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Kære Jakob 
 
Hermed fremsendes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulerings 
høringssvar til ovenstående. 
 
Med venlig hilsen 
 
Andreas Rahlf Hauptmann  
  _____   
 
Høringssvar – Lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EU-tilpasninger: 
Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt indkomstregulering 
af ejendomsværdiskatten) 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget ovennævnte forslag i høring. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering, CKR, har i denne forbindelse følgende 
bemærkninger. 
 
Lovforslaget indeholder ændrede regler om repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende 
foreninger m.v. samt om indkomstregulering af ejendomsværdiskatten. Reglerne foreslås ændret, så 
de fremover er i overensstemmelse med EU-reglerne.  
 
CKR bemærker, at forslaget vil blive skrevet sammen med forslag til lov om ændring af 
aktieavancebeskatningsloven og andre love (Ændring af sondringen mellem børsnoterede og 
unoterede aktier) inden fremsættelse.  
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
 
Udenlandsk repræsentation 
 
Forslaget vurderes at medføre direkte negative erhvervsøkonomiske konsekvenser for de omfattede 
virksomheder. Dette skyldes, at bestemmelsen om fuld fradragsret for visse udgifter til  
repræsentation i eksportøjemed over for udenlandske forretningsforbindelser ophæves. Herefter har 
virksomheden kun fradrag for 25 pct. af de afholdte udgifter. Omfanget af de negative konsekvenser 
kan kun opgøres skønsmæssigt og vurderes af Skatteministeriet at udgøre ca. 25 mio. kr. årligt fra 
og med 2008.  
 
Eksportmedarbejdere 
 



Forslaget vurderes at kunne medføre negative strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser for 
virksomheder, som har eksportmedarbejdere ansat. Dette skyldes, at det særlige fradrag, som 
eksportmedarbejdere efter de gældende regler kan foretage for udgifter til rejse og ophold i udlandet 
såfremt de opfylder betingelserne, bliver afskaffet. Afskaffelsen vil kunne gøre eksportstillinger 
mindre attraktive og således påvirke udbudet af denne arbejdskraft negativt, hvilket vil gøre det 
sværere for virksomhederne at konkurrere med udenlandske eksportvirksomheder.  
 
Gaver til velgørende foreninger m.v. i EU/EØF 
 
Forslaget vurderes ikke at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser. Velgørende foreninger 
genererer ikke profit og er dermed ikke erhvervsvirksomheder.  
 
Indkomstregulering i ejendomsværdiskatteloven 
 
Forslaget vurderes ikke at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser, idet der alene er tale om 
ændringer for fysiske personer. 
 
Administrative konsekvenser 
 
Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser for de omfattede virksomheder.  
 
CKR kan på den baggrund foreslå følgende tekst til den del af lovforslagets bemærkninger, der 
omhandler forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: 
 
”Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i 
ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges 
Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder 
administrative konsekvenser, og det bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og 
Erhvervsministeriets virksomhedspaneler.” 
 
CKR bemærker, at ovenstående anbefaling alene gælder for denne del af det samlede lovforslag, og 
at den endelige tekst bør tage hensyn til vurderingen af de øvrige dele af det samlede lovforslag.  
 
CKR har ikke yderligere bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Andreas Rahlf Hauptmann 
 
Fuldmægtig 
 
Tlf. direkte 3330 7485 
 
E-post arh@eogs.dk 
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