
 

Lovprogram: Hvad er vigtigt for revisorbranchen 

Denne oversigt samler forslag fra Regeringens lovprogram for 2020/2021, som er af 

særlig interesse for revisorbranchen. 

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning 6. oktober 2020 fremlagt sit 

lovprogram. Lovprogrammet præsenterer de lovforslag, som regeringen forventer at 

fremsætte i løbet af folketingsåret. 

FSR – danske revisorer har herunder samlet de forslag, som er af særlig interesse for 

revisorbranchen. Oversigten indeholder beskrivelser af lovforslagene, fremsættelsesdatoer 

samt FSR – danske revisorers eventuelle bemærkninger til de enkelte forslag. 

 

ERHVERVSMINISTEREN  

 

Ændring af årsregnskabsloven m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Erhvervsministeren, februar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende politisk aftale om revisorpligt, som 

erhvervsministeren forventes at indkalde til i efteråret 2020. 

FSR’s holdning: 

FSR – danske revisorer hilser det velkomment, når erhvervsministeren i efteråret indkalder til 

forhandlinger om revisorpligt. 

 

Ændring af revisorloven 

Forventet fremsættelse:  

Erhvervsministeren, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at skærpe kravene til revisor med henblik på at styrke tilliden til 

revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det sker bl.a. ved at man ikke kan agere 

som godkendt revisor, hvis man er pålagt konkurskarantæne og at man midlertidigt kan 

frakendes revisorgodkendelsen, mens en sag om frakendelse af en revisors godkendelse 

verserer i Revisornævnet. Samtidig foreslås det, at en revisor ikke uden videre stillingtagen fra 

domstolene kan fortsætte sit virke, selvom vedkommende er frakendt sin godkendelse af 

Revisornævnet. Lovforslaget har derudover til formål at ændre reglerne for revisoreksamen for 

statsautoriserede revisorer og ændre loven som følge af EU-Kommissionens kontrol af den 

danske gennemførelse af ændringer i revisordirektivet. 

 



 

Ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og 

forskellige andre love 

Forventet fremsættelse:  

Erhvervsministeren, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at øge forbruger- og investorbeskyttelsen på det finansielle område 

samt at sikre et styrket og målrettet tilsyn på bl.a. bæredygtigheds-, betalings- og 

hvidvaskområdet. Med lovforslaget får Finanstilsynet mulighed for at føre effektivt tilsyn med 

to nye EUbenchmarks for CO2-aftryk, hvilket skal styrke investorers og forbrugeres mulighed 

for at få oplyst CO2-aftrykket for deres investeringer. Finanstilsynet får endvidere mulighed for 

at føre tilsyn med, at finansielle aktører overholder oplysningsforpligtelser om miljømæssige, 

sociale og ledelsesmæssige forhold i forbindelse med investerings- og rådgivningsprocesser. 

Endvidere får Finanstilsynet mulighed for at føre et effektivt tilsyn med gebyrer for 

grænseoverskridende betalinger i EU, hvilket skal sikre større gennemsigtighed for 

forbrugerne. 

 

Ændring af selskabsloven  

Forventet fremsættelse:  

Erhvervsministeren, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at gøre det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til 

anpartsselskaber. Lovforslaget har derudover til formål at implementere EU-Direktivet 

vedrørende brug af digitale værktøjer og processer inden for selskabsretten. Med lovforslaget 

understøttes det digitale indre marked ved at gøre selskabsretlige processer mere tids- og 

omkostningseffektive ved hjælp af digitale værktøjer. 

 

Ændring af konkurrenceloven 

Forventet fremsættelse:  

Erhvervsministeren, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at gennemføre direktiv 2019/1 om styrkelse af de nationale 

konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og 

sikring af et velfungerende indre marked. Lovforslaget skal styrke muligheden for at håndhæve 

konkurrencereglerne effektivt og ensartet. Det sker ved at give Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at oplyse sagerne og gribe effektivt ind over for 

overtrædelser samtidig med, at procedurerne for at pålægge bøder ændres. Direktivet 

betyder, at Danmark ikke kan opretholde det strafferetlige system for bøder til virksomheder, 

der anvendes i dag. Med lovforslaget indføres derfor et nyt system for civile bøder til 

virksomheder. 

