og pension
Mobil72373352
MailNJL@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
Sådan behandler vi dine personoplysninger

Lovgivning og Økonomi (/CN=Mail Public Folder/CN=Version_1_0/CN=56410c98-2791-4aa7-a43a394dd5e6e113/CN=00000000A3935954396BFC46973121A098EE0E6601001617F6EA93963D4D98035DE40C2C64560000000148430000),
Niklas Jakob Skovgaard Larsen (NJL@skm.dk), Majken Wågensø Landström (mw@skm.dk)
Lene Nielsen (LNI@DI.DK)
Cc:
Bo Sandberg (BSA@DI.DK)
Fra:
RE: Høring over nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af pensionbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige
Titel:
andre love
E-mailtitel: RE: Høring over nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af pensionbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige
andre love (SKM: 717911)
22-11-2021 12:24
Sendt:
Til:

Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til SKM!
DI har ingen bemærkninger til denne høring.

Med venlig hilsen
Bo Sandberg
Skatteøkonom
(+45) 7216 0142
(+45) 2850 3819 (Mobil)
bsa@di.dk
di.dk

Læs, hvordan DI behandler og beskytter
persondata i DI’s Privatlivspolitik

From: Niklas Jakob Skovgaard Larsen <NJL@skm.dk>
Sent: 10. november 2021 13:43
To: samfund@advokatsamfundet.dk; ac@ac.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; pote@atp.dk; Retssikkerhed
<Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; politik@shareholders.dk; da@da.dk; Dansk Erhverv
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskeadvokater.dk; regioner@regioner.dk; dt@datatilsynet.dk; Høring <Hoering@DI.DK>;
klarlovgivning@digst.dk; letbyrder@erst.dk; fh@fho.dk; mail@finansdanmark.dk; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk;
fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; isobro@isobro.dk; info@justitia-int.org; kl@kl.dk; kontakt@kraka.org; sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; info@ld.dk;
modst@modst.dk; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; skat@seges.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; star@star.dk;
aeldresagen@aeldresagen.dk; bosaglg@atp.dk
Subject: Høring over nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af pensionbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige
andre love (SKM: 717911)

Til høringsparterne
Skatteministeren har i dag fremsat lovforslag nr. L 75 om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og
forskellige andre love (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og
justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).
I lovforslaget indgår et nyt element Justering af nettoopgørelsesprincippet, som ikke har været på høring forud for fremsættelsen. Der er vedlagt
høringsbrev, høringsliste og lovforslag L 75, hvor det nye element er markeret med gult.
Skatteministeriet anmoder om eventuelle bemærkninger til det nye element. Det findes i lovforslagets § 2, nr. 9-11, § 5 og § 6, stk. 1 og 7 samt pkt.
2.9 i de almindelige bemærkninger, og er markeret med gult i vedlagte udgave af L 75.
L 75 i sin rene udgave kan findes på Folketingets hjemmeside.

Med venlig hilsen
Niklas Jakob Skovgaard Larsen
Fuldmægtig
Person og pension
Mobil72373352
MailNJL@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
Sådan behandler vi dine personoplysninger

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
Att. lovgivningogoekonomi@skm.dk
cc. njl@skm.dk; mw@skm.dk

Særskilt høring over nyt element l L 75 - nettoopgørelsesprincippet
F&P har modtaget en særskilt høring over et nyt element i L 75, som ikke har
været i forudgående høring.
Der er tale om en justering af det såkaldte nettoopgørelsesprincip, som indgår i såvel pensionsafkastbeskatningsloven (§ 14) som selskabsskatteloven (§
13 F).

23.11.2021

F&P
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf.:

41 91 91 91

fp@fogp.dk
www.fogp.dk

Torsten Schiøler
Chefkonsulent, Cand. Polit

Justeringen skal sikre, at der i forbindelse med driftsmidlers mv. overgang
til anvendelse af dette princip sikres såvel fradrag for tab som beskatning af
genvundne afskrivninger og eventuelle gevinster.
F&P har ingen indvendinger mod den foreslåede justering, inkl. ikrafttrædelses- og virkningsbestemmelser, men har som følge af den korte høringsfrist
ikke haft mulighed for et lovteknisk check af forslaget.

