Lovprogram: Hvad er vigtigt for revisorbranchen
Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder en række forslag på
revisorbranchens område. FSR – danske revisorer samler her de forslag og
redegørelser, som har særlig interesse for branchen.

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning 2. oktober 2018 fremlagt sit lovprogram.
Lovprogrammet præsenterer de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af
folketingsåret.
Formålet med lovprogrammet er at give et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og
redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.
FSR – danske revisorer har herunder samlet de forslag og redegørelser, som er af særlig interesse for
revisorbranchen.
Oversigten er opdelt på ministerområder og indeholder beskrivelser af lovforslagene,
fremsættelsesdatoer samt FSR – danske revisorers eventuelle bemærkninger til de enkelte forslag.
_____________________
Erhvervsministeren
Skatteministeren
Uddannelses- og forskningsministeren
Undervisningsministeren
Beskæftigelsesministeren
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Ministeren for offentlig innovation
_____________________

(12 forslag)
(29 forslag)
(1 forslag)
(1 forslag)
(2 forslag)
(1 forslag)
(1 forslag)

ERHVERVSMINISTEREN
Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og
hvidvaskloven
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at gennemføre anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den
finansielle regulering, der bl.a. styrker mulighederne for accessorisk virksomhed samt
udvikling af nye digitale løsninger og services. Lovforslaget har endvidere til formål at
gennemføre et skærpet bødeniveau for overtrædelse af hvidvasklovgivningen.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer vil arbejde for, at hvidvaskreglerne har en præventiv effekt, herunder
bedst mulig koordinering mellem myndigheder og formidling af viden om forekomst af og
bekæmpelse af hvidvask mv.

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at implementere e-faktureringsdirektivet og dermed imødekomme
udviklingen af et mere digitalt EU. Med lovforslaget skal offentlige myndigheder,
indkøbscentraler og ordregivende enheder kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer,
som er udarbejdet i overensstemmelse med den europæiske standard.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer støtter initiativer, der fremmer mulighed for digitalisering i
erhvervslivet og hos den offentlige administration.

Lov om firmapensionskasser
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål, at implementere det reviderede direktiv om
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP II-direktivet). Lovforslaget etablerer en ny
hovedlov for firmapensionskasser, der er den type af pensionskasser, der omfattes af reglerne.
Lovforslaget indeholder bl.a. nye krav til de oplysningsforpligtelser som firmapensionskasserne
har overfor deres medlemmer, fjernelse af tilsynsmæssige barrierer for grænseoverskridende
aktivitet og øgede krav til den interne styring af firmapensionskassernes risiko, f.eks. ved
investering af medlemmernes pensionsopsparing. Endelig indfører lovforslaget flere redskaber i
forbindelse med tilsyn af firmapensionskasserne.

Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v.
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at skabe klare rammer for korttidsboligudlejning af helårsboliger og
bl.a. give alle borgere ret til at korttidsudleje deres egen helårsbolig 70 dage årligt, hvis der
sker automatisk indberetning til skattemyndighederne, idet den enkelte kommune kan hæve
denne grænse til op til 100 dage årligt, såfremt forholdene på det lokale boligmarked ikke taler
imod det.

Ændring af årsregnskabsloven og revisorloven
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er blandt andet at sikre en fuldstændig, korrekt og hensigtsmæssig
implementering af EU's regnskabsdirektiv, at give mulighed for mere fleksible regler om
revisorers efteruddannelse og at ændre revisionsbestemmelsen vedrørende ændringen af
revisorloven i 2016.

FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer bakker op om langt de fleste foreslåede ændringer i
årsregnskabsloven, herunder muligheden for at anvende principperne i de internationale
regnskabsstandarder IFRS 15 og IFRS 16 som mulig fortolkning af regnskabsregler i
årsregnskabsloven, og vil arbejde for en fornuftig implementering af ændringerne.
De foreslåede ændringer i revisorloven åbner op for en mere fleksibel efteruddannelse, der kan
tilpasses den enkelte revisor behov. Endvidere foreslås nye og mere proportionale
sanktionsmuligheder for manglende overholdelse af efteruddannelseskravene. Vi bakker fuldt
ud op om disse initiativer.

