Lovprogram 2019/2020:
Hvad er vigtigt for revisorbranchen
Denne oversigt samler forslag fra regeringens lovprogram 2019/2020, som er af
særlig interesse for revisorbranchen.

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning 1. oktober 2019 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 er fordelt på ministerområder og indeholder beskrivelser af
lovforslagene, fremsættelsesdatoer samt FSR – danske revisorers eventuelle
bemærkninger til de enkelte forslag.

ERHVERVSMINISTEREN
Ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder og forskellige andre love
Kontrolpakke
Erhvervsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at styrke Erhvervsstyrelsens selskabs- og regnskabskontrol. Med
forslaget moderniseres og præciseres de omfattede loves kontrol- og tilsynshjemler, og
hjemmels- bestemmelserne ensrettes på tværs af de omfattede love. Dermed får
Erhvervsstyrelsen mulighed for at gennemføre en mere effektiv selskabs- og regnskabskontrol,
hvor der i højere grad kan samarbejdes på tværs af kontrolområder.
FSR’s holdning:
FSR støtter overordnet set en styrket selskabs- og regnskabskontrol.

Ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og
finansiering af ter‐ rorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed
Styrkelse af indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Erhvervsministeren, oktober 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Med
lovforslaget indføres bl.a. hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg, meddele påbud
om ikke at optage nye kundeforhold og sikre Finanstilsynet yderligere adgang til oplysninger
fra virksomheder under tilsyn. Lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale om
styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet fra marts 2019.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder,
selskabsloven og lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre
love
Whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, håndtering af
erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S og ændring
af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.
Erhvervsministeren, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at sikre ens regler vedrørende whistleblowerordninger på tværs
af sektoren og at beskytte forbrugerne. Lovforslaget indfører bl.a. krav om, at virksomheder
med begrænset tilladelse til at udstede e-penge og virksomheder med begrænset tilladelse til
at udbyde betalingstjenester skal have en whistleblowerordning. Samtidig højnes
forbrugerbeskyttelsen ved at kræve, at udbydere af boliglån skal udlevere et standardiseret
nøgletalsdokument til forbrugere, når udbyderen fremsætter tilbud om realkredit og
realkreditlignende lån. Endelig foreslås der indført et forbud mod urimelige priser og avancer
på direkte debiteringsprodukter.

Ændring af markedsføringsloven
Styrkelse af forbrugerbeskyttelsen
Erhvervsministeren, januar 2020
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at justere den eksisterende markedsføringslov, så loven
målrettes visse forhold på markederne. Forslaget fremsættes for at imødegå situationer som i
dag, hvor Forbrugerombudsmanden i flere sager ikke har kunnet håndhæve overtrædelser af
markedsføringsloven. Dette gør sig f.eks. gældende i sager om vildledende markedsføring.

Ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love
Implementering af ny EU‐regulering m.v.
Erhvervsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at implementere ny EU-regulering vedrørende grænseoverskridende
distribution af investeringsfonde. Lovforslaget har endvidere til formål at implementere de nye
regler som følge af forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt).

Ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder m.v.
Opgør med kviklån
Erhvervsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at gøre op med de såkaldte kviklån ved at gennemføre initiativer,
der ændrer den problematiske del af forbrugslånsmarkedet til gavn for forbrugerne.

Lov om håndhævelse af Platform‐to‐Business forordningen og dataetik
Erhvervsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at fastsætte regler, der skal sikre effektiv håndhævelse af Platformto-Business-forordningen (P2B). Forordningen har til formål at forbedre rammevilkårene for de
virksomheder, der sælger deres varer og tjenester på digitale platforme ved at fastsætte
gennemsigtighedskrav til platformenes handelsbetingelser og skabe bedre klagemuligheder.
Forslaget vil endvidere indeholde en styrkelse af virksomhedernes dataetiske ansvarlighed.

JUSTITSMINISTEREN
Ændring af lov om indsamling m.v.
Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask
Justitsministeren, oktober 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at styrke kontrollen med indsamlinger med henblik på at øge
trygheden for bidragydere og styrke forebyggelsen af ulovlige indsamlinger. Lovforslaget
indeholder bl.a. en stramning af reglerne for indsamlinger foretaget af almennyttige
organisationer m.v., ligesom det foreslås at ændre i Indsamlingsnævnets sammensætning og
opgaver, så nævnet i højere grad bliver i stand til at identificere mulige tilfælde af hvidvask og
terrorfinansiering og underrette relevante myndigheder i tilfælde af mistanke om ulovlige
forhold.