 



 

Lov om cybersikkerhed 

Forventet fremsættelse:  

Erhvervsministeren, januar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at implementere de nødvendige artikler i forordning 2019/811 fra 

april 2019 om cybersikkerhedscertificering (cybersikkerhedsforordningen). Lovforslaget 

bidrager til, at danske virksomheder fremover kan få certificeret IKT-produkter og tjenester, 

der overholder særlige krav i relation til cybersikkerhed. Ordningen, der er frivillig for 

virksomhederne, forventes at styrke IT-sikkerheden ved disse produkter, højne 

forbrugertilliden til produkterne og styrke danske virksomheders konkurrenceevne i EU, fordi 

certificeringerne gælder i hele EU. 

 

 

SKATTEMINISTEREN 

 

Ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven 

Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs‐og forskningsvirksomhed og af 

bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har for det første til formål at forhøje fradraget for virksomheders udgifter til 

forsøgs- og forskningsvirksomhed i indkomstårene 2020 og 2021. Virksomhederne kan 

maksimalt opnå en skatteværdi af merfradraget på 50 mio. kr. Det foreslås endvidere at 

skattefritage Fonden, der oprettes med henblik på rekapitalisering af større, samfundsbærende 

danske virksomheder, der er påvirket af covid-19. Denne del af lovforslaget er en opfølgning 

på aftalen om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer mellem 

regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet fra juni 2020. Formålet med 

lovforslaget er endvidere midlertidigt i indkomståret 2020 at forhøje bundfradraget ved 

udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning af lejeindtægten, med henblik på at give 

de private udlejere af fritidsboliger en økonomisk håndsrækning. Denne del af lovforslaget er 

en opfølgning på aftalen mellem samme partier om sommerpakken fra juni 2020.  

FSR’s holdning: 

FSR mener, at en forhøjelse af fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed 

under de nuværende meget udfordrende omstændigheder kan være en stor hjælp til 

virksomheder med en anstrengt likviditet og samtidig medvirke til incitament til fortsat fremme 

af udviklingsaktiviteterne i danske virksomheder til fordel for det danske samfund som helhed. 

 



 

Ændring af lov om en børne‐ og ungeydelse og lov om skattefri kompensation 

for forhøjede energi‐ og miljøafgifter 

Ligedeling og individuel indkomst aftrapning af børne‐ og ungeydelsen og ligedeling af den 

supplerende grønne check m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er som udgangspunkt at lade børne- og ungeydelsen udbetale med 

halvdelen til hver af forældremyndighedsindehaverne og at individualisere indkomstaftrapnin-

gen, så aftrapningen sker på grundlag af hver af ydelsesmodtagernes individuelle indkomstfor-

hold, samt som udgangspunkt at ligedele den supplerende grønne check. Lovforslaget 

udmønter sidste del af aftalen om ét samlet familieretligt system mellem alle Folketingets 

partier fra marts 2018.  Endvidere foreslås en overgangsordning for delte familier således, at 

den forælder, der hidtil har modtaget børne- og ungeydelse, som udgangspunkt fortsat kan få 

udbetalt den fulde ydelse, når de nye regler træder i kraft.  

FSR’s holdning: 

Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere fremsat lovforslag.  

 

Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 

Justering af definitionen af fastdriftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske 

datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer 

pricing‐forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af 

finansielle konti m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at give danske selskaber mulighed for i visse tilfælde at fradrage 

endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v. (opfølgning på dom fra EU-

Domstolen). Samtidig justeres definitionen af fast driftssted i overensstemmelse med den 

ændrede fast driftsstedsdefinition i OECD’s Modeloverenskomst. Endvidere tydeliggøres 

Skatteforvaltningens adgang til at foretage skønsmæssige ansættelser, når en transfer pricing-

dokumentation ikke er sendt rettidigt.  Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L 48 

(folketingsåret 2019-20).  