Lov om forbrugslånsvirksomheder
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, december 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at skærpe tilsynet med udbydere af forbrugslån for at sikre en
styrket forbrugerbeskyttelse i forbindelse med optagelse af et forbrugslån. Fremover vil
udbydere af forbrugslån, der ikke har en pengeinstituttilladelse, blive underlagt tilladelseskrav
og krav til ledelsens egnethed og hæderlighed samt Finanstilsynets tilsyn. Lovforslaget er en
opfølgning på regeringens forbrugerpolitiske strategi ”Forbruger i en digital verden” fra maj
2018.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, januar 2019
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at etablere en klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter,
hvortil virksomheder kan henvende sig, hvis de oplever, at det offentlige udfører
erhvervsvirksomhed på urimelige vilkår. Lovforslaget skal sikre en nem adgang til at klage,
hvis det offentlige ikke overholder reglerne.

Ændring af selskabsloven, kapitalmarkedsloven og lov om finansiel
virksomhed
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, februar 2019
Beskrivelse af indhold:
Lovforslagets overordnede formål er at fremme aktivt ejerskab, herunder bidrage til at give
aktionærer et mere langsigtet perspektiv, sikre bedre driftsbetingelser for børsnoterede
selskaber og forbedre aktionærers grænseoverskridende stemmeafgivelse. Lovforslaget
implementerer det andet aktionærrettighedsdirektiv (2017/828/EU).
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer bakker op om initiativer, der sikrer aktiv inddragelse af aktionærerne i
børsnoterede selskaber på tværs af landegrænser.

Ændring af lov finansiel virksomhed og andre forskellige love
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeren, februar 2019
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at gennemføre anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den
finansielle regulering, bl.a. med henblik på at reducere allerede eksisterende
overimplementering og mindske byrder for erhvervslivet.

Ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og
finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og forskellige andre love
(Gennemførelse af femte hvidvaskdirektiv)
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeriet, februar 2019
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
bl.a. gennem en udvidelse af anvendelsesområdet for reglerne til også at gælde kunsthandlere
og udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og faktisk valutaer. Derudover indføres
centrale mekanismer, som muliggør rettidig identifikation af fysiske og juridiske personers
bankkonti. Endvidere indføres der en registreringspligt for reelle ejere i trusts og andre
juridiske arrangementer. Med lovforslaget implementeres dele af femte hvidvaskdirektiv.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer vil arbejde for, at hvidvaskreglerne har en præventiv effekt, herunder
bedst mulig koordinering mellem myndigheder og formidling af viden om forekomst af og
bekæmpelse af hvidvask mv.

Ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og
forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af
femte hvidvaskdirektiv)
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeriet, februar 2019
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer af reglerne om reelle ejere som følger
af femte hvidvaskdirektiv, der skal styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og
skatteunddragelse.
Ændringerne vedrører selskaber og andre juridiske enheders pligt til at indhente, opbevare og
registrere oplysninger om reelle ejere.
Lovforslaget lægger på den baggrund op til at sikre et opdateret register, der kan
sammenkobles med reel
ejer-registrene i de øvrige EU-lande.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer vil arbejde for, at hvidvaskreglerne har en præventiv effekt, herunder
bedst mulig koordinering mellem myndigheder og formidling af viden om forekomst af og
bekæmpelse af hvidvask mv.

Ændring af selskabsloven og CVR-loven (Afskaffelse af iværksætterselskaber,
nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital og
indførelse af krav om en kontaktbar adresse for enkeltmandsvirksomheder
mv.
Forventet fremsættelse:
Erhvervsministeriet, februar 2019
Beskrivelse af indhold:
Det foreslås med lovforslaget, at muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber afskaffes,
og at minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital sænkes. Derudover indføres der en
overgangsperiode på 2 år for nuværende iværksætterselskaber, hvor de skal opbygge en
minimumskapital
svarende til minimumskapitalen for anpartsselskaber.
Desuden indføres der krav om en kontaktbar adresse for enkeltmandsvirksomheder, og der
indføres mulighed for at slette enkeltmandsvirksomheder uden kontaktbar adresse.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har erfaret, at iværksætter-selskabsformen med meget lave
kapitalindskud og begrænset hæftelse har givet store udfordringer og formen bør kun
videreføres, hvis det sandsynliggøres, at disse selskaber reelt gavner erhvervslivet og
samfundsøkonomien bredt. FSR – danske revisorer finder det tvivlsomt, om det gavner
erhvervslivet at sænke minimumskapitalkravet til anpartsselskaber.

