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Vedr. forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige 
andre love (jeres j.nr. 2009-511-0038) 
 
Håndværksrådet støtter overordnet set den foreslåede skattereform, som fornuftigt – 
og i rimelig afbalanceret form – nedsætter skatten på arbejde, og som samtidig er un-
derfinansieret i de kommende år på et niveau, som vi på nuværende tidspunkt finder 
passende konjunktursituationen taget i betragtning.  
 
Håndværksrådet kan acceptere forslaget om harmonisering af selskabers aktie- og ud-
byttebeskatning som en del af finansieringen af den samlede skattereform, i det vi øn-
sker at understrege, at forslaget kan være en væsentlig belastning på selskaber, der  
har placeret egenkapitalen i porteføljeaktier og investeringsbeviser.  
 
Håndværksrådet mener, at afskaffelse af adgangen til fradrag for advokat- og revisor-
omkostninger og undersøgelser af nye markeder i forbindelse med etablering af virk-
somhed har væsentlige negative effekter på, hvor godt nye virksomheder kommer i 
gang og dermed på deres indtjening og mulighed for at klare sig. Forslaget hæmmer 
vækst og fornyelse i erhvervslivet, og vi kan derfor ikke støtte det.  
 
Vi mener desuden, at forslaget om at afskaffe omkostningsgodtgørelsen i visse skatte-
sager er særdeles uheldig. Muligheden for at få dækket nødvendige advokatomkost-
ninger i skattesager sikrer en udligning af styrkeforholdet mellem en virksomhed med 
begrænsede økonomiske og likviditetsmæssige ressourcer og et skattevæsen, som 
råder over ubegrænsede ressourcer. Fjerner man denne ordning, vil det betyde, at 
mange skattesager opgives på forhånd. En advokats krav om deponering af forventede 
sagsomkostninger til skattesagen vil i sig selv stoppe mange sager. Dertil kommer, at 
selvom virksomheden får medhold, så skal de selv betale egen advokat, og først det 
følgende skatteår kan de successivt gennem skattefradrag få en del af pengene godt-
gjort. Forslaget er derfor en klar forringelse af virksomhedernes mulighed for at komme 
til ret i skattesager, og vi kan derfor ikke støtte forslaget. 
 
Håndværksrådet kan acceptere de øvrige forslag i høringsmaterialet som led i finansie-
ringen af lettelser i skatten på arbejde.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Nicolaisen 
Afdelingschef i Håndværksrådet 
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