
 

 

  

  

  

 

 

Høring – Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers 

investeringer i visse anpartsprojekter) – L 103 

 

Hermed sendes ændringsforslag til forslag til lov om ændring af personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven (L 103) i høring. 

 

Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 14. december 2016. Lovforslagets formål er at 

dæmme op for den asymmetriske beskatning af fysiske personers investeringer i visse an-

partsprojekter (de såkaldte 10-mandsprojekter), herunder bl.a. i solcelleparker og ejen-

domme i udlandet. Disse projekter er kendetegnet ved, at de første års underskud fradra-

ges med fuld skatteværdi i anden dansk personlig indkomst som f.eks. lønindkomst og 

dermed nedbringer topskattebetalingen, mens Danmark deler beskatningsretten til et ef-

terfølgende overskud med den udenlandske stat. 

 

Med det allerede fremsatte lovforslag foreslås det at kildeartsbegrænse underskud fra 10-

mandsprojekter i skattemæssigt transparente selskaber, f.eks. partner- og kommanditsel-

skaber, hvis deltagerne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og ikke deltager 

i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Kildeartsbegrænsningen indebærer, at under-

skuddet kun kan fremføres og fradrages i eventuelt senere overskud fra samme investe-

ring. 

 

Ændringsforslaget indeholder følgende elementer: 

 

- Udvidelse af den foreslåede kildeartsbegrænsning til også at omfatte investeringer 

via 10-mandsprojekter, når disse er etableret i interessentskaber. 

- Præcisering af, hvorledes den foreslåede kildeartsbegrænsning virker, i forhold til 

at flere virksomheder behandles som én virksomhed i relation til virksomheds-

ordningen. 

- Indførelse af mulighed for i visse situationer at overtage anparter i 10-mandspro-

jekter, uden at den foreslåede kildeartsbegrænsning finder anvendelse for erhver-

veren. 
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Tidligere modtagne høringssvar og høringsskema samt svar på spørgsmål fra Skatteudval-

get kan hentes på Folketingets hjemmeside. 

  

Der vedlægges desuden en høringsliste. 

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til ændringsforslaget senest 

torsdag den 4. maj 2017. 

 

Høringssvar bedes sendt til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk under henvisning til j.nr. 

2017-610. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til Sune Fomsgaard, tlf. 72 37 09 

07, e-mail sf@skm.dk eller Henrik Louv, tlf. 72 38 90 75, e-mail hlo@skm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sune Fomsgaard 

Fuldmægtig 

Direkte telefon 72 37 09 07 

E-mail: sf@skm.dk 
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