Erhvervsministeren vil bl.a. give Folketinget redegørelser om:
•
•
•

Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2018 (Februar 2019)
Redegørelse om Danmarks digitale vækst (Marts 2019)
Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2019 (Maj 2019)

SKATTEMINISTEREN
Aktiesparekontolov
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gøre det nemt og attraktivt for danskere at investere i aktier
ved at indføre en aktiesparekonto, hvor personer kan placere deres opsparing i noterede aktier
og aktiebaserede investeringsbeviser til en lavere beskatning end den gældende beskatning
som aktieindkomst. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om erhvervs- og
iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017.
FSR’s holdning:
FSR hilser tiltag til fremme af aktiesparekulturen i Danmark velkomne.

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Initiativer mod sort
arbejde m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer mod sort arbejde.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket indsats mod sort arbejde mellem alle
Folketingets partier fra september 2017. Lovforslaget indeholder endvidere forslag om
offentliggørelse af en virksomheds registrering som indeholdelsespligtig for A-skat m.v.
FSR’s holdning:
FSR støtter, at kontrolindsatsen mod sort arbejde og skattesnydere styrkes.

Ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i
forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EFvoldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love
(Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om
skattetvistbilæggelse og af forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at implementere direktiv om skatteundgåelse, direktiv om
skattetvistbilæggelse og direktiv om voucher.
FSRs holdning:
FSR følger udviklingen på europæiske tiltag omkring international beskatning, som skal hindre
skatteundgåelse samt mulighederne for at lette skattetvister. Tilsvarende hilser FSR generelt
tiltag til forenklinger og forudsigelighed i retstilstanden velkomne, hvorfor det er
hensigtsmæssigt at harmonisere regler på voucherområdet.

Ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og
forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud
til visse miljøvenlige lastbiler (Ophævelse af pvc-afgiften og
emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse
afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til
Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse
påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og
anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at foretage en række forenklinger og lempelser for både borgere
og virksomheder, samt nødvendige tilpasninger på motorområdet. Lovforslaget indeholder
endvidere elementer vedrørende bagatelgrænser for registrering af afregning i visse nationale
afgifter og PVC, der følger op på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem
regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre fra november 2017.

FSRs holdning:
FSR er imødekommende overfor tiltag, som skaber forenklinger og giver byrdelempelser for
borgere og virksomheder.

Ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste
skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gøre reglerne vedrørende den skattemæssige behandling af
trusts mere robuste bl.a. ved at skabe klar hjemmel til beskatning af dansk administrerede
trusts og at indføre tiltag, der skal forhindre mismatch, hvor trusten hverken beskattes i
Danmark eller i et andet land. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket indsats
mod international skatteunddragelse mellem alle Folketingets partier fra maj 2017 samt
Skattelovrådets rapport om trusts.
FSRs holdning:
FSR støtter en styrket indsats mod international skatteunddragelse.

Lov om indgåelse af protokol til ændring af
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringsprotokollen til
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande.

Lov om indgåelse af protokol til ændring af
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringsprotokollen til
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol
mellem Danmark og Japan
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er
indgået mellem Danmark og Japan.

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol
mellem Danmark og Armenien
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er
indgået mellem Danmark og Armenien.

Ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer
og lov om forsøg med et socialt frikort (Afbureaukratisering af
forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og
skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at afbureaukratisere forskerskatteordningen, således at
betingelserne for at anvende ordningen gøres mere fleksible, samt at justere
seniornedslagsordningen for at give seniorer mulighed for at få genoptaget en afgørelse af den
pågældendes beskæftigelsesgrad. Lovforslaget har endvidere til formål at indføre skattefrihed
for godtgørelse til thalidomidofre og præcisere reglerne for grænsegængeres fradrag for
løbende ydelser til almennyttige og almenvelgørende foreninger m.v.
FSRs holdning:
FSR finder det positivt, at Regeringen ønsker at forenkle forskerskatteordningen og skabe
bedre muligheder for danske virksomheder at få de ønskede medarbejdere fra udlandet.

Ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for
forhøjede energi- og miljøafgifter (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den
almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at nedsætte elvarmeafgiften og den almindelige elafgift.
Afgiftsnedsættelserne vil gøre det billigere at være dansker og medføre en betydelig
samfundsøkonomisk gevinst.
Lovforslaget har endelig til formål at udmønte det finansieringselement om fremrykning af
reduktionen af den grønne check, som indgår i energiaftalen mellem alle Folketingets partier
fra juni 2018.
FSRs holdning:
FSR hilser tiltag om at forenkle afgifterne velkomne.

Ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et
indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven (Bedre
vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele og platformsøkonomien)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018

Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at øge incitamentet til at deltage i dele- og platformsøkonomien
og gennem 3. parts indberetninger sikre korrekt skattebetaling af indkomsterne herfra gennem
en række skematiske fradrag for korttidsudlejning af fritidshuse og helårsboliger, både, biler
og campingvogne. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om bedre vilkår for vækst og
korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien mellem regeringen (Venstre, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre fra maj 2018.
FSRs holdning:
FSR finder det interessant, at Regeringen ønsker at øge deltagelse i dele- og
platformsøkonomien og samtidig sikre korrekt skattebetaling ved brug af 3. parts
indberetninger.

Ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og forskellige andre love og
om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i
foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at udmønte dele af aftalen om erhvervs- og
iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017 og aftalen om sanering
af bøvlede og byrdefulde afgifter mellem samme partier fra august 2018. Sidstnævnte aftale
indeholder en lang række forslag fra saneringsudvalgets rapport, som vil lette de
administrative byrder for erhvervslivet.
FSRs holdning:
FSR finder det positivt at fjerne bøvlede og byrdefulde afgifter, så erhvervslivet bliver lettet for
administrative byrder.

Ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af spilaftale)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at justere gebyrbestemmelsen i lov om spil med henblik på at
gebyrfinansiere Spillemyndighedens omkostninger forbundet med beskyttelse af spillere mod
at udvikle spilafhængighed og at indeksere progressionsgrænserne for afgift af spil i
landbaserede kasinoer og på gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af
spilaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra juni 2018.

Ændring af ligningsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgifts- og erhvervspakke)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har bl.a. til formål at understøtte bosættelse i yderområder, ligesom forslaget
indeholder en række afgiftslempelser. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til

finanslov for 2019.
FSRs holdning:
FSR støtter regelforenklinger på komplicerede afgiftsområder.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og
forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye,
mindre virksomheder, bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter og
tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at give bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye,
mindre virksomheder, at forbedre vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter, og at fritage
udenlandske investorer for udbyttebeskatning af udbytte fra danske investeringsinstitutter.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem
regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre fra november 2017.
FSRs holdning:
FSR hilser initiativer, som skal forbedre mulighederne for erhvervsrettede tiltag velkomne.

Investorfradragslov
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at give visse små og mellemstore virksomheder, der befinder sig
i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital. Lovforslaget er en
opfølgning på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra
november 2017.
FSRs holdning:
FSR finder det positivt, at man ønsker at styrke iværksætterkulturen i Danmark ved at give
virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig
kapital.

Ændring af ejendomsvurderingsloven (Videreførelse af vurderingerne og
forlængelse af den nuværende funktionsperiode i vurderingsankenævn og
skatteankenævn m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, november 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre tiltag, der er nødvendige for at sikre, at der med
det nye ejendomsvurderingssystem kan foretages nye, mere retvisende ejendomsvurderinger
af høj kvalitet, der kan danne baggrund for beskatning af fast ejendom. Formålet er endvidere
at forlænge funktionsperioden for de nuværende ankenævnsmedlemmers i henholdsvis skatte
og vurderingsankenævn.

Ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Ny
indeholdelsesmodel for kildeskat på aktieudbytter)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, december 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at modvirke svindel med beskatning af udbytter gennem
indførelse af en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til
udenlandske aktionærer.
FSRs holdning:
FSR finder det positivt, at Regeringen ønsker at modvirke svindel med beskatning af
aktieudbytter.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven,
fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven (Beskatning ved overdragelse
til erhvervsdrivende fonde)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, december 2018
Beskrivelse af indhold:
Formålet med lovforslaget er at give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende
fond med det formål, at fonden skal drive erhvervsvirksomheden videre, uden bo- og
gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og
konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse – delaftale om Vækstplan DK mellem den
daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra april 2013.
FSRs holdning:
FSR støtter forenklinger af reglerne for overdragelse eller salg af virksomheder.

