
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2020

Forslag
til

Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil,
virksomhedsskatteloven og forskellige andre love

(Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af
skattefordele ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne)

§ 1

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af
5. maj 2020, som ændret ved § 6 i lov nr. 1728 af 27.
december 2018, § 2 i lov nr. 61 af 28. januar 2020 og
§ 2 i lov nr. 168 af 29. februar 2020, foretages følgende
ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice
og pvc-folier (emballageafgiftsloven)«.

2. Efter § 2 c indsættes før overskriften før § 3:

»§ 2 d. Der svares afgift af folier fremstillet af blødt po‐
lyvinylklorid (pvc), der er egnet til emballering af levneds‐
midler.

Stk. 2. Afgiften udgør 43,71 kr. pr. kg. Til og med den 31.
december 2023 udgør afgiften dog 40,70 kr. pr. kg.«

3. I § 3, stk. 1 og 2, og § 3 a ændres »§§ 2 a eller 2 c« til:
»§§ 2 a, 2 c eller 2 d«.

§ 2

I lov nr. 431 af 16. maj 2012 om midlertidig nedsættelse
af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen
vedrørende midler på udenlandske konti m.v., som ændret
ved § 2 i lov nr. 1587 af 27. december 2019, foretages
følgende ændring:

1. I bilag 1 ændres »Lov om afgift af visse emballager,
poser og engangsservice (emballageafgiftsloven)« til: »Em‐
ballageafgiftsloven«.

§ 3

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 6.
maj 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 1587 af 27. december
2019 og § 6 i lov nr. 168 af 29. februar 2020, foretages
følgende ændring:

1. Bilag 1, liste A, nr. 8, affattes således:
»8) Emballageafgiftsloven.«

§ 4

I lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af
13. august 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1, ændres »20 pct.« til: »28 pct.«

§ 5

I arbejdsmarkedsbidragsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
121 af 7. februar 2020, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter »§ 11, stk. 3«: », og § 11 a,
stk. 3«.

§ 6

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 426 af 28.
marts 2019, som ændret ved § 8 i lov nr. 688 af 8. juni
2017, § 2 i lov nr. 92 af 31. januar 2020, § 12 i lov nr. 572
af 5. maj 2020 og § 3 i lov nr. 1836 af 8. december 2020,
foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, indsættes to steder i 2. pkt. og i 3. pkt.
efter »kapitalafkastgrundlaget«: »opgjort efter virksomheds‐
skattelovens § 8, stk. 1 og 2,«.
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§ 7

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29.
januar 2016, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1835 af 8.
december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 A, stk. 5, indsættes to steder i 2. pkt. og i 3. pkt.
efter »kapitalafkastgrundlaget«: »opgjort efter virksomheds‐
skattelovens § 8, stk. 1 og 2,«.

2. I § 33 C, stk. 5, indsættes to steder i 3. pkt. og i 4. pkt.
efter »kapitalafkastgrundlaget«: »opgjort efter virksomheds‐
skattelovens § 8, stk. 1 og 2,«.

§ 8

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1359
af 9. december 2019, som ændret ved § 9 i lov nr. 1729 af
27. december 2018 og § 2 i lov nr. 1578 af 27. december
2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »kursværdien«: », jf.
dog stk. 3«.

2. I § 8 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Ved opgørelsen, jf. stk. 1, fragår forskellen mel‐

lem værdien af fast ejendom, der stilles til rådighed som
bolig for den skattepligtiges eller dennes ægtefælles foræl‐
dre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses
ægtefæller, og en andel af gælden til kursværdien i virksom‐
hedsordningen. Den nævnte gældsandel opgøres på grund‐
lag af den kontante anskaffelsessum for ejendommen med
tillæg af anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v.,
som er foretaget efter anskaffelsen af ejendommen, i forhold
til de samlede aktiver i virksomhedsordningen. Værdien af
øvrige aktiver opgøres efter bestemmelserne i § 3, stk. 4,
2.-8. pkt., mens fast ejendom, der ikke er omfattet af 1.
pkt., medregnes til den kontante anskaffelsessum. Har den
skattepligtige valgt at anvende 18. alm. vurdering med tillæg
af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning,
forbedringer m.v., jf. stk. 2, 2. pkt., skal den faste ejendom
medregnes til denne værdi.«

3. I § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »henholdsvis« til:
»eller«.

4. I § 11, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »afkastgrundlag«:
»opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2,«.

5. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Stiller den skattepligtige fast ejendom til rådig‐
hed som bolig for dennes eller ægtefællens forældre og
bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæl‐
ler, beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes
med et beløb, der svarer til rentekorrektionssatsen efter §
9 a ganget med den talmæssigt største andel af gælden til
kursværdien i virksomhedsordningen på tidspunktet, hvor
anvendelsen af virksomhedsordningen for ejendommen på‐
begyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved indkomstå‐

rets begyndelse eller ved indkomstårets udløb. Rentekorrek‐
tionsbeløbet kan højst udgøre en andel af virksomhedens
nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kurs‐
gevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven. Den
i 2. og 3. pkt. nævnte andel opgøres på grundlag af den
kontante anskaffelsessum for ejendommen med tillæg af
anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v., som er
foretaget efter anskaffelsen af ejendommen, i forhold til de
samlede aktiver i virksomhedsordningen. Værdien af øvrige
aktiver opgøres efter bestemmelserne i § 3, stk. 4, 2.-8. pkt.,
mens fast ejendom, der ikke er omfattet af 1. pkt., medreg‐
nes til den kontante anskaffelsessum. Har den skattepligtige
valgt at anvende 18. alm. vurdering med tillæg af eventuel
ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedrin‐
ger m.v., jf. stk. 2, 2. pkt., skal den faste ejendom medregnes
til denne værdi.

Stk. 2. Er der beregnet rentekorrektion efter § 11, stk.
1, skal et beløb svarende til det grundlag, hvoraf der er be‐
regnet rentekorrektion efter § 11, stk. 1, fratrækkes gælden
i virksomhedsordningen ved beregning af rentekorrektion
efter stk. 1. Er rentekorrektionsbeløbet efter stk. 1 med
tillæg af rentekorrektionsbeløbet efter § 11, stk. 1, større
end virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab
og nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter kurs‐
gevinstloven, reduceres rentekorrektionsbeløbet efter stk. 1,
således at det samlede rentekorrektionsbeløb efter stk. 1
og § 11, stk. 1, svarer til virksomhedens nettorenteudgifter
forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er
skattepligtige efter kursgevinstloven.

Stk. 3. Rentekorrektionsbeløbet efter stk. 1 medregnes i
den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten
for det pågældende indkomstår.«

6. I § 15 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »kapitalafkast‐
grundlaget«: »opgjort efter § 8, stk. 1 og 2,«.

7. I § 15 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kapitalafkast‐
grundlaget«: »opgjort efter § 8, stk. 1 og 2,«.

8. I § 15 c, stk. 1, 4. pkt., indsættes efter »kapitalafkast‐
grundlaget«: »opgjort efter § 8, stk. 1 og 2,«.

9. I § 16 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes to steder efter »kapitalaf‐
kastgrundlaget«: »opgjort efter § 8, stk. 1 og 2,«.

10. I § 22 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 5-7« til: »stk. 5-8«.

11. I § 22 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 6 og 7« til: »stk.
6-8«.

12. I § 22 a indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. I kapitalafkastgrundlaget efter stk. 5 indgår ikke

fast ejendom, der stilles til rådighed som bolig for den skat‐
tepligtiges eller dennes ægtefælles forældre og bedsteforæl‐
dre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.
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Stk. 2. § 5 og § 8, nr. 1, 2, 4 og 9-11, har virkning for
indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Folketinget, den 21. december 2020

Henrik Dam Kristensen

/ Annette Lind
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