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udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).
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Høringsparter

Høringssvar

Bemærkninger hertil

Advokatrådet

Der er ikke modtaget høringssvar

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Der er ikke modtaget høringssvar

Danmarks Idræts-Forbund

DIF noterer sig med tilfredshed, at lovforslaget ikke indeholder bestemmelser
om, at særlige brancher ikke
kan gøre brug af den særlige
skatteordning. DIF hilser ligeledes velkommen, at ordningen nu foreslås at kunne
anvendes i fem år til 26 pct.
skat i stedet for den nuværende ordning. DIF mener,
at den nye 10-årsfrist kan
gøre det vanskelige at ”lokke” yngre danske sportsstjerner hjem igen, men da
denne ændring gælder alle
brancher, tager DIF dette til
efterretning og har ikke
yderligere bemærkninger.

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Danmarks Rederiforening

Danmarks Rederiforening
ser positivt på de foreslåede
ændringer og har ikke materielle bemærkninger.

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening
meddeler, at man ikke ønsker at afgive bemærkninger, da spørgsmålet falder
uden for foreningens virkefelt.

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Dansk Erhverv

Der er ikke modtaget høringssvar

Dansk Industri

Dansk Industri anfører, at
man i en årrække har advokeret for en forbedring af
forskerskatteordningen, og
at den foreslåede ordning
afgjort er en samlet forbedring i forhold til i dag.

Den Danske Skatteborgerforening

Der er ikke modtaget høringssvar

Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Side 2

Erhvervs- og Selskabsstyrel- CKR kommenterer forslaOpfattelsen af den manglensens Center for Kvalitet i
gets erhvervsøkonomiske og de konsekvensrettelse må
ErhvervsRegulering (CKR) administrative konsekvenser bero på en fejllæsning.
for erhvervslivet. CKR gør
endvidere opmærksom på en
muligvis manglende konsekvensændring i lovens § 48
F, stk. 2, hvor man mener, at
4. pkt. bør udgå.
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Der er ikke modtaget høringssvar

Foreningen Danske Revisorer

Der er ikke modtaget høringssvar

Foreningen Registrerede
Revisorer

Foreningen er overordnet
positivt indstillet i forhold til
de foreslåede forbedringer,
men man kan ikke støtte den
nye 10-årsregel. Denne regel
vil kunne bevirke, at medarbejdere/forskere vil undlade
at vende tilbage til Danmark
igen, hvilket vil medføre et
tab af viden for Danmark.

Kommunernes Landsforening

Der er ikke modtaget høringssvar

Firmaet AGITO

Firmaet AGITO rejser følgende spørgsmål:
Kan en person, der pr.
31.12.2010 har været ansat
36 måneder under den gældende ordning fortsætte to år
mere på forskerskat under
den nye ordning, når ansættelseskontrakten fortsat løber (til almindelig beskatning, hvis de gældende regler opretholdes), og betingelserne i øvrigt fortsat er
opfyldt [hvorved må forstås
vederlagskrav m.v.]?
AGITO foreslår, at en sådan

Som det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, vil
personer, som har et forudgående tilknytningsforhold
til Danmark være mindre
påvirkelige over for skatteændringer end personer, der
ikke har et sådant tilknytningsforhold. Det må formodes, at personer med et
forudgående tilknytningsforhold til landet vil have
andre incitamenter end de
rent skattemæssige til at bosætte sig i Danmark igen.
Det kan være af familiemæssige eller andre årsager.

Spørgsmålet er forstået således, at de 36 måneder på
25 pct. skat under den gældende ordning udløber præcis den 31.12.2010. Under
denne forudsætning er svaret på AGITO’s spørgsmål
er nej, hvilket fremgår af
lovforslagets § 2, stk. 3.

Medarbejderen i eksemplet
Side 3

person skal kunne fortsætte i
to år på 26 pct. skat. Begrundelsen er, at personen
fortsat har til hensigt at arbejde i Danmark via sin
indgåede kontrakt for 2011
og frem, og at alle betingelser for fortsat anvendelse af
forskerskatteordningen vil
være opfyldt.

har indgået en ansættelseskontrakt for 2011 og frem
og har således allerede indrettet sig på de almindelige
vilkår.
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