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Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til
Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi).

Organisationer
Advokatrådet
ATP
Danmarks Vindmølleforening

Bemærkninger i høringssvar
Kommentar til bemærkninger
Advokatrådet har ikke bemærkninger til lovforslaget.
ATP har ikke bemærkninger til
lovforslaget.
Ændringen af bundfradraget fra
3.000 kr. til 7.000 kr. blev besluttet som en del af den energipolitiske aftale i begyndelsen af
2008. Danmarks Vindmølleforening vurderer, at forhøjelsen er
et vigtigt incitament til fremme
af investeringen i vindkraft for
mindre investorer.

Dansk Fjernvarme

Foreningen hilser lovforslaget
velkommen og anbefaler at lovændringen gennemføres uden
yderligere forsinkelse, således at
den også i praksis kan få virkning
for 2010.
Dansk Erhverv har ikke bemærkninger til lovforslaget.
Dansk Fjernvarme har ikke bemærkninger til lovforslaget.

Dansk Solvarmeforening

Dansk Solvarmeforening har ikke bemærkninger til lovforslaget.

Dansk Erhverv

Danske Advokater Danske Advokater har ikke bemærkninger til lovforslaget.
Datatilsynet har ikke bemærkDatatilsynet
ninger til lovforslaget.
Det Økologiske Råd anser forslaDet Økologiske
get til ændring af ligningsloven og
Råd
personskatteloven med henblik på
at forbedre de økonomiske forhold
og skattemæssige vilkår for små
private investorer i VE for positivt.
Rådet finder generelt, at der er behov for at øge fokus og engagement hos helt almindelige private
forbrugere omkring investering i
vedvarende energi. Vi finder således, at en forbedring af de økonomiske betingelser for investeringer
i sådanne anlæg er påkrævet, og at
det foreliggende forslag findes
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Energistyrelsen

gavnligt for at styrke investeringslysten.
Energistyrelsen bemærker, at
VE-lovens § 2, stk. 2 og 3, definerer vedvarende energikilder og
ikke anlæg som sådan. Loven
omfatter således også VEandelen i blandede anlæg, hvor
der f.eks. anvendes biomasse
sammen med andre brændsler, se
f.eks. reglerne i § 44, stk. 3.

Det er blevet oplyst over for Styrelsen, at typen af anlæg, der
tænkes omfattet af bestemmelsen, vil være den samme som for
den såkaldte tilbageløbsordning i
elafgiftsloven, som alene omfatter rene VE-anlæg. Tilbageløbsordningen gælder
kun elektricitet, mens forslaget til
Ligningslovens § 8 P, stk. 1, også
vedrører varme.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR)

Energistyrelsen bemærker i den
forbindelse, at anlæg, der udnytter geotermisk varme, eventuelt
vil skulle anvende en mindre
mængde hjælpeenergi i form af
elektricitet eller andre brændsler
for at kunne producere varme
ved en tilstrækkelig høj temperatur. Den geotermiske varme vil
dog stadig være en vedvarende
energikilde i henhold til definitionen i VE-loven, hvorfor Energistyrelsen finder, at ejere af denne
anlægstype også bør have mulighed for at anvende bundfradraget.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget
ovennævnte forslag i høring. CKR
har i denne forbindelse følgende
bemærkninger:

Formålet med de foreslåede ændringer er at støtte investering i
VE-anlæg, der udelukkende anvender vedvarende energikilder
som defineret i lov om vedvarende energi.
Ændringerne omfatter således
ikke blandede anlæg, der både
anvender vedvarende energikilder og fossile brændstoffer.
Forslaget følger den afgrænsning
af VE-anlæg, der også er gældende for tilbageløbsordningen.
Hvis ordningen udvides til blandede anlæg, vil der kunne opstå
en række afgrænsningsproblemer. Det er heller ikke fundet
hensigtsmæssigt at lave særlige
regler for geotermisk varme.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) bemærkninger er
indsat i lovforslaget.

Lovforslaget udvider den skematiske ordning, der gælder for fysiske personers opgørelse af skattepligtig indkomst fra investeringer
i vindmøller til også at gælde inSide 3

vesteringer i andre vedvarende
energianlæg. Samtidig forhøjes
bundfradraget fra 3.000 kr. til
7.000 kr.
Erhvervsøkonomiske
ser