SKATTEMINISTEREN
Ændring af momsloven og kildeskatteloven
Digitale salgsregistreringssystemer og udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er dels at sikre en højere grad af sporbarhed og gennemsigtighed i
forhold til udeholdt omsætning, dels at sikre at Skatteforvaltningen ikke udsteder skattekort til
tredjelandsstatsborgere uden arbejdstilladelse. Første del af lovforslaget udmønter dele af
aftalen om styrket indsats mod sort arbejde mellem alle Folketingets partier fra september
2017.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer er generelt positive over for tiltag og lovændringer, der styrker
indsatsen mod sort arbejde m.m.

Ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og
pensionsafkastbeskatningsloven
Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og ‐tab på hybrid
kernekapital m.v.
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at ophæve regler, som i dag giver finansielle udstedere af hybrid
kernekapital fradragsret for renteudgifter på hybrid kernekapital m.v. Med forslaget vil
adgangen til fradrag bero på de almindelige skatteretlige kriterier for rentefradrag, hvilket
allerede er tilfældet for ikke-finansielle udstedere. Forslaget vil således sikre, at der ikke kan
rejses tvivl om, hvorvidt reglerne er forenelige med EU-retten.
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 233 (folketingsåret 2018-19), som bortfaldt i
forlængelse af udskrivelsen af valg til Folketinget den 7. maj 2019.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer stiller sig undrende overfor, hvordan eksisterende regler om hybrid
kernekapital bliver til positiv forskelsbehandling af den finansielle sektor, når andre sektorer
ikke er pålagt et tilsvarende kapitalkrav. Der er således ikke andre brancher, som har behov
for hybrid kernekapital, hvorfor det vel i for sig ikke betyder, at der er en positiv
særbehandling af den finansielle sektor, da det indikerer, at andre har tilsvarende behov, men
ikke modtager samme behandling.

Ændring af skatteforvaltningsloven
En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen
omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af
udbytteskat
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at nedbringe sagsbehandlingstiden i det administrative
klagesystem. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en ny ankenævnsstruktur og en
hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV mellem alle Folketingets partier
fra december 2018.
Lovforslaget er en delvis genfremsættelse af L 212 (folketingsåret 2018-19), som bortfaldt i
forlængelse af udskrivelsen af valg til Folketinget den 7. maj 2019. I tillæg til
genfremsættelsen foreslås en forlængelse af funktionsperioden for skatteankenævn,
vurderingsankenævn og fælles ankenævn og udskydelse af virkningstidspunktet for de nye
klagebehandlingsregler for vurderingssager. Desuden foreslås, at der ikke ydes
omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af
udbytteskat.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer bifalder, at der med forslaget gøres tiltag for at nedbringe
sagsbehandlingstiderne i klagesystemet for skattesager, hvilket er tiltrængt efter den seneste
omstrukturering og den massive tilgang af vurderingssager, der primært har forlænget
sagsbehandlingstiderne i klagesystemet. Det er også prisværdigt, at der tilføres ressourcer og
flere skattefaglige medlemmer til klagesystemet. FSR havde dog gerne set, at ressourcerne

der i forslaget skal tilgå Skatteankenævnene, i stedet tildeles til Landsskatteretten som
centralt afgørelsesorgan.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og
forskellige andre love
Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved
nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri
virksomhedsomdannelse
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række justeringer, der skal sikre mod utilsigtet
udnyttelse af skattereglerne. Lovforslaget skal bl.a. hindre, at forskellige aktieklasser kan
bruges til at hovedaktionærer kan opnå kunstig nedsættelse af aktieavancer eller fradrag for
kunstige tab, ligesom forslaget skal hindre, at kapitalfondspartnere kan undgå, at merafkast
beskattes som personlig indkomst – f.eks. ved investering i infrastrukturfonde eller i visse
gældsbreve.
FSR’s holdning:
FSR har ikke set forslaget.

Ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af
registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på
motorområdet
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer, der skal sikre
regelefterlevelsen på motorområdet, herunder afskaffelse af selvanmelderordningen ved
eksport af motorkøretøjer. Lovforslaget har endvidere til formål at foretage en række
tilpasninger på motorområdet, bl.a. som følge af domme afsagt af Højesteret og EUDomstolen. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om styrket regelefterlevelse på
motorområdet mellem alle Folketingets partier fra april 2019.
FSR’s holdning:
FSR støtter tiltag, der kan forhindre svig eller unddragelse med skatter og afgifter.

