UDFORDRINGEN

skat

Bortse fra kort periode som
begrænset skattepligtig i
bruttoskatteordningen

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen) er en særlig skatteordning for nøglemedarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet. ”Nøglemedarbejdere” kræver en
månedsløn på mindst 68.100 kr. (2020), mens ”forskere” kan anvende ordningen uanset lønnen, hvis de
godkendes som forskere af en of fentlig forskningsinstitution eller Danmarks Frie Forskningsfond og udfører
forskerarbejde.

For både forskere og nøglemedarbejdere gælder, at den pågældende ikke må have været skattepligtig til
Danmark de seneste 10 år forud for ansættelse på ordningen (”karensreglen”). For ”forskere” kan der dog
ses bort fra perioder som begrænset skattepligtig til Danmark (som gæsteunderviser, gæsteforsker og
lignende på universiteter og andre forskningsinstitutioner), så længe perioderne til sammen har en længde
på maksimalt 12 måneder inden for disse 10 år.
For ”nøglemedarbejdere” er der ingen tilsvarende bortseelsesret, hvilket bl.a. betyder, at en udlænding, der
har siddet i en dansk bestyrelse (uden at være bosat i Danmark), er udelukket fra bruttoskatteordningen. Det
samme gælder en udlænding, der i én eller flere korte perioder har været udstationeret til Danmark eller har
udført arbejde for den danske del af den internationale virksomhed, vedkommende arbejder for.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør justere karensreglen, således at der også for nøglemedarbejdere indføres en bortseelsesret
fra perioder som begrænset skattepligtig, på samme måde som det allerede gælder ”forskere”. Bortseelsesretten bør som minimum omfatte vederlag omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2 (honorarer
til medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende), men bør herudover også omfatte
perioder som begrænset skattepligtig med en samlet længde på maksimalt 12 måneder inden for de seneste
10 år.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Karensreglens hovedformål er at hindre, at danskere efter et kort ophold i udlandet kan vende tilbage på bruttoskatteordningen. Oprindeligt var karensperioden tre år, men er siden forlænget flere gange til nu 10 år. Dermed
står den lange karensperiode nogle gange i vejen for, at udlændinge – som det næppe var hensigten at udelukke
– kan anvende ordningen, fordi de blot i en meget kort periode har været begrænset skattepligtige til Danmark –
f.eks. grundet kort udstationering eller et dansk bestyrelsesjob. Det er ellers netop sådanne personer – der har
oplevet danske virksomheder tæt på – som det er mest oplagt at rekruttere til at arbejde i Danmark. Forslaget
forventes ikke umiddelbart at have en betydelig provenumæssig konsekvens.

Forslag

Beskatning af udenlandske medarbejdere
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UDFORDRINGEN

skat

Juster vederlagskravet i
bruttoskatteordningen

For at udlændinge kan komme til Danmark som ”nøglemedarbejdere” på den særlige bruttoskatteordning
(forskerskatteordningen), kræver det en månedsløn på mindst 68.100 kr. (2020). Problemet er imidlertid, at
kun såkaldt A-indkomst tælles med ved opgørelsen af, om vederlagskravet er opfyldt. Der ses således bort
fra f.eks. aktieløn eller anden form for B-skattepligtig aflønning.
Det er vanskeligt for en virksomhed at forklare – og for udlændinge at forstå – hvorfor f.eks. aktieløn ikke
tæller med ved opgørelsen af, om vederlagskravet er opfyldt i bruttoskatteordningen. Desuden betyder
sondringen mellem de to typer løn, at virksomheder i bestemte brancher, hvor f.eks. aktieløn er udbredt, har
sværere ved at bruge ordningen end virksomheder i andre brancher.
Det betyder også, at mindre unoterede virksomheder, for hvem aktieaflønning er et vigtigt redskab i konkurrencen med større etablerede virksomheder om de bedste medarbejdere, er afskåret fra at bruge dette
vigtige redskab, når det kommer til at tiltrække udenlandske talenter.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør justere vederlagskravet i bruttoskatteordningen, således at B-indkomst kan tælles med, når
det opgøres, om en person opfylder vederlagskravet i ordningen. På den måde er det den samlede lønpakke,
der afgør, om personen opfylder vederlagskravet eller ej – ikke hvad lønpakken er sammensat af.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER

Justering af på vederlagskravet, så også B-skattepligtig indkomst fra arbejdsgiveren tæller med, vil umiddelbart
medføre et mindre provenutab for statskassen. Det vil til gengæld gøre ordningen mere anvendelig for især
mindre virksomheder, hvor f.eks. aktieaflønning udgør en relativ høj andel af den samlede aflønning af nøglemedarbejdere.

