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København  
den 24. marts 2009   
 Ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virk-

somhedsskatteloven    
  
 

Lavere marginalskat er afgørende for fremtidig vækst, velstand og vel-
færd. Derfor er Ledernes Hovedorganisation samlet set tilfreds med  
Forårspakken 2.0.  

Nedsættelsen af marginalskatten med 7,5 procentpoint vil være med til 
at øge arbejdsudbuddet og dermed afhjælpe den mangel på arbejds-
kraft, vi står over for de kommende år. En endnu lavere marginalskat var 
dog ønskelig.   

Det er positivt, at mellemskatten foreslås afskaffet og at der sker en for-
højelse af indtægtsgrænsen for betaling af topskat i forhold til regerin-
gens først fremlagte forslag. 

Lederne havde dog gerne set, at der ligesom i aftalen om lavere skat på 
arbejde var lavet en bestemmelse om, at antallet af topskatteydere ikke 
må stige yderligere. Dvs. at antallet af topskatteydere ikke må stige i for-
hold til det niveau, som vil være gældende for 2010. 

Det er Ledernes opfattelse, at medarbejderobligationer og medarbejder-
aktier fremmer medarbejdernes motivation samt får medarbejderne til at 
fokusere på virksomhedens overordnede billede. Så set ud fra en ledel-
sesmæssig vinkel er medarbejderaktier og obligationer et gode.  

Lederne har noteret sig, at regeringen finder at beskatningen af begge 
ordninger er for gunstig og at alle dele af lønnen principielt bør beskattes 

Ledernes ens.   
Hovedorganisation 

  De gældende regler betyder, at medarbejderaktier og medarbejderobli-
gationer, skal tilbydes til alle medarbejdere. Det sikrer, at ordningerne 
ikke kun bliver tilbudt udvalgte medarbejdere. Og samtidig giver ordnin-
gerne virksomhederne en mulighed for at profilere sig og for at tiltrække 
og fastholde medarbejdere. I en tid hvor virksomhedernes behov for risi-
kovillig kapital er betydelig, vil det ikke være hensigtsmæssigt at ændre 
beskatningen af disse ordninger. Set i det lys synes bemærkningerne i 
lovforslaget om at ville ligestille offentlig og privat ansatte usaglig.  
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Det er Ledernes opfattelse, at der kan være uhensigtsmæssigheder i 
forslaget om et loft over fradrag i henhold til rejseregler. Blandt andet 
kan mobiliteten på arbejdsmarkedet blive nedsat.   

Lederne mener, at det er fornuftigt at flytte beskatning fra arbejdsind-
komst til forurening og energiforbrug. Derfor kan det være fornuftigt at 
ændre på beskatningen af biler, således at beskatningen flyttes til for-
brug og forurening. 

Lederne finder mulitimediebeskatningen meget uhensigtsmæssig. En 
hjemmearbejdsplads bør ikke betragtes som et frynsegode, men et red-
skab, der er med til at sikre fleksibilitet og skabe balance mellem familie- 
og arbejdsliv, hvilket regeringen i andre sammenhænge har påpeget. 
Hjemmearbejdspladser fremmer en fornuftig work-life balance og ligestil-
ling på arbejdsmarkedet.  

Øget beskatning af hjemmearbejdspladser betyder, at mange fravælger 
muligheden og dermed arbejder mindre. I bemærkninger til lovforslaget, 
er det beregningsteknisk forudsat, at 25 procent svarende til over 
100.000 personer vil give afkald på ordningen.  Det vil være imod inten-
tionen i aftalen om at øge arbejdsudbuddet og virke imod intentionerne 
om at gøre Danmark til en førende IT-nation. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Aagaard 
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