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og
forskellige andre love
Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på
samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre yderligere nødvendige forenklinger på
inddrivelsesområdet med henblik på at understøtte det nye it-system for inddrivelse. Det
foreslås at fastsætte klarere regler for afskrivning og eftergivelse af gæld til det offentlige,

herunder reglerne for eftergivelse af gæld til socialt udsatte, at forenkle reglerne for retsafgift
og reglerne om modregning i udbetalinger fra Skatteforvaltningen, når disse er overdraget til
tredjemand (transporter), at forenkle håndteringen af inddrivelse af gæld med flere hæftere,
at justere en regel om håndteringen af accessorisk forældelse og at fastsætte nye regler for
håndtering af forældelsesafbrydelse over for skyldnere.
Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af den offentlige inddrivelse mellem alle
Folketingets partier fra juni 2017 og i det væsentlige en genfremsættelse af L 213
(folketingsåret 2018-19), som bortfaldt i forlængelse af udskrivelsen af valg til Folketinget den
7. maj 2019.
FSR’s holdning:
FSR mener, det er vigtigt, at der er tillid til skattevæsnet og heri også, at der et velfungerende
inddrivelsessystem.

Ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om
afgift af konsum‐is, momsloven og tinglysningsafgiftsloven
Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring
vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU‐handel,
overførsel af varer til andre EU‐lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og
aktiver, præcisering af EU‐regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af
særordningen for rejsebureauer m.v.
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er primært at bringe momslovens regler i overensstemmelse med
EU-reglerne og implementere nye EU-momsregler, der skal være vedtaget senest den 1.
januar 2020. Forslaget ændrer bl.a. reglerne om udtagning, konsignationslagre, kædehandel
og kravene til oplysning af købers momsnummer samt indfører en værnsregel i særordningen
for rejsebureauer for at sikre, at der afregnes korrekt moms. Herudover foreslås godtgørelse af
punktafgifter til visse organisationer m.v.
FSR’s holdning:
FSR - danske revisorer hilser forslaget om konsignationslagre velkomment. Ændringerne i
chokoladeafgiftsloven, mener FSR dog er konkurrenceforvridende, idet der lægges op til en
forskelsbehandling ml. danske og udenlandsk producerede is.

Ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,
ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven
Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler
for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser
til livsforsikringsselskaber m.v.
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at foretage en række tekniske justeringer på
pensionsbeskatningsområdet. Lovforslaget indeholder bl.a. adgang til oplysninger om
diskvalificerende udbetalinger for pensionsinstitutter, smidigere regler for flytning af

pensionsindbetalinger mellem forskellige pensionsordninger og justeringer af reglerne for
skattefri omstruktureringer af pensionsinstitutter.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer er positiv over for lovforslaget, der letter administration i
pensionsbranchen, giver øget fleksibilitet i forbindelse med omstrukturering ligesom tiltag, der
medvirker til at smidiggøre flytninger af pensionsordninger, hilses velkommen.

Ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,
ligningsloven og pensionsbeskatningsloven
Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på
beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger
Skatteministeriet, oktober 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte regler,
der gennemfører direktiv om indberetning og udveksling af oplysninger om visse
grænseoverskridende ordninger, som potentielt kan bruges til aggressiv skatteplanlægning,
samt give mulighed for, at der kan indgås tilsvarende aftaler med lande uden for EU.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer forholder sig skeptiske overfor det fremsatte lovforslag, som betyder,
at ikke alle skatterådgivere bliver forpligtede til at indberette, når der er rådgivet om
grænseoverskridende ordninger.

Ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven,
skattekontrolloven og forskellige andre love
Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC‐
regler, justering af definitionen af fast driftssted, 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.
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at implementere skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til
medlemsstaternes CFC-regler. Endvidere foreslås det at justere definitionen af fast driftssted i
overensstemmelse med den ændrede fast driftsstedsdefinition i OECD’s Modeloverenskomst.
Desuden foreslås det som opfølgning på en dom fra EU-Domstolen at give danske selskaber
mulighed for i visse tilfælde at fradrage endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v.
Dernæst foreslås det at tydeliggøre Skatteforvaltningens adgang til skønsmæssige
ansættelser, når transfer pricing-dokumentation ikke er indsendt rettidigt. Endelig foreslås det
at bringe de danske opbevaringsregler i relation til indberetningspligtige finansielle konti med
tilknytning til udlandet i overensstemmelse med de internationale standarder.
FSR’s holdning:
FSR er forbeholdne overfor lovforslaget, som indeholder flere ændringer i lovgivningen, der
ikke gavner erhvervslivet.