Forslag

Beskatning af udenlandske medarbejdere
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skat

Indfør konsolideret kapitalindkomstbeskatning efter nordisk model
UDFORDRINGEN

Beskatningen af afkastet fra såkaldt ”fri opsparing” er uhyre kompliceret i Danmark. Fri opsparing er den
del af formuen, som ikke er bundet i bolig eller på pensionsordninger – f.eks. indestående på bankkonti eller
aktier og obligationer (dog ikke på pensionsordninger).
For det første beskattes aktieindkomst separat fra øvrig kapitalindkomst. For det andet er der forskellige
skattesatser for de to typer kapitalindkomst. I alt giver dette 18 forskellige skattekombinationer, som en
skatteyder kan befinde sig i alt efter størrelsen på kapitalindkomsten og fordelingen mellem aktieindkomst
og øvrigt kapitalindkomst.

Indretningen skyldes blandt andet den måde, Danmark har valgt at adressere det såkaldte ”hovedaktionærproblem”, som imidlertid kun berører ganske få skatteydere. Det er personer, som både er ejere af og
medarbejdere i den samme virksomhed og derfor i nogle tilfælde har mulighed for at bestemme, at deres løn
i stedet udbetales som aktieudbytte.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør indføre en konsolideret kapitalindkomstbeskatning (samlet beskatning af både aktieindkomst
og øvrig kapitalindkomst) med en lav flad sats på 27 pct. svarende til den laveste skat på aktieindkomst i
dag. For stor negativ nettokapitalindkomst bevares den eksisterende lave (rente)fradragssats på 25 pct. i en
gennemsnitskommune.
Den konsoliderede kapitalindkomstbeskatning skal som udgangspunkt omfatte almindelig kapitalindkomst,
noteret aktieindkomst uanset størrelse samt unoteret aktieindkomst på op til 55.300 kr. om året (svarende
til eksisterende progressionsgrænse i aktieindkomstbeskatningen).

For unoteret aktieindkomst over denne grænse indføres en ny hovedaktionærmodel, der identificerer den del
af den resterende unoterede aktieindkomst, der bør beskattes som kapitalindkomst. Når denne indkomst
er sorteret fra, beskattes den øvrige unoterede aktieindkomst som lønindkomst (med kredit for selskabsskatten), dvs. svarende til samme niveau som høj aktieindkomst i dag (ca. 42 pct.).

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Skatteministeriet har i et svar til Folketinget beregnet, at en konsolideret kapitalindkomstbeskatning som
den beskrevne umiddelbart vil medføre et merprovenu for statskassen på omkring 200 mio. kr. grundet det
reducerede rentefradrag. Dette er dog før udarbejdelsen af en konkret hovedaktionærmodel som – alt efter
udformning – vil reducere merprovenuet.
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene om at afskaffe aktiesparekontoen og investorfradraget,
hvilket vil bidrage med yderligere provenu til en robust og attraktiv hovedaktionærmodel.

