Skatteudvalget 2020-21
L 88 Bilag 2
Offentligt

Lovgivning og Økonomi (/CN=Mail Public Folder/CN=Version_1_0/CN=56410c98-2791-4aa7-a43a394dd5e6e113/CN=00000000A3935954396BFC46973121A098EE0E6601001617F6EA93963D4D98035DE40C2C64560000000148430000)
Henriette Fagerberg Erichsen (hfe@advokatsamfundet.dk)
Fra:
Titel: Sv: Høring over L 88 - lovforslag om udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger
Sendt: 08-12-2020 13:38
Til:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Tak for henvendelsen.
Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Fagerberg Erichsen
Sekretær
Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K
D +45 33 96 97 28
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk

Postkasse - Samfund - Advokatsamfundet (Samfund@advokatsamfundet.dk), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk),
'pote@atp.dk' (pote@atp.dk), Retssikkerhed (Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk), info@cepos.dk (info@cepos.dk), cevea@cevea.dk
(cevea@cevea.dk), politik@shareholders.dk (politik@shareholders.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk
(hoeringssager@danskerhverv.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk),
hoering@di.dk (hoering@di.dk), klarlovgivning@digst.dk (klarlovgivning@digst.dk), 'dvca@dvca.dk' (dvca@dvca.dk), letbyrder@erst.dk
(letbyrder@erst.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), 'fdr@fdr.dk' (fdr@fdr.dk), Formand@fdr.dk (Formand@fdr.dk),
fp@forsikringogpension.dk (fp@forsikringogpension.dk), 'fsr@fsr.dk' (fsr@fsr.dk), Louise Egede Olesen (leo@fsr.dk),
oxfamibis@oxfamibis.dk (oxfamibis@oxfamibis.dk), mail@fida.dk (mail@fida.dk), Justitia (info@justitia-int.org), kontakt@kraka.org
(kontakt@kraka.org), info@lf.dk (info@lf.dk), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk), ms@ms.dk (ms@ms.dk), lak@ms.dk (lak@ms.dk),
skat@seges.dk (skat@seges.dk), SMV@SMVdanmark.dk (SMV@SMVdanmark.dk), Jesper Kiholm Andersen
(Jesper.Kiholm@SKTST.DK)
Margrete Kiil (mak@skm.dk)
Fra:
Titel: Høring over L 88 - lovforslag om udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, beskatning ved et
selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster
Sendt: 11-11-2020 13:16
Til:

Hermed fremsendes L 88 - forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og
selskabsskatteloven (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, der medfører ændringer i modtagernes
ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og
kursgevinster).
Der vedlægges endvidere høringsbrev, høringsliste og resume.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 9. december 2020.

Med venlig hilsen
Margrete Kiil
Chefkonsulent
Selskab, Aktionær og Erhverv
Tel.
Mail

+45 72 37 34 42
mak@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mail
Web

skm@skm.dk
www.skm.dk

Sådan behandler vi persondata

Margrete Kiil (mak@skm.dk), Lovgivning og Økonomi (/CN=Mail Public Folder/CN=Version_1_0/CN=56410c98-2791-4aa7-a43a394dd5e6e113/CN=00000000A3935954396BFC46973121A098EE0E6601001617F6EA93963D4D98035DE40C2C64560000000148430000)
jar@danskerhverv.dk (jar@danskerhverv.dk)
Fra:
Titel: SV: Høring over L 88 - lovforslag om udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger
Sendt: 09-12-2020 16:07
Til:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Kære Margrethe
Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til dette lovforslag.
Med venlig hilsen
Jacob Ravn
Souschef pol-analyse og Skattepolitisk chef
M. +4529494444
T. +4533746272
JAR@DANSKERHVERV.DK

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv.
Vi handler på vegne af 17.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger. Vi arbejder for, at Danmark bliver
verdens bedste land at drive virksomhed i. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 København K

CVR nr. 43232010
info@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000

www.danskerhverv.dk

Læs vores persondatapolitik online

Fra: Høringssager <hoeringssager@danskerhverv.dk>
Sendt: 12. november 2020 13:14
Til: Jacob Ravn <jar@danskerhverv.dk>
Emne: VS: Høring over L 88 - lovforslag om udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, beskatning ved
et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevins
Fra: Margrete Kiil <mak@skm.dk>
Sendt: 11. november 2020 13:16
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; ae@ae.dk; Pote@atp.dk; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@cepos.dk;
cevea@cevea.dk; politik@shareholders.dk; Høringssager <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskeadvokater.dk; dt@datatilsynet.dk;
hoering@di.dk; klarlovgivning@digst.dk; dvca@dvca.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk;
fp@forsikringogpension.dk; 'fsr@fsr.dk' <fsr@fsr.dk>; leo@fsr.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk; mail@fida.dk; info@justitia-int.org;
kontakt@kraka.org; info@lf.dk; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>; ms@ms.dk; lak@ms.dk; skat@seges.dk; SMV@SMVdanmark.dk;
Jesper Kiholm Andersen <Jesper.Kiholm@SKTST.DK>
Emne: Høring over L 88 - lovforslag om udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, beskatning ved et
selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster
Hermed fremsendes L 88 - forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og
selskabsskatteloven (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, der medfører ændringer i
modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse
renter og kursgevinster).
Der vedlægges endvidere høringsbrev, høringsliste og resume.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 9. december 2020.
Med venlig hilsen
Margrete Kiil
Chefkonsulent
Selskab, Aktionær og Erhverv
Tel. +45 72 37 34 42
Mail mak@skm.dk

