skat

Ophæv forbuddet mod udenlandske
iværksættere og ejerledere på
bruttoskatteordningen
UDFORDRINGEN

For at anvende bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere gælder blandt andet, at personen ikke må
have (eller inden for de seneste fem år have haft) direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller
væsentlig indflydelse på den virksomhed, den pågældende bliver medarbejder i. I praksis fortolkes denne
regel alene i forhold til, om personen har et diskvalificerende ejerskab af virksomheden. Det er således ikke
diskvalificerende, hvis personen f.eks. i dag sidder i direktionen for det udenlandske moderselskab, der ejer
den danske virksomhed, den pågældende skal ansættes i på bruttoskatteordningen.

Er arbejdsgiveren et selskab, gælder forbuddet, hvis medarbejderen ejer (inden for de seneste fem år har
ejet) 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller råder (inden for de seneste fem år har rådet) over mere end 50
pct. af stemmeværdien i det selskab, hvor den pågældende ansættes. Er arbejdsgiveren en personligt ejet
virksomhed, gælder forbuddet, hvis medarbejderen ejer (inden for de seneste fem år har ejet) 25 pct. eller
mere af egenkapitalen, eller har (haft) afgørende indflydelse i virksomheden.
Reglen afskærer dermed de facto udenlandske iværksættere og ejerledere fra at benytte ordningen, hvis de
flytter deres virksomhed (og sig selv) til Danmark.

HVAD KAN VI GØRE?

Folketinget bør ophæve betingelsen om, at en person for at kunne anvende bruttoskatteordningen, ikke
har eller inden for de seneste fem år forud for ansættelsen har haft direkte eller indirekte del i ledelsen af,
kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, vedkommende bliver medarbejder i. Dermed
skal personen alene – også som iværksætter/ejerleder – opfylde karensreglen og vederlagskravet for at
kunne anvende bruttoskatteordningen.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Skatteministeren har i et svar til Folketinget anført, at forbuddet afholder udlændinge fra at flytte til Danmark
med deres selskaber og herefter udbetale sig selv en høj løn til den lave bruttobeskatning på knap 33 pct. – selv
om denne i virkeligheden er et maskeret udbytte, der efter danske regler ville blive beskattet med op til ca. 56
pct. (selskabsskat + højeste aktieindkomstskat).
DI mener dog, at denne frygt er ubegrundet og i øvrigt irrelevant. Den høje danske aktieindkomstskat er
fastsat for at undgå, at arbejdsindkomst udbetales som udbytte (ikke det omvendte), og der er næppe mange
formuende udlændinge, der betragter en kapitalskat på 33 pct. som særlig favorabel. Det vil derfor ikke være
skattespekulation, der driver dem til Danmark. Omvendt kan den manglende adgang til bruttoskatteordningen
godt lede til et fravalg af Danmark.
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