Forslag

Kapitalindkomstbeskatning
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skat

Afskaf aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen blev indført med virkning fra 2019 og var tiltænkt som en simpel alternativ opsparingsmulighed for personer, som ønsker at investere i noterede aktier. Aktiesparekontoen giver personer mulighed
for at investere op til 51.100 kr. i noterede aktier til en relativt favorabel lagerbeskatning på 17 pct. Dette skal
sammenlignes med den almindelige – progressive – aktieindkomstbeskatning på 27/42 pct. (efter realisationsprincippet).
Aktiesparekontoen har imidlertid vist sig ikke at være særlig populær, hvilket muligvis hænger sammen med,
at den skattemæssige fordel er begrænset for de fleste skatteydere. Ordningen er således først og fremmest
attraktiv for personer, der har (eller forventer at få) aktieindkomst over progressionsgrænsen. Samtidig er
aktiesparekontoen med til at komplicere den samlede kapitalindkomstbeskatning.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør afskaf fe aktiesparekontoen i forbindelse med indførelsen af en konsolideret kapitalindkomstbeskatning efter nordisk model. Den simple flade kapitalindkomstbeskatning af al noteret aktieindkomst på
27 pct. vil i meget høj grad gøre aktiesparekontoen overflødig.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER

Da aktiesparekontoen blev vedtaget, blev det anslået, at den ville give anledning til et årligt provenutab på 110
mio. kr. efter tilbageløb og adfærd (ved et loft på 50.000 kr.). Som led i den politiske aftale skal loftet stige til
200.000 kr. over de kommende år, hvilket i så fald vil øge provenutabet.
Afskaffes ordningen, kan det resulterende merprovenu anvendes som medfinansiering af en robust og attraktiv
hovedaktionærmodel, jf. forslaget om en konsolideret kapitalindkomstbeskatning efter nordisk model.

Forslag

Kapitalindkomstbeskatning
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Afskaf investorfradraget

Investorfradraget blev indført med virkning fra 2019 med det formål at gøre det mere attraktivt for privatpersoner at investere i unoterede små og mellemstore virksomheder. Private investorer, der investerer direkte
i en unoteret virksomhed, kan fradrage investeringer på op til 400.000 kr. til en ef fektiv skatteværdi på 15
pct. i en gennemsnitskommune. Fra og med 2023 fordobles størrelsen på den investering, der kan fradrages.
Foretages investeringen indirekte via en ny særlig type investeringsfond (”investorfradragsfond”), der
opfylder nærmere specificerede krav, kan der fradrages investeringer op til 125.000 kr. fra 2019 voksende til
det dobbelte fra 2023.

Der stilles desuden en række øvrige betingelser til de virksomheder, der investeres i, herunder at de har
været aktive på et marked i under syv år samt opfylder den såkaldte pengetankregel (ikke blot beskæftiger
sig med passiv kapitalanbringelse). For investoren gælder, at vedkommende (eller dennes nærtstående) som
hovedregel ikke inden for de seneste to år må have ejet aktier i samme selskab enten direkte eller indirekte.
Mens formålet således er at gøre det mere attraktivt for privatpersoner at foretage passive investeringer i
nyere, mindre, unoterede (drift)virksomheder, er det samtidig klart, at reglerne herfor er særdeles komplicerede. Endvidere udgør fradraget i sig selv endnu en komplicerende knopskydning på en i forvejen meget
kompliceret kapitalindkomstbeskatning.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør afskaf fe investorfradraget i forbindelse med indførelsen af en konsolideret kapitalbeskatning
efter nordisk model. Såfremt der udformes en attraktiv og robust hovedaktionærmodel, vil denne opfylde
samme formål som investorfradraget – at gøre det attraktivt at investere i unoterede aktier. I DI’s model vil
afkastet fra passive investeringer i unoterede virksomheder blive beskattet med 27 pct.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER

Da investorfradraget blev vedtaget, blev det anslået at ville medføre et mindreprovenu på 105 mio. kr. fra 2019
voksende til 205 mio. kr. fra 2023. Hvis fradraget afskaffes kan midlerne øremærkes en robust og attraktiv
hovedaktionærmodel, jf. DI’s forslag om en konsolideret kapitalindkomstbeskatning efter nordisk model.

DI’s hovedaktionærmodel omfatter alene personer med unoteret aktieindkomst, der overstiger 55.300 kr.
årligt. Modellen skal herefter identificere, hvor meget af denne unoterede aktieindkomst er passiv kapitalindkomst (og skal beskattes sammen med øvrig kapitalindkomst), hvorefter den tilbageværende indkomst
beskattes som lønindkomst (med kredit for betalt selskabsskat).