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og
skatteindberetningsloven
Bistand fra private aktører til restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i udlandet,
kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse og ophævelse af
rentefradrag for inddrivelsesrenter af fordringer under inddrivelse hos
restanceinddrivelsesmyndigheden
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt for restanceinddrivelsesmyndigheden at
overvælte de omkostninger, der opstår, hvis en privat aktør antages til at yde bistand med
inddrivelsen af gæld i udlandet, på skyldneren. Derudover har lovforslaget til formål at
imødekomme et ønske fra de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder om at kunne vælge
privat inddrivelse frem for inddrivelse via restanceinddrivelsesmyndigheden. Endelig indeholder
lovforslaget et forslag om at ophæve fradragsretten for inddrivelsesrenter, der påløber
fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Forslaget har til formål at
muliggøre en korrekt indberetning af fradragsberettigede renter. Lovforslaget er en opfølgning
på aftalen om styrkelse af den offentlige inddrivelse mellem alle Folketingets partier fra juni
2017.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ingen bemærkninger til forslaget.

Ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige
andre love
Tilpasning af DIS‐ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til
EU‐retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings‐ og
havundersøgelsesskibe
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at foretage tilpasninger af hhv. DIS-ordningen,
refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen for at sikre overensstemmelse
med EU-retten. Desuden foreslås visse andre justeringer af tonnageskatteordningen for at
sikre, at ordningen anvendes efter hensigten, ligesom der foreslås en ændring af
virkningstidspunktet for udvidelsen af ordningen med en række specialskibsaktiviteter. Endelig
foreslås en udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har flere betænkeligheder ved forslaget og mener, at det komplicerer
reglerne for de omhandlede lovområder.

Ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om
kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven
Fastsættelse af grund‐ og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage‐ og
domstolssager og andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer og præciseringer af
lovgivningen på ejendomsvurderingsområdet med henblik på at forenkle og effektivisere
vurderingsarbejdet og sikre sammenhæng mellem lovgivning og systemunderstøttelse.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love
Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende
fond uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet. Forslaget
udmønter aftalen om at følge anbefalingerne i rapporten ”Beskatning ved overdragelse af
erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde” mellem den daværende regering (Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre fra juni
2018.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

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
mineralolieprodukter m.v.
Omlægning af beskatningen af overskudsvarme m.v.
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at omlægge reglerne for beskatning af overskudsvarme, så
udnyttelsen af overskudsvarme øges. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om øget
udnyttelse af overskudsvarme mellem alle Folketingets partier fra marts 2019.
FSR’s holdning:
FSR hilser regelforenklinger og afgiftslempelser velkomment.

Ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love
Ensartet bo‐ og gaveafgift ved generationsskifte
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse
af erhvervsvirksomhed, så bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for
overdragelse af en erhvervsvirksomhed og andre aktiver. Lovforslaget er en opfølgning på
regeringens forslag til finanslov for 2020.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

Ændring af emballageafgiftsloven og tobaksafgiftsloven
Forhøjelse af afgiften på engangsservice, bæreposer og tobak
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at forhøje afgifterne på engangsservice, bæreposer samt tobak.
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

Ændring af ligningsloven og forskellige andre love
Tilbagerulning af ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet
Skatteministeriet, november 2019
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle ophævelsen af beskatningen af fri telefon og
internet, som blev vedtaget i 2018 med virkning fra og med indkomståret 2020. Lovforslaget
er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

Ændring af momsloven
Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til
forbrugere i EU
Skatteministeriet, januar 2020
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at gennemføre EU-regler, der moderniserer momsreglerne for
grænseoverskridende handel med varer og ydelser, herunder at afskaffe den momsfri import
af varer med en værdi under 80 kr. og harmonisere fjernsalgsgrænsen for EU-virksomheders
salg til forbrugere. Disse regelændringer foreslås bl.a. understøttet af en udvidelse af det
eksisterende One Stop Shop system.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

Ændring af lov om en børne‐ og ungeydelse og lov om skattefri kompensation
for forhøjede energi‐ og miljøafgifter
Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne og ungeydelsen og ligedeling af den
supplerende grønne check m.v.
Skatteministeriet, februar 2020
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at ændre udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelsen, så
ydelsen som udgangspunkt udbetales med halvdelen til hver af forældrene med fælles
forældremyndighed over barnet. Det foreslås samtidig, at indkomstaftrapningen
individualiseres, så aftrapningen sker på grundlag af hver af ydelsesmodtagernes individuelle
indkomstforhold. Den supplerende grønne check ligedeles som udgangspunkt også, da
reglerne følger udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelse. Lovforslaget udmønter den
sidste del af aftalen om ét samlet familieretligt system mellem alle Folketingets partier fra
marts 2018.
Lovforslaget forventes at være en genfremsættelse af L 224 (folketingsåret 2018-19), som
bortfaldt i forlængelse af udskrivelsen af valg til Folketinget den 7. maj 2019.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ingen bemærkninger til forslaget.

Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven
Ny model for udbytteadministrationen og EU‐retlig tilpasning af beskatningen af udenlandske
foreninger og pensionsinstitutter m.v.
Skatteministeriet, februar 2020
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at indføre en ny model for beskatning og indeholdelse ved
udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer for dermed at gøre reglerne mere robuste
mod svindel. Lovforslaget indeholder desuden en EU-retlig tilpasning af beskatningen af
udenlandske foreninger og pensionsinstitutter, således at disse ikke beskattes hårdere end
danske foreninger og pensionsinstitutter.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ikke set lovforslaget.

Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
Lempelse af datakrav for inddrivelsesfordringer, forlængelse af udskydelsen af forældelsen af
visse fordringer og af perioden med paralleldrift m.v.
Skatteministeriet, februar 2020
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at lette konverteringen og oprydningen i den gamle
fordringsmasse i DMI med det formål, at så mange fordringer som muligt kan komme under
inddrivelse i det nye inddrivelsessystem. Lovforslaget indeholder endvidere en forlængelse af
forældelsesudskydelsen og paralleldriftsperioden med henblik på at undgå utilsigtet forældelse
af fordringer.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer har ingen bemærkninger til forslaget.

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri
seniorpræmie
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri
seniorpræmie
Beskæftigelsesministeren, oktober 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at forbedre seniorers økonomiske tilskyndelse til at arbejde i deres
seniorliv. Med lovforslaget indføres en forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før
fastsættelse af den personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension, en forhøjelse
af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers indkomst samt en
forhøjelse af den skattefri seniorpræmie. Endvidere indføres en ny skattefri seniorpræmie for
beskæftigede det andet år efter folkepensionsalderen.

Ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring
En ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeren, november 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at indføre en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold
på arbejdsmarkedet. Lovforslaget indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats i højere grad
målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, og at tilsynet får
flere redskaber.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer
Beskæftigelsesministeren, november 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at forbedre mulighederne for, at seniorer kan blive ansat i et
fastholdelsesfleksjob. Forslaget medfører, at personer med under seks år til
folkepensionsalderen, som har en væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne, får mulighed for at
komme i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads hurtigst muligt.

Ændring af lov om social pension og forskellige andre love
Indførelse af seniorpension
Beskæftigelsesministeren, januar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at indføre seniorpension, som er en helbredsbetinget
tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed
for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de
vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller under.

BOLIGMINISTEREN
Lov om ejerlejligheder
Boligministeren, december 2019
Indhold:
Hovedformålet med lovforslaget er at foretage en modernisering af hele ejerlejlighedsloven, så
reglerne bliver lettere at forstå og giver et bedre grundlag for at håndtere de problemstillinger,
der opleves i praksis blandt ejerne af ejerlejligheder og ejerforeningerne i 2019. Herudover
foretages enkelte ændringer af lovens opdelingsforbud.

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
Anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud og ophævelse af aftalt grøn byfornyelse
Boligministeren, december 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at give kommunen mulighed for at indføre krav om, at udlejere af
ejendomme, der er opført for mere end 40 år siden, og som ikke har været udlejet i ét år, skal
anmelde udlejningen til kommunen, før lejeren kan flytte ind. Forslaget vil give kommunen
systematisk viden om udlejning af ældre boliger for at modvirke udlejning af boliger, som ikke
er egnet til beboelse.

Lov om leje af private boliger
Boligministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at gøre lejelovgivningen mere tidssvarende og overskuelig samt
fjerne overflødige bestemmelser og bestemmelser, der ikke direkte vedrører forholdet mellem
udlejeren og lejeren.

Lov om regulering af boligforholdene m.v.
Boligministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at samle de bestemmelser i lejelovgivningen, som ikke direkte angår
forholdet imellem udlejeren og lejeren, i boligreguleringsloven. Herudover fjernes overflødige
bestemmelser i loven.

Ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Huslejefastsættelse ved gennemgribende forbedringer
Boligministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at sikre lejerne en rimelig husleje ved gennemgribende
moderniseringer samtidig med, at det økonomiske incitament for udlejere til at lave
moderniseringer af ældre boligbyggeri opretholdes.

KLIMA-, ENERGI OG FORSYNINGSMINISTEREN
Lov om klima
Klima-, energi og forsyningsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at indføre bindende delmål og bindende langsigtede klimamål.
Forslaget vil indeholde mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til
niveauet i 1990. Endvidere lægges op til, at Klimarådet skal bistå regeringen i at afgøre, hvilke
reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Parisaftalens temperaturmål.
Med lovforslaget lægges der endvidere op til, at der foretages en årlig opfølgning på, hvordan
det går med målene, og at denne opfølgning skal ske i sammenhæng med
finanslovsprocessen. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for
Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
fra juni 2019.
FSR’s holdning:
FSR – danske revisorer vil arbejde for, at de 15 ESG-hoved- og nøgletal, udgivet i juni 2019
inddrages som et centralt element i den årlige opfølgning på, hvordan det går med
klimamålene.

Ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og
selskabs‐ skatteloven
Hjemmel til forberedelse og implementering af justeret økonomisk regulering af vandsektoren
og mindre, forbrugerejede vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske
regulering og skattepligt
Klima-, energi- og forsyningsministeren, november 2019
Indhold:
Lovforslaget har til formål at understøtte en ny regulering af vandsektoren, der sikrer mere
fleksible indtægtsrammer og giver fleksibilitet til at investere i langsigtede og bæredygtige
løsninger, som understøtter høj kvalitet i levering, høj miljøopfyldelse og lave priser til
forbrugerne.

Ændring af lov om varmeforsyning og forskellige andre love
Ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren
Klima-, energi- og forsyningsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at indføre en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren.
Reguleringen skal sætte rammerne for en fjernvarmesektor, der udvikler sig til gavn for
forbrugerne, understøtter den grønne omstilling, teknologiudvikling og sikrer en høj
forsyningssikkerhed. Lovforslaget indfører bl.a. et loft over, hvor meget fjernvarmeselskaberne
må opkræve hos forbrugerne samt løbende effektiviseringskrav.

Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme
af energi‐ besparelser i bygninger og ligningsloven samt ophævelse af en
række love
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer m.v.
Klima-, energi- og forsyningsministeren, februar 2020
Indhold:
Lovforslaget har til formål at etablere hjemmel til at yde støtte til energibesparelser i
procesenergi i industri- og serviceerhverv, hjemmel til at kunne støtte energieffektiviseringer i
bygninger samt hjemmel til at etablere en abonnementsordning til individuelle varmepumper i
forbindelse med skrotning af oliefyr.

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning
Bemyndigelse til afholdelse af udbud af støtte til solceller, landvindmøller og åben dør ‐vind
samt bølge‐ og vandkraft 2020‐24, ændring af køberetsordning og værditabsordning, samt
oprettelse af en salgsoption og potentielt oprettelsen af en Grøn Pulje til VE ‐udbygning m.v.
Klima-, energi- og forsyningsministeren, februar 2020
Indhold:
Formålet med lovforslaget er at give klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til
at kunne afholde teknologineutrale udbud af støtte for elektricitet produceret på
landvindmøller, åben-dør-havvindmøller, solcelleanlæg samt bølge- og vandkraft i perioden
2020-2024, herunder at udvide køberetsordningen, værditabsordningen og garantifonden til
også at omfatte bølge- og vandkraft. Med lovforslaget foreslås ændringer af køberetsordningen
for vindmølle- og solcelleprojekter for borgere og værditabsordningen for naboer til vindmølleog solcelleprojekter. Endelig foreslås oprettelse af en salgsoptionsordning samt potentielt
oprettelsen af en Grøn Pulje, der kan skabe kommunale incitamenter til øget VE-udbygning.

MINISTEREN FOR FØDEVARER, FISKERI OG LIGESTILLING
Ændring af fiskeriloven
Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfisker og justering af takster for fisketegn
Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, februar 2020
Indhold:
Forslaget omfatter en række justeringer af fiskeriloven som opfølgning på Kammeradvokatens
gennemgang af regelgrundlaget for Fiskeristyrelsens administration, herunder ændring af
vilkår for registrering som erhvervsfisker.

