Vækstinitiativer 2015

Bedre vilkår for
danske virksomheder
Erhvervene skal ikke opleve unødige byrder, og den offentlige sektor skal være smidig og
effektiv i mødet med erhvervslivet. Samtidig skal konkurrencen være stærk, så erhvervenes
omkostninger holdes nede, og virksomhederne tilskyndes til hele tiden at gøre det lidt
bedre og udvikle nye løsninger og produkter. Det vil være en gevinst for hele erhvervslivet
– og ikke mindst for industrien og de øvrige erhverv, der er i skarp international
konkurrence.
Regeringen foreslår derfor en række initiativer for at skabe bedre vilkår for danske virksomheder, jf.
boks 1.

Boks 1. Regeringens initiativer for at skabe bedre vilkår for danske virksomheder
•

Sanering af punktafgifter

•

Succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond

•

Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge mv.

•

Fornyelse af virksomhedsforums mandat til og med 2018

•

Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider

•

Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder

•

Frit valg af tv-distributør

•

Delvis afskaffelse af kontantreglen

•
•
•

Nedlæggelse af den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg
Strategi for øget anvendelse af internationale standarder
Ekstraordinært bidrag til frivillige foreninger, idræt og kultur mv.

De enkelte initiativer er nærmere beskrevet nedenfor.

Sanering af afgifter

Punktafgifterne i Danmark trænger til et eftersyn. Der er i dag en række punktafgifter, hvor de statslige indtægter og hensynene bag ikke står mål med de tilknyttede administrative byrder, hverken for
virksomhederne eller det offentlige. Gode rammevilkår for virksomhederne kræver et vedvarende
fokus på mindre bøvlet og byrdetung administration.
Der skal derfor gennemføres en sanering af afgifterne for at minimere erhvervslivets administrative
byrder. Regeringen afsætter en pulje til saneringen, som skal udmøntes, så der opnås størst mulig
effekt ude på de danske virksomheder.
Virksomhederne har et vigtigt kendskab til de byrder, som afgifterne medfører. Derfor vil regeringen
nedsætte et erhvervsudvalg, hvor medlemmerne er indstillet af erhvervsorganisationerne. Analysearbejdet, der skal ligge til grund for afgiftssaneringen, varetages af en ministeriel arbejdsgruppe, hvis
arbejde tager afsæt i erhvervsudvalgets forslag og prioriteringer. Udvalget inddrages løbende med
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henblik på en fælles forståelse om en afgiftssanering indenfor de afsatte rammer. Den endelige stillingtagen til en afgiftssanering foretages af regeringen efter drøftelse med aftalepartierne.
Analysearbejdet afsluttes medio 2016, og skal have fokus på forholdet mellem provenuet ved afgiften
og de påførte administrative byrder, afgifternes adfærdsregulerende effekter bl.a. i forhold til miljø,
sundhed mv., fordelingsvirkninger samt udfordringer i forhold til konkurrenceforvridning og statsstøtte
mv. Analysearbejdet skal fokusere på nationale forbrugs- og miljøafgifter.
Regeringen vil afsætte en pulje på 150 mio. kr. i 2017 og derefter 200 mio. kr. årligt til sanering af
punktafgifter.

Succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond

Med henblik på at forbedre rammevilkårene for erhvervsdrivende fonde besluttedes det som et element i delaftale om Vækstplan DK, at der fra 2016 skal være successionsadgang ved overdragelse af
en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond. For at udvikle en konkret model til udmøntning
af aftalen nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der nu har færdiggjort sit arbejde.
På baggrund af arbejdsgruppens oplæg foreslår regeringen en model for succession, der indebærer,
at skattesatsen ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond balanceres i forhold til et generationsskifte fra fx mor til søn. Der vil være tale om en markant forbedring af rammevilkårene i forbindelse
med generationsskifte ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond.
Konkret indebærer modellen, at der gives adgang til succession både i levende live og ved arv. Ved
overdragelse til en fond betales en afgift på 15 pct. af de overdragede værdier, og der gives samtidig
mulighed for henstand. Hovedtrækkene i regeringens forslag til model fremgår af boks 2.