Forslag

Kapitalindkomstbeskatning
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Afskaf den grønne check

Den grønne check blev indført i 2010 som et nedslag i den skyldige skat. Checken består af en ordinær grøn
check til alle personer over 18 år og en supplerende grøn check til forsørgere. Oprindeligt udgjorde checken
1300 kr. og den supplerende check 300 kr. pr. barn (dog maks. to børn). Siden er checken nedsat flere gange,
og udgør i dag henholdsvis 875 kr./525 kr. for pensionister / ikke-pensionister med en supplerende check
på henholdsvis 200 kr./120 kr. pr. barn for pensionister / ikke-pensionister. Som noget nyt deles den supplerende check mellem forældrene, hvis begge har forældremyndighed over barnet.
Checken (inkl. den supplerende grønne check) bliver aftrappet ved indkomst over ca. 421.700 kr. årligt,
svarende til 451.000 kr. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Alt efter, om man er pensionist og/eller
forsørger (og antallet af børn), er checken helt aftrappet ved en indkomst mellem ca. 421.000 kr. og ca.
426.000 kr. (ca. 457.000-463.000 kr. før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag).

I 2013 blev indført et tillæg til den grønne check på 280 kr. årligt (kun til personer over 18 år). Tillægget
bortfalder, hvis årsindkomsten overstiger ca. 242.000 kr. svarende til ca. 263.000 kr. før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.
Den grønne check komplicerer personskattesystemet unødigt i forhold til, hvor relativt lidt den udgør for den
enkelte familie. Det maksimale beløb, en familie på fire (eller flere) kan modtage, er således 1.850 kr. om året
for ikke-pensionister og 2.310 kr., hvis begge voksne er pensionister. Det er henholdsvis ca. 150 kr. og ca.
200 kr. om måneden.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør afskaf fe den grønne check, således at indkomstskattesystemet bliver mere overskueligt.
Besparelsen fra afskaf felsen bør målrettes tiltag, der især kommer de danske husholdninger til gode, f.eks.
de foreslåede punktafgiftslempelser.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER

Fordi den grønne check bortfalder og aftrappes ved stigende indkomst, svækker den gevinsten ved at tage
et arbejde og at øge sin arbejdsindsats. Af samme grund vil en afskaffelse øge arbejdsudbuddet svarende til
omkring 1500 fuldtidspersoner. Heraf er deltagelseseffekten – personer der indtræder på arbejdsmarkedet,
når checken bortfalder – ca. 500 personer.
Blandt andet derfor koster den grønne check statskassen omkring 2½ mia. kr. om året i tabte skatteindtægter.
Da checken er fastlåst i kr. og ører (ikke følger med inflationen), så mister den gradvis sin værdi. Dermed falder
også gradvis de positive effekter ved at afskaffe checken til ca. 2 mia. kr. i 2030.

Forslag

Afgifter på private husholdninger
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Af lys genindførelsen af afgift på pvc
og ftalater
UDFORDRINGEN

Som led i aftalen om finansloven 2020 blev regeringen (Socialdemokratiet) samt Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at genindføre afgiften på pvc og ftalater med virkning
fra 2021. Inden ikrafttrædelse skal tiltaget statsstøttegodkendes af EU.

