
     København, d. 31 marts 

Danish Ministry of Taxation 

Att.: Jesper Leth Vestergaard 

Nicolai Eigtveds Gade 28  

1402 København K  

 

Subject:  Forårspakke 2.0 

Kære Jesper Leth Vestergaard, 

Der er udbredt enighed om, at der er behov for at reducere skatten på den sidste tjente krone, herunder af 

hensyn til Danmarks konkurencedygtighed og muligheder for at tiltrække udenlandske investeringer og 

udenlandsk arbejdskraft.  

AmCham Denmark hilser derfor Regeringens Forårspakke 2.0 velkommen.  

Vi tillader os dog på vegne af vores medlemmer at fremsende bemærkninger til et enkelt væsentligt 

internationalt aspekt for erhvervslivet i Forårspakke 2.0. 

I Forårspakke 2.0 indgår afskaffelse af en række særordninger i erhvervsskattesystemet, som i dag antages at 

indebære en forholdsvis lempelig beskatning, herunder: 

 Fradragsretten for renter ved køb af udenlandske selskaber 

 Adgangen til at medregne 20 % af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske selskaber ved 

opgørelse af stk. 6-saldoen under renteloftet falder bort. Afskærelsen af fradragsretten for køb af 

udenlandske aktier skal  ske via en gradvis udfasning af rentefradragsretten over de næste 8 år, 

således at virksomhederne får mulighed for at tilpasse sig de nye vilkår. Det anføres i Forårspakke 

2.0 at der er taget hensyn til de brancher, der er udsat for en høj grad af international konkurrence. 

 Prisen for det beskedne merprovenue på 300 millioner kroner er efter AmChams opfattelse - på trods 

af at en udfasning sker over 8 år  og at der gennemføres en harmonisering af beskatningen af 

selskabers udbytte og avancer - en væsentlig forringelse af danske virksomheders konkurrenceevne i 

relation til opkøb af udenlandske virksomheder med forringede muligheder for  vækst, eksport  og 

skabelse af også danske arbejdspladser. Dette er  desværre et skridt i den forkerte retning i forhold til 

regeringens ønske om Danmarks rolle i den øgede globalisering.  

Skattesystemerne i mange af de lande vi normalt sammenligner os med tillader i et vist omfang fradrag for 

renteudgifter vedrørende opkøb af virksomheder og skelner typisk ikke mellem opkøb af nationale og 

udenlandske virksomheder. De nuværende danske skatteregler kan således ikke karakteriseres som en 

begunstigende særordning for dansk erhvervsliv. 

Vi håber, at regeringen vil genoverveje denne del af forårspakke 2.0, og vi står naturligvis til rådighed med 

uddybende kommentarer til ovenstående. 

Med venlig hilsen, 

 
Stephen Brugger 

Executive Director 

AmCham Denmar 


