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Høringsbrev
Hermed sendes forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre
love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde mv.).
Ændringen af reglerne for foreningsbeskatning har til formål at bringe reglerne i overensstemmelse med EU-retten. Det foreslås, at både danske og udenlandske foreninger mv.
beskattes af udbytte, renter af kontrolleret gæld og royalty, og at danske og udenlandske
almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger mv. gøres skattefri af udbytte. På denne måde vil der ikke være forskel mellem beskatningen af danske og udenlandske foreninger mv.
Ændringen af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier,
har til formål at bringe de danske reglerne i overensstemmelse med EU-retten. Det foreslås at danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning vil skulle betale en udbytteskat på 15 pct. af udbytter fra danske aktier, idet udenlandske investeringsinstitutter efter gældende regler typisk er pålagt en udbytteskat på 15 pct. af dansk aktieudbytte.
Ændringen af reglerne om det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde mv. har
til formål at opjustere det skattefrie bundfradrag, hvis værdi er blevet udhulet siden indførelsen. Det foreslås, at det skattefrie bundfradrag hæves fra de nuværende 10.000 kr. til
15.200 kr. (2021-niveau) og fremadrettet reguleres efter personskattelovens § 20.
Ændringen af reglerne om beskatningen af selvejende plejehjem og -boliger, har til formål, at fjerne den eksisterende forskelsbehandling i beskatningen mellem offentlige plejehjem og selvejende plejehjem og -boliger, idet førstnævnte er skattefrie, mens sidstnævnte
er skattepligtige af erhvervsmæssige indtægter. Det foreslås at fritage selvejende plejehjem
og -boliger for beskatning.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 13.
november 2020.
Bemærkninger bedes fremsendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk under henvisning til
j.nr. 2018 – 2626.

Eventuelle spørgsmål vedr. EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen kan rettes til
Sune Fomsgaard på +45 72370907 eller sf@skm.dk.
Eventuelle spørgsmål vedr. justering af reglerne for investeringsinstitutter kan rettes til
Margrete Kiil på +45 72373442 eller mak@skm.dk
Eventuelle spørgsmål vedr. forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale
fonde mv. kan rettes til Thea Halse på +45 72371742 eller th@skm.dk
Eventuelle spørgsmål vedrørende fritagelsen for beskatning af selvejende plejehjem og
-boliger kan rettes til Jens William Grav på +45 72374311 eller jwg@skm.dk
Med venlig hilsen
Sune Fomsgaard
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