Ændring af lov om en børne- og ungeydelse (Ligedeling og individuel
indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget vil ændre udbetaling af børne- og ungeydelsen, så det fremadrettet vil ske til
halvdelen af hver forælder, samt ændringer til indkomstaftrapning af ydelsen.
Forslaget udspringer af politisk aftale om et samlet familieretligt system.
Uddybende materiale:
Aftale om ét familieretligt system

Ændring af lov om en børne- og ungeydelse (Ligedeling og individuel
indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget vil ændre udbetaling af børne- og ungeydelsen, så det fremadrettet vil ske til

halvdelen af hver forælder, samt ændringer til indkomstaftrapning af ydelsen. Forslaget
udspringer af politisk aftale om et samlet familieretligt system.
Uddybende materiale:
Aftale om ét familieretligt system

Ændring af skatteforvaltningsloven (En hurtigere vej igennem
klagesystemet- Retssikkerhedspakke IV)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder ikke nærmere specificerede tiltag til at sikre hurtigere klagebehandling
omkring skattesager.
FSRs holdning
Foreningen imødeser tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiderne i klageadministrationen,
men bemærker at dette ikke må ske på bekostning af høj faglighed og saglighed i
sagsbehandlingen.
Uddybende materiale:
Udspil om Retssikkerhedspakke IV

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om varmeforsyning og forskellige
andre love (Nedsættelse af overskudsvarmeafgiften og nedsættelse af
elafgiften for visse liberale erhverv m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder tiltag omkring sænkning af diverse elafgifter som følge af Energiaftale
2018
FSRs holdning
Foreningen har i forbindelse med aftalen gjort opmærksom på manglende ligestilling mellem
liberale erhverv (revisorer) og øvrige virksomhedstyper i forbindelse med afregning af elafgift,
og har henstillet til afskaffelse af bilag 1 til elafgiftsloven.
Uddybende materiale:
Link til aftaletekst omkring energiaftale

Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i
dobbeltbeskatningsoverenskomster til bekæmpelse af skatteudhuling og
overskudsflytning
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder implementering af OECD/G20 model for at tilpasse
dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt, i stedet for individuel tilpasning af eksisterende
dobbeltbeskatningsoverenskomster.

FSRs holdning
Foreningen går ind for harmonisering af regelgrundlag og at problematikker i forbindelse med
dobbeltbeskatninger forsøges imødegået.

Ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v.,
udvidelse af sømandsfradraget til søfolk om bord på forskningsskibe, EUretlig tilpasning af foreningsbeskatningen og godtgørelse af visse
punktafgifter på overskudsfødevarer m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder bl.a. tiltag om at forhøje bundfradraget for ydelser der modtages i
forbindelse med socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, en udvidelse af fradraget for
søfolk i forbindelse med forskning, EU-harmonisering af udenlandske og danske foreningers
beskatning af udbytter, renter og royalties, samt godtgørelsesmulighed for afgifter i
forbindelse med overskudsvarer.

Ejendomsskattelov
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder ny ejendomsskattelov på baggrund af ”aftale om tryghed om
boligbeskatning” med initiativer, der bl.a. en omfatter rabatordning for nuværende boligejere,
en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent
indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.
Uddybende materiale:
Link til aftale om boligbeskatning

Ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat og forskellige
andre love (Overflytning af opkrævning af grundskyld af ejerboliger til
Skatteforvaltningen, afregning af grundskyld og dækningsafgift til
kommunerne og konsekvensændringer som følge af ophævelse af
ejendomsværdiskatteloven og lov om kommunal ejendomsskat m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder bestemmelser der udmønter aftalen om tryghed om boligbeskatningen og
den nye ejendomsskattelov, og vedrører bl.a. opkrævningen af grundskyld fra år 2021.
Uddybende materiale:
Link til aftale om boligbeskatning

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Forenkling af regler
om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Forventet fremsættelse:
Skatteministeriet, februar/19
Beskrivelse af indhold:
Forslaget indeholder lovgivning omkring det nye inddrivelsessystem og tilretning af
forældelsesregler ved inddrivelse af krav fra det tidligere EFI system.
FSR’s holdning:
FSR har anerkendt et behov for at tilrette regelgrundlaget i forbindelse med inddrivelse af
statens skattekrav, som følge af det nedbrudte EFI system, men har udtrykt
retssikkerhedsmæssige bekymringer i forbindelse med tilretning af lovgivning til brug for ITimplementering.

