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Spørgsmål: Kender ministeren til andre lande i EU, der har henholdsvis den nugældende
og den med finanslovsforliget aftalte model for beskatning af selskabers unoterede porteføljeaktier?
Svar: Jeg vil gerne indledningsvis henvise til min besvarelse af alm. del spørgsmål nr. 516
af 28. maj 2010 for så vidt angår spørgsmålet, om der er andre EU lande, der beskatter selskabers unoterede porteføljeaktier. Igen her, vil jeg gerne advare imod at drage alt for håndfaste konklusioner, når det danske skattesystem sammenlignes med andre landes. Sådanne
sammenligninger af beskatningsregler kan hurtigt udvikle sig til, at fokus alene rettes mod
de lempelige elementer i andre landes skattesystemer, mens skærpende elementer undlades
fra sammenligningerne. Sammenligninger af beskatningsregler bør foretages under hensyn
til hele skattesystemet i det pågældende land – og ikke isoleret til enkelt elementer.
Men hensyn til den med finansloven foreslåede skatteordning, vil jeg gerne oplyse følgende:
Formålet med den foreslåede skatteordning er at fremme risikokapitalinvesteringer i små og
mellemstore virksomheder i Danmark. Den model som regeringen sammen med Dansk
Folkeparti og Kristendemokraterne har valgt, er ikke en generel skattefritagelse af beskatningen af selskabers unoterede porteføljeaktier, da sådan en ordning vil ramme alt for bredt.
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne valgt at indføre en
målrettet ordning, der forbedrer vilkårene for de selskaber, der foretager investeringer i risikovillig kapital i vækstvirksomheder i Danmark. Ordningen omfatter alene de investorer,
der løber risikoen ved at tegne ny kapital i mindre virksomheder i deres tidlige vækstfase.
Ordningen indeholder derfor statsstøtte. EU har udarbejdet regelsæt og retningslinjer, der i
visse situationer lovliggør statsstøtte. Derfor er den ordning, som regeringen sammen med
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har valgt, udarbejdet i overensstemmelse med
EU’s gruppefritagelsesregel for støtte i form af risikovillig kapital til små og mellemstore
virksomheder, jf. artikel 29 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august
2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens
artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelse).
Jeg er bekendt med, at der findes andre EU-lande, der har indført lignende skatteordninger.
Både Nederlandene og Slovenien har indført ordninger med det samme formål som det
danske - at fremme risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder. Begge
ordninger er godkendt af Europa-Kommissionen.
Den nederlandske ordning N 100/2010 – The Netherlands SME private investor tax facility.
Den slovenske ordning N 253/2007 Slovenia – Risk capital measure.
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