Boks 2. Generationsskiftemodel ved overdragelse til erhvervsdrivende fond
Følgende primære elementer indgår i modellen:
•
•
•
•

•
•

Succession både i levende live og ved arv. Der gives adgang til succession i både levende live og ved arv.
Fokus på virksomhedens udvikling. Det stilles som betingelse for successionsadgangen, at fondens
primære formål er at drive virksomheden (og evt. andre virksomheder) videre.
Fair konkurrence. Den overdragede virksomhed skal betale selskabsskat på lige fod med andre
virksomheder, så der ikke opstår konkurrenceforvridning.
Overdragelsesafgift. Der skal ved overdragelsen betales en overdragelsesafgift på 15 pct. Hvis fonden
betaler afgiften, forhøjes den dog til 20 pct. for at neutralisere den skattemæssige fordel af, at erhverver
– og ikke overdrager – betaler afgiften.
Mulighed for henstand. Der gives ret til henstand med betaling af overdragelsesafgift i op til 15 år.
Værnsregler. Modellen indeholder en række værnsregler, der søger at understøtte modellens overordnede
formål og modvirker misbrug.

Afhængigt af de konkrete dispositioner i forbindelse med et generationsskifte kan lempelsen i den
effektive beskatning således opgøres til ca. 20 pct. af de overdragede værdier.

Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge mv.

Danmark er i dag blandt verdens førende maritime nationer. Regeringen vil styrke den maritime sektor yderligere gennem en udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge mv.
Danske rederier og shippingvirksomheder placerer Danmark blandt verdens ti største operatører af
bruttotonnage. Det Blå Danmark har også en lang række andre virksomheder, hvis aktiviteter er ud-
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sprunget af international og dansk skibsfart. Det er fx shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter og industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service til skibe, ligesom Det Blå Danmark har en stærk position inden for supply-aktiviteter til offshorevirksomhed inden for olie, gas og havvind.
Danmark har således en maritim klynge i verdensklasse med dygtige virksomheder og medarbejdere,
hvilket giver gode muligheder for, at sektoren kan udvikle sig yderligere. Et af hovedområderne i
regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark er at sikre, at den danske styrkeposition inden for offshore udnyttes. Regeringen har derfor i januar 2015 fremsat lovforslag om en udvidelse af tonnageskatteordningen med en lang række aktiviteter, der typisk udføres af specialskibe inden for offshoreområdet. Lovforslaget forventes endeligt vedtaget primo juni 2015, og udvidelsen vil – når den er
godkendt af EU-Kommissionen – få virkning fra og med indkomståret 2016.
Med henblik på yderligere at styrke aktiviteterne indenfor den maritime klynge på offshore-området
foreslår regeringen, at rammevilkårene forbedres, således at også operatører af mobile borerigge og
boreskibe får mulighed for at vælge tonnageskatteordningen.
Den foreslåede udvidelse vil være betinget af EU-Kommissionens godkendelse efter de maritime
statsstøtteretningslinjer og forventes at kunne træde i kraft fra 2017.

Forlængelse af Virksomhedsforums mandat til og med 2018

Virksomhedsforum for enklere regler har siden 2012 været en markant og central aktør i regeringens
indsats for at forenkle eksisterende erhvervsrettet regulering og lette de erhvervsøkonomiske byrder
for virksomhederne. Virksomhedsforums mandat udløber ved udgangen af 2015.
Regeringen ønsker at fortsætte det gode samarbejde med Virksomhedsforum. Regeringen vil derfor
forlænge Virksomhedsforums nuværende mandat i yderligere tre år til og med 2018.

Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider

Det offentlige træffer beslutninger på en lang række områder, som har stor betydning for private virksomheder, så som godkendelser, tilladelser og klager. Derfor er virksomheder ofte afhængige af
offentlig sagsbehandling bl.a. i forbindelse med etablering af ny produktion og ændring af eksisterende faciliteter. Offentlige myndigheders service – og herunder sagsbehandlingstiden – er derfor et
vigtigt rammevilkår for vækst.
I forbindelse med Aftaler om en Vækstpakke 2014 blev det besluttet at reducere sagsbehandlingstiden med i gennemsnit en tredjedel frem mod 2016 på seks centrale områder svarende til ca. 850.000
dage.
Regeringen vil nu reducere den erhvervsrettede sagsbehandlingstid på tværs af en række yderligere
områder, jf. boks 3. Samlet forventes sagsbehandlingstiden reduceret med yderligere 750.000 dage
frem mod 2018. Dermed opnås en samlet reduktion i den statslige sagsbehandlingstid på 1.600.000
dage.
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Boks 3. Oversigt over initiativer, der gennemføres frem mod 2018
Arbejdstilsynets afgørelser i straffesager for virksomheder: Der er ca. 900 straffesager årligt i Arbejdstilsynet. For disse sager vil sagsbehandlingstiden, der i dag er 94 dage, blive reduceret med 10 pct. frem mod
2018.
Forbrugerklager i Forbrugerklagenævnet: De 1.000 årlige forbrugerklager, der løses gennem mediation i
Forbrugerklagenævnets sekretariat, har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5,3 måneder. Sagsbehandlingstiden vil blive reduceret med 10 pct. i 2015.
Ansøgning om optagelse i skibsregistre: Der foretages i alt 4.500 registreringer og ændringer i
registreringsforhold om året i de danske skibsregistre af Søfartsstyrelsen. Alle danske erhvervsskibe skal
registreres, og når et skib optages i et af registrene, bliver det officielt et stykke dansk territorium, hvor dansk
ret gælder. Sagsbehandlingstiden, der er 75 dage, vil blive reduceret med 30 pct. i 2015.
Ansøgning om sønærings- og kvalifikationsbeviser: Der er ca. 4.000 årlige ansøgninger om sønæringsog kvalifikationsbeviser. Beviserne fungerer som dokumentation for, at en søfarende har ret til at drive
erhvervsmæssigt arbejde på søen, og at han har bestemte kvalifikationer. Sagsbehandlingstiderne, der i dag
er 29 dage, vil blive reduceret med 10 pct. i 2015.
Ansøgning om anerkendelsesbeviser for søfarende: Udenlandske søfarende skal have et anerkendelsesbevis for at kunne sejle som officer på skibe, der er registreret i Danmark. Årligt er der 2.300 ansøgninger,
hvor sagsbehandlingstiden på 20 dage vil blive reduceret med 10 pct. i 2015.
Behandling af sager i Revisornævnet: Revisorankenævnet, der behandler disciplinærsager vedrørende
statsautoriserede og registrerede revisorer, har årligt 115 sager. Sagsbehandlingstiden, der er 303 dage, vil
i 2015 blive reduceret med 16 pct.
Behandling af afgiftssager: Erhvervsstyrelsen håndterer årligt 400 sager, hvor virksomheder har klaget over
afgifter, de bliver pålagt, hvis de ikke afleverer regnskab til tiden. Sagsbehandlingstiden, der er 38 dage, vil
blive reduceret med 10 pct. Der er tale om afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 151, der inddrives af
Erhvervsstyrelsen.
Tilmelding til Register for Gødningsregnskab: Ca. 900 virksomheder skal årligt registreres i Register for
Gødningsregnskab ved Fødevareministeriet. Tilmeldingen bliver digitaliseret, hvilket for 70 pct. af
tilmeldingerne vil reducere sagsbehandlingstiden, der i dag er 2 dage, med 100 pct.
Klager til Natur- og Miljøklagenævnet: For 2.100 sager vil sagsbehandlingstiden for klager i klagenævnet
blive reduceret med 5 pct. fra 190 dage i dag pga. ny klageportal i 2015. Regeringen har igangsat en analyse
af produktiviteten i Natur- og Miljøklagenævnet og vil på den baggrund vurdere, om der kan igangsættes
initiativer med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden i nævnet yderligere.
Registrering i Affaldsregisteret: Virksomheder, som indsamler, behandler og transporterer affald samt
forhandlere og mæglere på affaldsområdet, skal være registreret i Affaldsregisteret under Miljøministeriet.
Der indføres automatisk sagsbehandling, hvilket vil reducere sagsbehandlingstiden for de 200 årlige sager,
der er 3 uger, med op til 99 pct. senest i 2016.
Skrotningsgodtgørelse: I forbindelse med skrotning af køretøjer udbetales skrotningsgodtgørelse. For
128.500 sager reduceres sagsbehandlingstiden, der er 2-5 dage, med op mod 80 pct. i 2016 og frem. For
yderligere 2.200 sager forventes en reduktion af sagsbehandlingstiderne, der i dag er 3-6 måneder, på 74
pct.
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Boks 3. Oversigt over initiativer, der gennemføres frem mod 2018 (fortsat)
Havvindmølleprojekter: Virksomheder skal søge om tilladelse til at opstille og drive havvindmølleparker.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de mellem 2 og 10 årlige sager er 24 måneder. Sagsbehandlingstiden vil blive reduceret med 20 pct. frem mod slutningen af 2016.
Markedskontrol af byggevarer: Behandlingen af anmeldelser om manglende overholdelse af reglerne om
markedsføring og salg af byggevarer tager i dag gennemsnitligt 7 måneder. Sagsbehandlingstiden reduceres
med 40 pct. primo 2016. Der er tale om ca. 55 årlige sager.
Opløsning af selskab efter selskabslovens § 216: Ved opløsning af et selskab skal virksomheder ved en
erklæring dokumentere, at der ikke er yderligere skatte- eller afgiftskrav mod virksomheden. For 4.000 sager
vil sagsbehandlingstiden, der er 54 dage, blive reduceret med 45 pct.

Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder

I dag er det et lovkrav, at der etableres udsugning af al luft fra faste arbejdssteder i produktionsvirksomheder, og at denne erstattes af ny luft udefra. Der findes i dag filterteknologier, som gør det
muligt i stedet at rense og recirkulere luften, og som særligt i forhold til støvpartikler er langt mere
effektive, end da de gældende regler blev lavet.
For nogle produktionsprocesser medfører den gældende regulering derfor unødvendige omkostninger
for virksomhederne til eksempelvis ventilationssystemer og opvarmning af erstatningsluft udefra.
Desuden vil en mere fleksibel regulering styrke mulighederne for anvendelsen af innovation og udvikling af miljøteknologi på længere sigt.
Regeringen vil derfor opdatere arbejdsmiljøreglerne, så virksomhederne fremadrettet får større
mulighed for at udnytte de teknologiske muligheder for recirkulering af luft. Den konkrete regulering vil
blive udformet således, at arbejdsmiljøet ikke forringes.

Frit valg af tv-distributør

I dag er mange husstande forpligtet til at betale til en fælles tv-løsning. Et øget frit valg vil give forbrugerne bedre mulighed for selv at vælge deres tv-distributør og dermed vælge den distributør, som kan
tilbyde de bedste kanaler til husstandens behov. Samtidig forventes det, at husstandene samlet set vil
opnå en besparelse, og at øget frit valg vil øge konkurrencen på markedet for tv-forsyning.
Regeringen vil tage initiativ til at gennemføre de nødvendige lovændringer, så husstande fra 1. januar
2016 ikke længere kan forpligtes til at betale til fælles tv-forsyning, bortset fra faste omkostninger ved
tv-forsyningsanlæg, der er ejet af ejendomsejer eller en forening (ejerforening, andelsboligforening
e.l.).
Regeringen lægger vægt på, at en gennemførelse af frit valg af tv-distributør skal indeholde overgangsordninger, der respekterer eksisterende aftaler med tv-distributører. Derudover vil ejendomme/foreninger med ældre anlæg (sløjfeanlæg) først blive omfattet af de nye regler i takt med, at
anlæggene udskiftes.
Forslaget vil give mulighed for frit valg af tv-distributør for ca. 520.000 husstande. Derudover vil yderligere ca. 130.000 husstande løbende blive omfattet, når deres ældre sløjfeanlæg udskiftes.

Delvis afskaffelse af kontantreglen

Danske virksomheder har i dag pligt til at modtage kontante betalinger. Den såkaldte kontantregel
indebærer betydelige administrative og økonomiske byrder. Der skal eksempelvis afsættes tid til at
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hente byttepenge og til at klargøre og afstemme kassen, og der skal prioriteres ressourcer til vagter
og overvågningssystemer som følge af øget risiko for røveri.
Samtidig betyder udbredelsen af betalingskort og nye betalingsløsninger, at flere og flere danskere
fravælger at betale med kontanter.
Regeringen foreslår derfor, at kontantreglen pr.1. januar 2016 afskaffes for udvalgte butikker, herunder restauranter, tøjbutikker og tankstationer.
Dagligvarebutikker, butikker med postdrift, butikker med receptpligtig medicin, læger, tandlæger,
fysioterapeuter, kiropraktorer, posthuse samt kiosker, kantiner mv. på offentlige sygehuse og plejehjem skal fortsat modtage kontanter.
Tiltaget vil reducere omkostningerne for danske virksomheder og forbedre rammerne for produktivitetsudviklingen i erhvervslivet.

Nedlæggelse af den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg

Siden 1. januar 2008 har det været lovpligtigt for ejere af ventilations- og klimaanlæg med en kapacitet på over 5 kW at få efterset deres anlæg mindst hvert 5. år.
Ved udgangen af 2014, hvor alle omfattede anlæg burde have fået gennemført et eftersyn, var der
imidlertid kun gennemført ca. 6.500 eftersyn ud af i alt 45.000 anlæg svarende til 15 pct. Ordningen
vurderes derudover at have haft en meget beskeden effekt i forhold til at fremme energieffektivitet i de
eftersete anlæg.
Regeringen vil derfor nedlægge den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg. Nedlæggelsen af ordningen vurderes at medføre en omkostningsbesparelse på ca. 3,5 mio. kr. årligt for de
berørte bygningsejere i sparede gebyrer og tidsforbrug.
Samtidigt vil regeringen i samarbejde med branchen igangsætte en række frivillige initiativer, der skal
bidrage til at fremme energieffektiviteten i ventilationsanlæg.