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN
Ændring af universitetsloven
Forventet fremsættelse:
Uddannelses- og forskningsministeriet, februar II/2019
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål, at gøre universitetsuddannelserne mere fleksible og styrke de
studerende tilknytning til arbejdsmarkedet.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer er meget positive over for lovforslaget, der følger op på udmeldinger
fra Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i september 2018. FSR – danske
revisorer vil arbejde for en udvidelse af erhvervskandidatordningen og en forlængelse af
retskravet på en relevant overbygningsuddannelse

UNDERVISNINGSMINISTEREN
Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (styrkelse
af erhvervsuddannelserne)
Forventet fremsættelse:
Undervisningsministeriet, februar II/2019
Beskrivelse af indhold:
Lovforslagene har til formål, at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne som opfølgning på
regeringsudspillet ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” fra
september 2018. Lovforslagene forventes at indeholde initiativer om bl.a. styrket
praksisfaglighed i folkeskolen, styrkelse af overgangen og tilhørsforhold til
erhvervsuddannelserne mv.

FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer er som udgangspunkt positive over for en styrkelse af
erhvervsuddannelserne. Vi gør dog opmærksom på revisorbranchens skepsis over for eudreformen og at indførelsen af femugers grundforløbet for HHX'ere nu og beskæring af elevtiden
fra 2. august 2020 ændrer på revisionsvirksomhedernes ansættelses- og uddannelsesmønster.

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Ændring af reglerne om købe- og tegningsret til aktier mv. i
ansættelsesforhold
Forventet fremsættelse:
Beskæftigelsesministeren, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at understøtte anvendelsen af aktieoptioner m.v. i
ansættelsesforhold gennem en udvidelse af aftalefriheden. Det skal være muligt at aftale, at
købe- eller tegningsrettigheder bortfalder, hvis et ansættelsesforhold ophører som følge af
opsigelse fra arbejdsgiverside. Det skal samtidig være muligt at aftale, at aktier kan
tilbagekøbes til markedspris ved ansættelsesforholdets ophør.

Ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond
Forventet fremsættelse:
Beskæftigelsesministeren, oktober 2018
Beskrivelse af indhold:
Lovforslaget har til formål at sikre, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan lægge ud for
lønmodtagertilgodehavender i de tilfælde, hvor der forud for en konkurs kan have fundet en
virksomhedsoverdragelse sted til en offentlig erhverver eller i forbindelse med offentlig
garantistillelse, og hvor lønmodtagerne derfor ikke hurtigt får de beløb, som de har til gode.
Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om forebyggelse af konkurser mellem alle
Folketingets partier fra oktober 2017.

ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN
Ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Forventet fremsættelse:
Energi-, forsynings- og klimaministeren, februar 2019
Beskrivelse af indhold:
Med lovforslaget fastlægges fremtidige støtteordninger for forsøgsvindmøller, der opstilles hhv.
inden for og uden for de nationale testcentre for store vindmøller, og har til formål at
bibeholde de danske testcentres konkurrencedygtighed og understøtte den danske
vindmølleindustri. Endvidere indebærer lovforslaget, at støtteordningen for direkte støtte til
husstandsvindmøller i 2020 ophæves, hvilket skal medvirke til en øget markedsgørelse af

støtten til vedvarende energi og dermed understøtte en omkostningseffektiv grøn omstilling til
gavn for det danske samfund.

MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION
Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed
Forventet fremsættelse:
Januar 2019
Formålet med lovforslaget er at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med
private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig
erhvervsvirksomhed.
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september
2017 og regeringsgrundlaget fra november 2016. Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng
med lovforslag under erhvervsministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