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28

DK 1402 - København K
Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk
Sådan behandler vi persondata

9. december 2020
SUHB
DI-2020-25330
Deres sagsnr.: 2020 - 6958

Skatteministeriet
Sendes via e-mail:
lovgivningogoekonomi@skm.dk

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer af modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til
investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter
og kursgevinster
Skatteministeriet har sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring.
Lovforslaget har til formål at justere en række beskatningsregler med henblik på at sikre
imod utilsigtet udnyttelse af skattelovgivningen. Lovforslaget følger op på en række early
warnings fra Skattestyrelsen om nogle tilfælde, hvor reglerne for beskatning ved investering via kontoførende investeringsforeninger kan udnyttes til at opnå utilsigtede skattemæssige fordele.
Udkastet til lovforslag giver ikke Dansk Industri anledning til særlige bemærkninger.

Med venlig hilsen

Sune Hein Bertelsen
Fagleder for skattejura & international skat

*SAG*

Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
1 - ERST Høring (hoering@erst.dk)
Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af
kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven - j.nr. 2020 – 6958(ERST Sagsnr: 2020 - 17466)
Sendt: 08-12-2020 15:23

Til:
Fra:
Titel:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Kære Skatteministeriet
Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer
af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra
kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved
et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og
kursgevinster).
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget lovforslaget i høring.
OBR har følgende vurdering af forslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til
Skatteministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.

Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
OBR vurderer, at lovforslaget medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser
vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.
Principper for agil erhvervsrettet regulering
Skatteministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete
ændringer i lovforslaget. OBR har ingen bemærkninger hertil.

OBR minder om, at udkast til erhvervsrettet regulering, jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske
konsekvensvurderinger og Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, bør sendes i høring
hos OBR så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. OBR skal således dels vurdere de administrative
konsekvenser for erhvervslivet og dels screene for ministeriets vurdering af principperne for agil
erhvervsrettet regulering. Erhvervsrettet regulering sendes i præhøring hos OBR via letbyrder@erst.dk.
Kontaktperson vedr. ovenstående oplysninger:
Alexander Ekstrand
Fuldmægtig
Tlf. direkte 35291837
E-post AleEks@erst.dk
Med venlig hilsen
Catharina Rude
Stud.jur.
ERHVERVSSTYRELSEN

Jura
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291992
E-mail: CatRud@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
Lovgivningogoekonomi@skm.dk

Høring af L 88 - om ændring af beskatning af medlemmer af
kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven
Forsikring & Pension har modtaget ovennævnte, allerede fremsatte lovforslag i
høring, og vi takker for muligheden for at afgive bemærkninger.

09.12.2020

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Lovforslaget har alene den intention at lukke for nogle omgåelsesmuligheder, som
Skattestyrelsen har gjort opmærksom på.

Tlf.:

41 91 91 91

fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension kan generelt tilslutte sig, at skattesystemet ikke åbner op for
misbrugsmuligheder, og vi har forståelse for, at det – efter grundige overvejelser
– kan vurderes nødvendigt at fremsætte lovforslag uden forudgående høring.

Torsten Schiøler
Chefkonsulent, cand. polit.
Dir.

41 91 90 94

Lovforslaget bevæger sig imidlertid – uanset sit snævre sigte - på et teknisk kompliceret område af skattelovgivningen, og vi har ikke haft mulighed for at analysere i dybden, om forslaget skulle have andre virkninger end det, der tilsigtes.

tsc@forsikringogpension.dk

Vi kan overordnet tilslutte os forslaget – herunder på baggrund af intentionen –
og har tillid til, at forslaget gennemlyses grundigt under Folketingets behandling.

DokID

415211

Deres ref.

j.nr. 2020 - 6958

Vores ref.

Tsc

Sagsnr.

GES-2009-00202

Med venlig hilsen

Torsten Schiøler

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

8. december 2020

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af
medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og
selskabsskatteloven, L 88, fremsat den 11. november
2020
Skatteministeriet har den 11. november fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR
- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.
Vi har følgende specifikke bemærkning til lovforslaget.
Det foreslås, at investeringsselskaber omfattet af selskabsskatteloven § 3, stk. 1,
nr. 19, skal beskattes af visse renter og kursgevinster, jf. lovforslaget § 2, nr. 1.
Det fremgår af de almindelige bemærkninger til forslaget pkt. 2.3.2., at det
foreslås, at investeringsselskabet skal betale en skat svarende til den almindelige
selskabsskattesats af de skattepligtige renter og kursgevinster.
Dette fremgår ikke af den foreslåede lovtekst. Vi vil gerne foreslå, at det
indsættes i bestemmelsen.

Vi står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Klaus Okholm
Formand for skatteudvalget

Louise Egede Olesen
Chefkonsulent

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

