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Spørgsmål 

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. august 2014 fra Landbrug 

& Fødevarer, jf. L 200 - bilag 4. 

 

Svar 

Landbrug & Fødevarer kritiserer i deres henvendelse, at indgrebet, uanset de i hørings-

skemaet bebudede ændringer, rammer en alt for bred kreds af selvstændigt erhvervsdri-

vende, hvorfor indgrebet bør målrettes i højere grad. Der er efter Landbrug & Fødevarers 

opfattelse brug for en øget bagatelgrænse og en lempeligere indfasning. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at stramningerne reelt har tilbagevirkende kraft, og at de 

rammer mange erhvervsdrivende, der har anvendt ordningen efter hensigten, og som har 

brugt deres opsparing til nye investeringer i virksomheden. Dette vil ikke længere være 

muligt. 

 

Hertil bemærkes 

Hensigten med lovforslaget er blandt andet at sikre, at virksomhedsordningen ikke kan 

bruges i strid med ordningens oprindelige hensigt til at finansiere privatforbrug med lavt 

beskattede midler. Dette gør lovforslaget målrettet ved at tage udgangspunkt i de situatio-

ner, hvor den selvstændige har negativ indskudskonto, eller hvor den selvstændige har 

stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld, der ikke indgår i ordningen.  

 

Lovforslaget ændrer derimod ikke på virksomhedsordningens grundlæggende struktur. 

Og virksomhedsordningen vil derfor også fremadrettet kunne bruges af de selvstændigt 

erhvervsdrivende til konjunkturudligning og til opsparing i virksomheden med henblik på 

nye investeringer. Lovforslaget har kun virkning for indkomst optjent efter lovens frem-

sættelse. 

 

Som allerede tilkendegivet, vil der, på baggrund af de indkomne høringssvar, herunder 

høringssvaret fra Landbrug & Fødevarer, blive fremsat et ændringsforslag, som i endnu 

højere grad målretter indgrebet. Med disse ændringer er der lyttet til ønskerne om en 

lempeligere indfasning af lovforslaget. 

 

Den i lovforslaget foreslåede bagatelgrænse forhøjes således fra 100.000 kr. til 500.000 kr. 

Herudover tillades det, at aktiver i virksomhedsordningen kan stilles til sikkerhed for 

gæld, der ikke indgår i ordningen, hvis det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, eller gælden ikke overstiger værdien af den private bolig i f.eks. en blandet 

benyttet ejendom. Herved rammer lovforslaget kun sikkerhedsstillelse, som er privat mo-

tiveret, og som er virksomheden under virksomhedsordningen uvedkommende.  

 

De selvstændigt erhvervsdrivende får desuden lidt over 3 år til at afvikle sikkerhedsstillel-

ser, der ikke er omfattet af de nævnte undtagelser. Der gives hermed mulighed for fortsat 

at spare op i virksomhedsordningen i denne periode på betingelse af, at sikkerhedsstillel-

serne er afviklet inden for perioden.  
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