Afgiften på pvc og ftalater (pvc-afgiftsloven) blev afskaf fet med virkning fra 1. januar 2019 som en del af den
aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blev indgået i efteråret 2017 mellem regeringen (Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen indeholdt en række afgiftssaneringer anbefalet af regeringens tværministerielle Saneringsudvalg, der havde til
opgave at identificere afgifter, som var svære at administrere i praksis, og som gav et beskedent skatteprovenu i forhold til det betydelige administrative bøvl, de afstedkom.
Det vides ikke med sikkerhed i hvilken form, afgiften vil blive genindført og hvilke konkrete produkter, der
vil være omfattet. Den daværende afgift omfattede bl.a. bløde rør og slanger, gulvbelægningsmaterialer,
selvklæbende folier, handsker, regntøj, presenninger og tagrender. Afgiften var udformet som en afgift på
vægten af produktet uanset mængden af pvc/ftalater i produktet og varierede desuden alt efter produktet.
Eksempelvis udgjorde afgiften på bløde rør og slanger 3,50 kr./kg ved indhold af ftalater og 1,40 kr./kg ved
anden blødgører end ftalater. For regntøj var afgiften tilsvarende 3,60 kr./kg henholdsvis 1,08 kr./kg.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør aflyse genindførelsen af afgiften på pvc og ftalater, idet afgiften (jf. lovbemærkningerne ved
afgiftens afskaf felse) ikke vurderes at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende ef fekt på sundhed og
miljø. Da afgiften er den samme uanset koncentrationen og typen af ftalater, der anvendes i et produkt,
giver afgiften ikke incitament til at mindske indholdet af ftalater i et afgiftspligtigt produkt eller til at anvende
mindre skadelige ftalater (med mindre det er muligt helt at undgå ftalater). Behovet for afgiften er desuden
aftaget i takt med en faldende anvendelse af særligt fire problematiske ftalater bl.a. som følge af EU-regulering. Det vurderes, at ingen EU-lande pt. har afgift på pvc og ftalater.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Samtidig med aftalen om at afskaffe pvc-afgiftsloven blev der i efteråret 2017 indgået en ”Politisk aftale om ny
Fælles Kemiindsats 2018-21” mellem den daværende VLAK-regering og samtlige Folketingets øvrige partier. I
aftalen indgår fem forskellige tiltag, der skal øge genanvendelsen af pvc.
Varigt forventes afgiften alene at indbringe statskassen ca. 5 mio. kr. årligt.

Forslag

Afgifter på private husholdninger
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(og afregn moms af skattepligtig værdi)
UDFORDRINGEN
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Indfør fuldt momsfradrag for
mobiltelefon mv. til delvis privat
anvendelse

Efter de nuværende momsregler for mobiltelefoner (anskaffelse og abonnement), datakommunikationsforbindelser samt bærbare pc’er, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, er virksomhederne alene berettiget
til fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til den erhvervsmæssige brug i virksomheden.
Dette fordrer, at virksomheder ved hver faktura foretager en skønsmæssig opdeling i henholdsvis privat og
erhvervsmæssigt forbrug – og alene tager momsfradrag for sidstnævnte. Dette er en uhyre administrativt belastende opgave, ligesom det oplagt giver anledning til uenighed med skattemyndighederne, skattesager osv.

For de pågældende goder gælder imidlertid, at Folketinget – i personskattelovgivningen – allerede har taget
stilling til værdien af den private brug. Således gælder, at den skattepligtige værdi af fri telefon, herunder fri
datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for medarbejderens private benyttelse, udgør 2.900 kr. pr. år (med nedslag for ægtefæller, hvor begge har godet stillet til rådighed af deres
arbejdsgiver).
Værdien af en fri datakommunikationsforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes ikke, når arbejdstageren fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk.
Det samme gælder værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug
ved arbejdet.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør tage den momsmæssige konsekvens af den stillingtagen, der er foretaget til den private værdi
(i personbeskatningen) og indføre fuldt momsfradrag for virksomhedernes indkøb af mobiltelefon, abonnement, datakommunikationsforbindelse og computer – uanset at det pågældende aktiv også anvendes
privat. Til gengæld skal virksomheden indeholde og afregne moms af den af Folketinget fastsatte værdi af
privatanvendelsen. Aktuelt betyder det, at der alene skal afregnes moms af fri telefon, og at denne moms
udgør 580 kr./år (ved rådighed hele året og evt. ekskl. ægtefællerabat).
Fuldt momsfradrag vil lette virksomhedernes administrative byrde på bogføringssiden og mindske risikoen
for fejl i virksomhedernes momsangivelser.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
DI anslår, at indtægten fra moms af den skattepligtige værdi af fri telefon mv. vil udgøre godt 100 mio. kr.
Hvorvidt dette dækker mindreprovenuet fra indrømmelsen af fuldt momsfradrag til virksomhederne vides ikke.
DI foreslår derfor, at nærværende forslag ses i sammenhæng med DI’s forslag om at afskaffe ægtefællerabatten
ved fri telefon.

Forslag

Moms
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