FSR’s holdning: 

FSR mener, at det er hensigtsmæssigt, at Skatteministeren deler det tidligere lovforslag L 48 

op i to. FSR finder, at det er på sin plads, at lovgivningen omkring endelige underskud 

tilpasses, så EU-retten overholdes.  Tilsvarende er det relevant, at den danske lovgivning lever 

op til de internationale standarder, som Danmark har forpligtet sig til at overholde. 

 



 

Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love 

Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for 

indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid‐19‐

pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A‐skat m.v. i forbindelse 

med udbetaling fra ferie garantiordninger m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre et direktiv vedtaget i juni 2020, som giver 

mulighed for udskydelse af fristen for udveksling af oplysninger efter det såkaldte DAC6-

direktiv om indberetning og udveksling af oplysninger om visse grænseoverskridende 

skatteordninger. Desuden er formålet at fremskynde ikrafttrædelses- og virkningstidspunktet 

af den ændring af fe-riegarantiordningernes håndtering af A-skat m.v., som blev vedtaget i 

foråret. Lovforslaget skal vedtages inden udgangen af oktober 2020.  

FSR’s holdning: 

FSR mener, at det er hensigtsmæssigt, at de nye indberetningsreglerne om visse 

grænseoverskridende skatteordninger tilpasses den situation, som Danmark og verden 

befinder sig i som følge af Covid-19.  

 

Ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love 

Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at forbedre de skattemæssige vilkår ved overdragelse til en 

erhvervsdrivende fond. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om at sikre skattefri 

overdragelse af erhvervsvirksomhed til erhvervsdrivende fonde mellem den daværende 

regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og 

Radikale Venstre fra december 2018.  

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 156 (folketingsåret 2019-20). 

FSR’s holdning: 

Det er FSRs opfattelse, at det tidligere fremsatte lovforslag, L 156, kan give en realistisk 

mulighed for overdragelse til en erhvervsdrivende fond.  

 

Ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og 

forskellige andre love  

Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet 

m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for adgang til eSkatData for en afgrænset 



 

kreds af virksomheder, der driver virksomhed med leasing af motorkøretøjer. Denne del af 

lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil ”Vanvidskørsel skal stoppes” fra februar 

2020. Lovforslaget har endvidere til formål at styrke kontrollen af motorområdet for at 

mindske risikoen for svindel, herunder særligt i forhold til import af brugte køretøjer. 

Herudover forslås en række mindre tilpasninger af reglerne på motorområdet. Denne del af 

lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af motorområdet mellem alle Folketingets 

partier fra juni 2020. 

FSR’s holdning: 

FSR finder det tilfredsstillende, at man fra myndighedernes side ønsker at bidrage til, at 

kreditvurderinger i forbindelse med leasing kan gøres smidigere. FSR ser dog samtidig, at der 

er tiltag i lovforslaget, som har været i høring, som burde forbedre til fordel for 

leasingselskaberne.  

Uddybende materiale: 

Høring vedr. forslag til lovændring af registreringsafgiftsloven mm. 

 

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc‐afgiftsloven) 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at genindføre pvc-afgiftsloven med virkning fra den 1. januar 

2021. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2020 mellem regeringen 

(Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra 

december 2019. 

 

Ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, 

skatteindberetningsloven og forskellige andre love 

Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af 

forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra 

finansielle virksomheder til deres kunder m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er bl.a. at justere medarbejderaktieordningen for nye, mindre 

virksomheder, så ordningen med EU-Kommissionens godkendelse som lovlig statsstøtte kan 

sættes  

i kraft, at smidiggøre reglerne for korrektion af pensionsindbetalinger og for skattefri 

deludbetalinger af pensionsordninger, at indføre en overgangsregel for udtagelse af unoterede 

aktier fra aldersopsparinger samt at indføre indberetningspligt vedrørende skattepligtige 

udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder. Justering af 

medarbejderaktieordningen er en opfølgning på lov nr. 84 af 30. januar 2019, som udmøntede 

dele af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem den daværende regering 

(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstre fra november 2017. 

https://www.fsr.dk/hoering-vedr-forslag-til-lovaendring-af-registreringsafgiftsloven-mm


 

FSR’s holdning: 

Det er FSRs vurdering, at der er visse afgrænsningsproblemer, for de omfattede finansielle 

virksomheder, forbundet med det lovforslag, som har været sendt i høring.  

