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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige 
skattelove (Diverse EU-skattetilpasninger) 
 
Dansk Industri har den 5. juli 2007 modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i hø-
ring og kan på den baggrund oplyse, at udelukkende i det omfang reglerne i LL §§ 8, 
stk. 4, 2. pkt., og 9 E er i strid med EU-retten, giver udkastet ikke anledning til særli-
ge bemærkninger.  
 
DI finder det imidlertid tvivlsomt, hvorvidt eksempelvis eksportmedarbejderfradraget 
udgør statsstøtte efter EF-Traktatens art. 87, stk. 1.  
 
For det første vedrører kendelsen fra Kommissionen, som der henvises til i bemærk-
ningerne, alene en ekstraordinær fradragsmulighed for virksomheder, hvorfor der 
vedrørende eksportmedarbejdernes fradragsret ikke er tale om beslægtede forhold.  
 
Dernæst har Kommissionen truffet beslutning om et egentligt beslægtet forhold, se 
hertil beslutning af 5. marts 2003 (EUT L202/15, 2003) om en i Tyskland anvendt 
støtteordning vedrørende bevilling af ydelser til støtte for afsætningen og eksporten af 
produkter fra Mecklenburg-Vorpommern. Beslutningen omhandler blandt andet et 
støtteprogram til eksportassistenters bruttoløn. Blandt andet henset til de lave støtte-
beløb i sagen konkluderede Kommissionen, at støtten til eksportassistenter ikke på-
virkede samhandelen mellem medlemsstaterne og dermed ikke opfyldte alle kriterier-
ne i EF-Traktatens art. 87, stk. 1. 
 
DI skal på denne baggrund henstille, at det genovervejes, hvorvidt LL § 9 E findes at 
være i strid med EU's statsstøtteregler, herunder hvorledes fradraget, særligt henset til 
de oplyste provenumæssige konsekvenser på ca. 10 mio. kr. ved fradragets ophævel-
se, findes at kunne påvirke samhandelen mellem medlemslandene.   
 
Herudover skal DI anmode om en afklaring af, under hvilke omstændigheder den fo-
reslåede bestemmelse i LL § 12, stk. 3, finder anvendelse på foreninger mv., der er 
hjemmehørende i et EU/EØS-land, hvor der ikke findes en godkendelsesordning.  
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