Strategi for øget anvendelse af internationale standarder

Regeringen har en ambition om, at antallet af virksomheder, som anvender internationale standarder,
øges med omkring 50 pct. frem mod 2020. Det svarer til, at ca. 6.000 flere virksomheder anvender
internationale standarder og vil bringe Danmark på niveau med sammenlignelige lande i Europa.
Ambitionen skal realiseres ved bl.a. at gøre det lettere og billigere for små og mellemstore virksomheder at anvende internationale standarder. Desuden gennemføres en målrettet indsats for at øge
danske produktionsvirksomheders anvendelse af internationale standarder mhp. at gøre det lettere at
indgå i globale værdikæder.
Regeringen vil gå foran og gennemføre en række tiltag, der skal øge det offentliges anvendelse af
internationale standarder. Tiltagene samles i strategien ”Vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder”.
Strategien sigter mod, at dansk lovgivning i højere grad skal bygge på internationale standarder,
herunder at danske standarder og særregler skal afskaffes, hvor det er muligt. Offentlige myndigheder skal i højere grad anerkende virksomheders anvendelse af internationale standarder for kvalitetsledelse. Fx skal resultater fra eksterne certificeringsorganers kontrol af virksomhedens egne certificerede kvalitetsstyringssystemer fremover udnyttes endnu bedre som led i en effektbaseret kontrol
fra fødevaremyndighederne.
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Undersøgelser viser, at virksomheder, der har høj produktivitet, eksport og værditilvækst, også er
virksomheder, der anvender internationale standarder.

Ekstraordinært bidrag til frivillige foreninger, idræt og kultur mv.

De frivillige foreninger, idrætten og kulturlivet mv. i Danmark modtager hvert år støtte fra udlodningsmidlerne, som består af overskuddet i Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet samt et bidrag på finansloven. Overskuddet i Danske Lotteri Spil er imidlertid faldet i de senere år, hvilket betyder, at den
samlede støtte også er faldet.
Regeringen ønsker et stærkt dansk foreningsliv. De frivillige foreninger udgør en vigtig del af det
danske samfund, der bl.a. giver børn og unge mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser i forpligtende fællesskaber.
Regeringen vil derfor afsætte et ekstraordinært bidrag på op til 63 mio. kr. i 2015 for at kompensere
udlodningsmodtagerne for faldet i lottooverskuddet fra 2014 til 2015.

Økonomi

Samlet set vil regeringen anvende 2,2 mia. kr. frem mod 2019 på at sikre bedre vilkår for danske
virksomheder, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgifter og finansiering i udspillet Bedre vilkår for danske virksomheder
Mio. kr.

2015

2016

2017

2018

2019

I alt

Pulje til sanering af punktafgifter

0

0

150

200

200

550

Succession for erhvervsdrivende fonde

0

360

360

360

360

1.440

Tonnageskat for borerigge

0

0

50

50

50

150

63

0

0

0

0

63

63

360

560

610

610

2.203

Pulje til erhvervsdrivende fonde

0

300

300

300

300

1.200

Pulje til erhvervsbeskatningsudvalget

0

60

125

140

145

470

Ramme til PSO-lempelser

0

0

80

0

0

80

Anvendelse af provenu fra refusionsomlægning

0

0

0

100

90

190

Råderumsfinansiering

63

0

55

70

75

263

Finansiering i alt

63

360

560

610

610

2.203

Ekstraordinært bidrag til frivillige foreninger, idræt og
kultur mv.
Udgifter i alt

Anm.: Initiativer og finansiering vedr. skatte- og afgiftslempelser er opgjort i afrundet 2015 BNP-niveau, mens
øvrige initiativer og finansiering af opgjort i 2015-pl.

I forhold til finansieringen bemærkes særligt, at regeringen vil anvende en del af provenuet fra refusionsomlægningen til at sikre bedre vilkår for danske virksomheder. Provenuet fra refusionsomlægningen er behæftet med usikkerhed og vil derfor skulle genberegnes i 2017.
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