 

Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, lov om 

vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og forskellige andre love 

Opfølgning på klimaudspil for vejtransportområdet 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet 

og en kommende politisk aftale herom. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu. 

 

Ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven 

Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC‐regler 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at justere de gældende danske CFC-regler, således at 

skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler bliver fuldt ud 

implementeret i dansk ret. Lovforslaget er en tilpasset genfremsættelse af en del af L 48 

(folketingsåret 2019-20). 

FSR’s holdning: 

Det er FSRs holdning, at der bør findes en politisk aftale, så selskaber i Danmark kan forholde 

sig til de EU-direktivet, som er trådt i kraft. Det er tredje gang, at lovforslaget fremsættes.  

 

Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 

Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at forlænge perioden med den midlertidige nedsættelse af 

grundvederlaget til ministre med 5 pct. med det formål at udvise løntilbageholdenhed for 

ministre. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu.  

 



 

Lov om tilsynet med told‐ og skatteforvaltningens it‐område 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at understøtte og styrke told- og skatteforvaltningens it-drift og 

it-udvikling gennem oprettelse af et uafhængigt tilsyn med told- og skatteforvaltningens it-

område. 

FSR’s holdning: 

FSR har ikke bemærkninger til lovforslaget.  

 

Ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven  

Fastsættelse af defensive foranstaltninger i forhold til lande på EU‐listen over ikke 

samarbejdsvillige skattejurisdiktioner 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at indføre konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger i forhold 

til lande, der indgår på EU’s sortliste, så der skabes et yderligere incitament for de oplistede 

lande til at efterleve EU-sortlistens kriterier. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu. 

 

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas 

m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af 

mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love 

Udmøntning af dele af Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en grøn omlægning af varmeafgifterne, så det 

bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el og bl.a. 

forhøje afgiftssatserne i cfc-afgiftsloven med ca. 30 kr. pr. ton CO2, som skal være med til at 

reducere brugen af klimaskadelige HFC-gasser. Lovforslaget er en opfølgning på klimaaftalen 

for energi og industri m.v. mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal 

Alliance og Alternativet fra juni 2020. 

FSR’s holdning: 

Der er umiddelbart tale om et lovforslag, hvor afgiftssatserne for de nævnte afgifter forhøjes. 

 



 

Ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice 

(emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter af spil, lov om 

midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte og 

afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og 

virksomhedsskatteloven 

Genindførelse af emballage afgift på pvc‐folier, ændring af afgiftssatsen for væddemål og 

onlinekasino samt fjernelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds‐ og 

kapitalafkastordningerne 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at genindføre emballageafgiften på pvc-folier med fordoblet sats, 

at forhøje afgiften for væddemål og onlinekasino fra 20 til 28 pct. af bruttospilleindtægten og 

indføre en skematisk rentekorrektion, således at der ikke via virksomheds- og 

kapitalafkastordningen ved udlejning af bolig til nærtstående kan opnås en højere 

fradragsværdi for renteudgifter end ved privat køb af bolig. Lovforslaget er en opfølgning på 

aftalen om finansloven for 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra december 2019.  

FSR’s holdning: 

Det er FSRs holdning for så vidt angår den del af lovforslaget, der angår fjernelse af 

skattefordel ved forældrekøb i virksomhedsordningen, at der er valgt en relativt simpel, 

skematisk, model, der fokuserer på opgørelsen af ”rentefordelen” ved at lade forældrekøb 

indgå i virksomhedsordningen. 

 

Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love  

Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, fastsættelse af grundværdier for 

erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at indføre adgang til fravalg af indefrysning af grundskyld under 

den midlertidige indefrysningsordning, tilpasse reglerne om fastsættelsen af grund- og 

ejendomsværdier for erhvervsejendomme m.v. samt andre tilpasninger på ejendomsområdet. 

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om 

boligbeskatningen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance fra maj 2020. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu.  

 



 

Ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, toldloven og 

forskellige andre love 

Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret 

svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, november 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at skærpe sanktionsmulighederne ved manglende 

regelefterlevelse på skatteområdet ved bl.a. at udvide rækkevidden af bestemmelserne i 

opkrævningsloven om sikkerhedsstillelse med henblik på at styrke indsatsen mod organiseret 

svig, ligesom reaktionsmuligheder ved manglende indsendelse af oplysninger til 

Skatteforvaltningen foreslås skærpet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en styrket 

skattekontrol mellem alle Folketingets partier fra april 2020. 

