23. februar 2016
J.nr. 15-1386553

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K
Telefon +45 33 92 33 92
Mail skm@skm.dk

Til høringsparter
Høring – Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige
andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til
EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående
udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med
investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen)
Hermed sendes forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love
samt ophævelse af lov om investeringsfonds. Høringen sker samtidig med lovforslagets
fremsættelse, og omfatter lovforslagets § 3, nr. 3, § 8, § 9, nr. 3-5, § 11, § 12, nr. 2-5 og §
16, stk. 2-12, hvilket bl.a. omhandler:
 Omgåelse af udbyttebeskatning ved tilbagesalg til et udstedende investeringsinstitut
(lovforslagets afsnit 2.4.)
 Omgåelse af udbyttebeskatning ved ombytning til investeringsbeviser uden ret til udbytte (lovforslagets afsnit 2.5.)
 Justering af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen (lovforslagets afsnit 2.8.)
 Ændring af indberetningsreglerne for administratorer af værdipapirfonde (lovforslagets afsnit 2.9.)
Der vedlægges desuden et resumé og en høringsliste.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest onsdag den 30. marts 2016.
Høringssvar bedes sendt til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk under henvisning til j.nr.
15-1386553.
Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til Jesper Leth Vestergaard: tlf.
72 37 34 30, e-mail jlv@skm.dk.
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Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslagets del om omgåelse af udbyttebeskatning
kan rettes til Frederik Lytzen: tlf. 72 37 22 31, e-mail fl@skm.dk, mens eventuelle
spørgsmål vedrørende lovforslagets del om virksomhedsordningen kan rettes til Sune
Fomsgaard: tlf. 72 37 09 07, e-mail sf@skm.dk.

Med venlig hilsen
Sune Fomsgaard
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