konsekven-

Efter forslagets § 8 P, stk. 6, i ligningsloven kan vedvarende energianlæg og andele i vedvarende
energianlæg, hvor anlægget eller
andelenes udbudspris er ansat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i
§ 14, stk. 3, i lov om fremme af
vedvarende energi, omfattes af
den skematiske fradragsordning. I
forbindelse med kontrol af udbudsprisens
overensstemmelse
med principperne i lov om fremme af vedvarende energi vil anlægget blive pålagt et gebyr. Dette
gebyr vil udgøre en erhvervsøkonomisk byrde for energiproducenterne. CKR formoder, at gebyret
kun vil blive opkrævet én gang i
forbindelse med udarbejdelsen af
udbudsprisen for en given andel.
CKR vurderer på denne baggrund,
at de erhvervsøkonomiske konsekvenser på samfundsniveau vil
være minimale.
Administrative konsekvenser
En energiproducent, der ønsker at
blive omfattet af reglerne, skal
fastsætte prisen for andele i energianlægget som beskrevet ovenfor. Beregning af udbudsprisen vil
udgøre en beskeden administrativ
byrde for energiproducenterne.
CKR vurderer dog, at forslaget
ikke vil have nævneværdige administrative konsekvenser på
samfundsniveau.
CKR kan på den baggrund foreslå
følgende tekst til den del af lovforslagets bemærkninger, der omhandler forslagets økonomiske og
administrative konsekvenser for
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erhvervslivet:
”Forslaget har været
sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsens Center for
Kvalitet
i
ErhvervsRegulering
(CKR) med henblik
på en vurdering af,
om forslaget skal
forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.
CKR
vurderer ikke, at
forslaget indeholder
administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger,
at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet.
Forslaget bør derfor
ikke
forelægges
Økonomi- og Erhvervsministeriets
virksomhedspanel.”
CKR har ikke yderligere bemærkninger.

Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR)

FRR har ikke bemærkninger til
lovforslaget.

Foreningen af
Statsautoriserede
Revisorer (FSR)

FSR har ikke bemærkninger til
lovforslaget.
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Kommunernes
Landsforening
(KL)

KL har ingen kommentarer til
den foreslåede ændring af ligningsloven og personskatteloven.
Bemærkninger til de provenumæssige konsekvenser af lovforslaget
Forslaget forhøjer bundfradraget
i den skematiske ordning til
7.000 kr. samtidig med, at ordningen udvides til at omfatte alle
former for VE-anlæg. De ændrede regler giver alle skatteydere et
væsentligt incitament til at investere i vedvarende energi, som er
fradragsberettiget, hvilket reducerer provenuet for selvbudgetteringskommuner i 2011. Der bør
korrigeres for lovændringen i
forbindelse med opgørelsen af
efterreguleringen af kommunernes skatter og tilskuds- og udligningsbeløb for indkomståret
2011 i 2014.

Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen
Landbrug og Fødevarer

Landsorganisatio-

Det er Skatteministeriets vurdering, at lovforslaget kun i meget
begrænset omfang påvirker det
kommunale udskrivningsgrundlag i 2011. Det skyldes, at det må
lægges til grund, at den foreslåede forhøjelse af bundfradraget i
den skematiske ordning hovedsageligt vil bevirke, at vindmølleandele fra køberetsordningen i
højere grad beskattes efter den
skematiske ordning i stedet for
beskatning efter anpartsreglerne
eller efter virksomhedsordningens regler. Derfor vil de fradragsberettigede renteudgifter
være stort set uændrede. I det
omfang vindmøller efter køberetsordningen tages i brug i 2011,
vil overgangen til øget beskatning efter den skematiske ordning reducere virksomhedsunderskuddene og dermed trække i
retning af et større kommunalt
udskrivningsgrundlag i 2011.
Skatteministeriet skal på denne
baggrund afvise KL’s ønske.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke bemærkninger til
lovforslaget.
Landbrug og Fødevarer er overordnet positiv over for lovforslaget, som tilskynder til udvikling
af teknologien i VE-anlæg ved at
forbedre vilkårene for personer,
som investerer i VE-anlæg.
Desværre omfattes virksomheder
ikke af forbedringen af reglerne
som følge af hensynet til EU’s
statsstøtteregler. I den forbindelse lægger Landbrug og Fødevarer
vægt på, at overgangsordningen
giver ejere af vindmøller eller
vindmølleandele, der anvender
virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, mulighed for
at fortsætte med den nuværende
skematiske ordning.
LO ser forslaget som et lille
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nen i Danmark

Skattefaglig forening
Vindmølleindustrien

skridt i den rigtige retning til at
understøtte en mere bæredygtig
og klimavenlig økonomisk udvikling.
Skattefaglig Forening har ikke
bemærkninger til lovforslaget.
Vindmølleindustrien er tilfreds
med de foreslåede ændringer,
idet ændringerne bør føre til øget
folkeligt ejerskab til vindkraft og
andre VE-produktionsanlæg.
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