FSR’s holdning: 

Det er FSRs opfattelse, at når der er tale om øgede beføjelser til myndigheder er det 

nødvendigt, at man samtidig bevarer skatteydernes retssikkerhed og proportionalitet ved 

pålæg af en sanktion. 

 

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas 

m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af 

mineralolie produkter m.v. (Grøn skattereform) 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, december 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at udmønte en aftale om en grøn skattereform, som forventes 

indgået i efteråret 2020 som opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. mellem 

regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet fra juni 

2020. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu. 

 

Ændring af toldloven 

Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, december 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at tilpasse reglerne om kontrol med likvide midler i dansk ret til 

EU’s pengeforordning, der træder i kraft den 3. juni 2021 samt opdatere toldloven på visse 

områder. 

 



 

Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 

EU‐retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters 

beskatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser 

fra sociale fonde m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, januar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at sikre, at den danske beskatning af foreninger og 

investeringsinstitutter er EU-medholdelig. I forhold til investeringsinstitutter er der tale om 

opfølgning på en dom fra EU-Domstolen. Desuden foreslås fjernelse af en eksisterende 

forskelsbehandling mellem offentlige plejehjem og plejehjem og -boliger, der er organiseret 

som selvejende institutioner. Det foreslås endvidere, at bundfradraget for ydelser til personer 

fra godkendte fonde m.v., hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, 

forhøjes og fremover § 20-reguleres. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu.  

 

Ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter 

Indførelse af afgift på e‐cigaretter m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, februar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at indføre en afgift på e-cigaretter fra den 1. juli 2022. 

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2020 mellem regeringen 

(Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra 

december 2019 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu.  

 

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 

Datalovpakke2 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, februar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at lette konverteringen og oprydningen i gældsposterne i det 

gamle inddrivelsessystem, DMI og derudover lette og forenkle administrationen af 

inddrivelsen. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu.  

 



 

Ændring af lov om energiafgift af mineralolie produkter m.v., 

spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og forskellige andre love 

Implementering af omarbejdet cirkulationsdirektiv, fritagelse for moms og punktafgifter i 

forbindelse med den fælles forsvarsindsats indenfor Den Europæiske Unions rammer, justering 

af den digitale adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold m.v. 

Forventet fremsættelse:  

Skatteministeriet, februar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at implementere nye EU-regler, der moderniserer og opdaterer 

de administrative regler, for så vidt angår de harmoniserede punktafgiftspligtige varers 

bevægelse inden for EU, og fritager NATOs forsvarsindsatser inden for Den Europæiske Unions 

rammer for moms og punktafgifter, samt justere den eksisterende hjemmel til at give 

offentligheden adgang til oplysninger om virksomheders bevillings- og registreringsforhold i 

diverse afgiftslove. 

FSR’s holdning: 

Lovforslaget har ikke været sendt i høring endnu.  

 

 

KLIMA-, ENERGI- OG FORSYNINGSMINISTEREN 

 
Ændring af lov om klima 
Indikativt delmål for 2025 

 

Forventet fremsættelse: 

Februar, 2021 

 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at lovfastsætte et indikativt delmål for 2025 for reduktion af 

Danmarks drivhusgasudledninger.  

 

FSR’s holdning: 

FSR støtter 2030-målsætning og tankerne i klimaloven. Det indikative delmål kan forventes at 

skabe stor debat mellem regeringen og støttepartierne om, hvor ambitiøs man skal være frem 

mod 2030. 

 

 



 

JUSTITSMINISTEREN 

 

Ændring af konkursloven, lov om Lønmodtagernes Garantifond og lov om 

lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

Forventet fremsættelse:  

Justitsministeren, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at bringe værnetingsreglerne for gældssanering i overensstemmelse 

med EU-retten på de punkter, hvor de har vist sig at være i strid med EUF-traktatens 

bestemmelser om fri bevægelighed. Lovforslaget har endvidere til formål i anledning af covid-

19 at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående 

økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs.   