Dir.

41 91 90 94

tsc@fogp.dk

Vores ref.

tsc

Sagsnr.

GES-2009-00202

DokID

435551

Deres ref.

j. nr. 2021-2032

Vi skal supplerende anføre følgende:
Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, indførtes nettoopgørelsesprincippet i 2005, og i den forbindelse skønnedes det ikke nødvendigt med
overgangsregler i forbindelse med principskiftet. Allerede året efter indså
man så, at overgangsregler alligevel var nødvendige i forbindelse med investeringer i fast ejendom.
Dette førte dog ikke til overvejelser om, hvorvidt noget lignende kunne være
nødvendigt for driftsmidler mv., hvilket muligvis skal ses i sammenhæng
med at branchens investeringer inden for denne kategori (fx vindmøller og
anden infrastruktur) havde mindre omfang end det er tilfældet i dag.
Branchen har således benyttet nettoopgørelsesprincippet i op mod 15 år med
det forretningsmæssige formål, som princippet understøtter, nemlig at opnå
Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

”en administrativ lettelse og gøre det lettere at investere i unoterede aktier”,
jf. de almindelige bemærkninger til L 18 – 2005-06.
I hele denne periode har branchens anvendelse af reglerne været underlagt
skattemyndighedernes kontrol – og lovforslagets afsæt i en early warning fra
Skattestyrelsen indikerer da også, at en mulig rent skattedrevet anvendelse
af reglerne må være af nyere dato.

F&P

Vores ref.

tsc

Sagsnr.

GES-2009-00202

DokID

435551

Lovgiver har ansvaret for at udforme og vedligeholde skattereglerne, så de er
robuste, og så der er klarhed om deres sigte. Det ansvar har lovgiver ikke
løftet i forbindelse med implementeringen af nettoopgørelsesprincippet i
2005, hvorfor det naturligvis ikke er rimeligt, at bemærkningerne til L 75
konsekvent udlægger branchens forretningsmæssigt begrundede anvendelse
af dette princip som et forsøg på at udnytte et hul i skattelovgivningen. Branchens investeringer - herunder investeringer i vindmøller - er naturligvis
alene kommercielt begrundede og ikke drevet af den form for skattetænkning.
Hertil kommer, at forsikrings- og pensionsbranchen er underlagt meget
komplekse og op til 25 år gamle særregler, der trænger til et eftersyn og modernisering.
Den annoncerede særskat i form af en ekstra selskabsskat på den finansielle
sektor – som forventes fremsat i februar 2022 - vil medføre en væsentlig forøgelse af kompleksiteten. Det samme gælder den kommende lagerbeskatning
på visse udlejningsejendomme - uanset at den ikke vil belaste branchen økonomisk, da branchen allerede er lagerbeskattet.
Vi skal på denne baggrund opfordre til en snarlig dialog om branchens særlige regler med ovennævnte mål – robusthed og klarhed om sigtet – for øje.

Med venlig hilsen
Torsten Schiøler

Side 2

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

17. november 2021

Særskilt høring over nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af
pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og
forskellige andre love (Korrektion af fejlindbetalinger til
pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet
pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og
pensionsafkastbeskatningsloven)
Skatteministeriet har den 10. november fremsendt ovenstående forslag til lov.
FSR – danske revisorer har læst tilføjelsen til L 75 og har ikke bemærkninger til det nye
element om justering af nettoopgørelsesprincippet.

Med venlig hilsen

Klaus Okholm
Formand for skatteudvalget

Louise Egede Olesen
Skattechef

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K
Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk
CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

Niklas Jakob Skovgaard Larsen (NJL@skm.dk), Anders Nielsen (an@skm.dk), mwl@skm.dk (mwl@skm.dk)
peter.bjare@kpmg.com (peter.bjare@kpmg.com)
L75 PAL § 14 (nettoprincippet)
12-11-2021 17:23

Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Hej med jer!
Lovforslaget ses ikke umiddelbart at omfatte PAL sameje (ikke juridisk person) af infrastrukturaktiver, der overdrages
til nystiftet P/S (med samme ejere = uændret ideel ejerandel), der vælger nettoprincippet. En sådan overdragelse vil
være skattefri efter gældende regler.
»Ved overgang til beskatning efter § 14 anses aktiver, der ikke er nævnt i stk. 3, som ejes via en juridisk person som
nævnt i § 14, stk. 1, for afstået til handelsværdien på overgangstidspunktet. Hvis betingelserne for beskatning efter §
14 ikke længere er opfyldt, anses aktiverne for anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen af det første
indkomstår, hvor det skattepligtige afkast ikke længere opgøres efter § 14.«
Ses heller ikke omfattet af denne nuværende regulering:

”Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 tillægges en forholdsmæssig del af det fald i værdien af andelen i
den juridiske person, som modsvarer den skattepligtiges indtægter, der er skattefrie, fordi de kan
henføres til transaktioner mellem den skattepligtige og den juridiske person”.
Selvom man måske kunne nå frem til, at de genvundne afskrivninger udgør en skattefri indtægt i denne
sammenhæng så modsvarer de jo ikke et fald i værdien af andele i P/S.
I praksis næppe et issue da de PAL-pligtige ikke foretager direkte investeringer i infrastrukturaktiver m.v. som følge af
hæftelse m.v.
Men muligheden foreligger evt. hvis der er tale om et finansiel leasing m.v.
Blot til info.

Med venlig hilsen / Kind regards
Peter Rose Bjare
Partner
Corporate Tax, Financial Services

KPMG ACOR TAX
Tuborg Havnevej 18
DK-2900 Hellerup, Copenhagen
Tel: +45 3945 1700
Mob: +45 5374 7025
peter.bjare@kpmg.com
www.kpmgacor.dk

Demonstrate tax transparency with KPMG’s Tax Impact Reporting
As ESG rises on leadership agendas globally, tax transparency is becoming a key metric for demonstrating a responsible attitude towards tax.
Learn more on how KPMG can assist in understanding tax transparency within your business, wherever you are on your journey. Read more here.

Privacy
In circumstances where KPMG Acor Tax is Data Controller, we will use collected Personal Data in the manner and for the purpose set out in our
privacy notice available at https://home.kpmg.com/dk/en/home/misc/privacy.html. Clients of KPMG must bring this to the attention of its staff.

***********************************************************************
The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the
addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this communication in

error, please address with the subject heading "Received in error," send to the original sender , then delete the
e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution
or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions
or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG
client engagement letter. Opinions, conclusions and other information in this e-mail and any attachments that
do not relate to the official business of the firm are neither given nor endorsed by it.
KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free, as information could be
intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.
This email is being sent out by KPMG International on behalf of the local KPMG member firm providing
services to you. KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a Swiss entity that serves as a
coordinating entity for a network of independent firms operating under the KPMG name. KPMG International
provides no services to clients. Each member firm of KPMG International is a legally distinct and separate
entity and each describes itself as such. Information about the structure and jurisdiction of your local KPMG
member firm can be obtained from your KPMG representative.
This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by AntiVirus software.
***********************************************************************

Lovgivning og Økonomi (/CN=Mail Public Folder/CN=Version_1_0/CN=56410c98-2791-4aa7-a43a394dd5e6e113/CN=00000000A3935954396BFC46973121A098EE0E6601001617F6EA93963D4D98035DE40C2C64560000000148430000)
Niklas Jakob Skovgaard Larsen (NJL@skm.dk), Majken Wågensø Landström (mw@skm.dk)
Cc:
Jesper Kiholm Andersen (Jesper.Kiholm@SKTST.DK)
Fra:
Titel: Høringssvar til nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige
andre love
Sendt: 16-11-2021 08:53
Til:

Til Skatteministeriet

Høringssvar til nyt element i L 75 - forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige

andre love (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og
justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven), j.nr. 2021-2032
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger til det modtagne forslag.
Med venlig hilsen
Jesper Kiholm
Funktionsleder
Skatterevisor / Master i skat

Skatterevisorforeningen
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg
Skattestyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Telefon: 72389468
Mail: jesper.kiholm@sktst.dk
Mobiltelefon: 20487375