 

Ændring af konkursloven 

Forventet fremsættelse:  

Justitsministeren, februar 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at gennemføre rekonstruktions- og insolvensdirektivet i dansk ret og 

i øvrigt justere konkurslovens regler med henblik på at forbedre mulighederne for, at bl.a. 

iværksættere, som kommer i økonomiske vanskeligheder, kan starte ny virksomhed. 

 

 

FINANSMINISTEREN 

 

Ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere 

Hjemtagelse til Digitaliseringsstyrelsen af dataansvar, strategisk ejerskab og 

beslutningskompetence for Digital Post, etablering af visningsklienter og flytning af borgeres 

og virksomheders post 

Forventet fremsættelse:  

Finansministeren, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til overgangen til den kommende it-løsning for 

Digital Post, herunder flytning af borgernes post. Lovforslaget hjemtager ejerskabet til 

løsningen og dataansvaret for administrationen af postløsningen til Digitaliseringsstyrelsen 

samt klarlægger retstilstanden for borgere og virksomheder, når de bruger henholdsvis 

offentlige og kommercielle visningsklienter. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om Den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 mellem den daværende regering (Venstre), 

KL og Danske Regioner fra maj 2016. 



 

FSR’s holdning: 

Overgangen til det nye Digital Post bør ske, så virksomheder og borgere oplever mindst muligt 

besvær ved at overgå til den nye løsning. Information om konsekvenserne (IT-tekniske som 

administrative) af den nye løsning bør kommunikeres i så god tid som muligt, så 

virksomhederne kan planlægge en eventuel omstilling. 

 

Ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 

Formandskabets vurdering af adfærdsforudsætninger m.v. 

Forventet fremsættelse:  

December, 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er, at De Økonomiske Råds formandskab skal foretage et 

uafhængigt eftersyn af de forudsætninger, som ligger til grund for ministeriernes skøn over 

adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag. 

 

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 

(PSI‐loven) 

Udvidelse af anvendelsesområde og fri adgang til offentlige datasæt med høj værdi 

Forventet fremsættelse:  

Februar, 2021 

Beskrivelse af indhold: 

Lovforslaget har til formål at implementere direktivet om åbne data og videreanvendelse af 

den offentlige sektors informationer fra juli 2019 med henblik på at gøre offentlige data lettere 

tilgængelige for borgere og virksomheder samt fremme innovation og anvendelse af kunstig 

intelligens baseret på åbne data. Forslaget sikrer en udvidelse af lovens anvendelsesområde til 

at omfatte visse offentlige virksomheder og forskningsdata. Herudover indeholder forslaget 

ændringer af reglerne for opkrævning af gebyrer for at stille offentlige data til rådighed for 

videreanvendelse, krav om at der skal udvikles ét enkelt adgangspunkt til offentlige data, som 

skal udstille metadata om offentlige datasæt for at gøre det lettere at finde og anvende 

offentlige data samt et nyt krav om gratis adgang til offentlige datasæt med høj værdi. 

FSR’s holdning: 

FSR – danske revisorer støtter frigivelse af offentlige data. I forhold til anvendelsen af data er 

det vigtigt, at det er tydeligt, hvad kvaliteten er af de enkelte data og at det fremgår, hvor de 

kommer fra, hvem der har indberettet og om der er sket en kontrol/validering af data.  

 

Finanslove (2021/2022) 

Forventet fremsættelse:  

Finanslov for finansåret 2021 – oktober 2020 

Finanslov for finansåret 2022 – august, 2021 

 



 

KIRKEMINISTEREN 

 

Ændring af lov om folkekirkens økonomi 

Forventet fremsættelse:  

Kirkemisteren, oktober 2020 

Beskrivelse af indhold: 

Formålet med lovforslaget er at skabe en klar lovhjemmel til, at den årlige revision af 

kirkernes og præstembedernes kapitaler (stiftskapitalerne) også fremadrettet udføres af 

Rigsrevisionen. Rigsrevisionens revision af stiftskapitalerne bygger på en mangeårig praksis, 

der tidligere har været lovhjemlet. 


