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Til skatteministeriet 

juraogsamfundsoekonomi@skm.dk 

J. nr. 15-3151455 

Vedr. forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om ind-

komstbeskatning af aktieselskaber mv. og fusionsskatteloven (Afskaffelse 

af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde mv.)  

 

Vi har noteret os, at Skatteministeriet har sendt forslag til lov om ændring af fonds-

beskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. og fusionsskatte-

loven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde mv.) 

i høring.  

 

Dekanerne for de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, 

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og hospitalsdirektø-

rerne fra Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital 

og Aarhus Universitetshospital afgiver hermed et uopfordret høringssvar på lov-

forslaget. 

 

Regeringens finanslovsforslag for 2016 indeholdt en besparelse på den offentligt fi-

nansierede forskning i Danmark. Således er Det Frie Forskningsråd og Innovations-

fonden blevet reduceret med mere end 600 mio. kr., og dermed er mulighederne for 

udvikling og innovation på blandt andet sundhedsområdet blevet begrænset i et al-

vorligt omfang.  

 

Når regeringen så samtidig fremsætter et forslag, der forringer private fondes vilkår 

for at støtte almennyttige formål, og herunder dansk forskning, er resultatet af dette 

en markant og alvorlig forværring af grundlaget for den danske forskning. Konse-

kvensen af Skatteministeriets udsendte lovforslag er således et stød til en forsknings-

sektor, der i forvejen er under et stort pres som følge af besparelsen på den offentligt 

finansierede forskning i Danmark. 

 

I Finansloven angives en beskatning på 200 mio. kr. af fondenes uddelinger. En for-

sigtig vurdering tyder på, at dette beløb er alt for lavt, og at fondene bliver nødsaget 

til at reducere deres uddelinger med et langt større beløb.   
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En ganske betragtelig del af den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark finan-

sieres i dag af private fonde, der vælger at anvende dele af deres formue på almennyt-

tige formål til gavn for samfundet. Fondene spiller således en helt central rolle for 

dansk sundhedsforskning. Med såvel finanslovsbesparelsen og lovforslaget om af-

skaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde, er det van-

skeligt at se, hvor pengene til udvikling af ny medicin og nye behandlingsmetoder 

skal komme fra i fremtiden. Summen af forringelserne rammer således ikke blot det 

danske universitets- og hospitalsvæsen, men også patienterne og borgerne i Dan-

mark. 

 

Vores vurdering er, at det i sidste ende vil blive dyrt for samfundet, idet forskning og 

udvikling er en investering i den danske befolknings sundhed, Danmarks konkurren-

cedygtighed og det danske beskatningsgrundlag i fremtiden. 

 

Vi håber, at Skatteministeriet sammen med den øvrige regering vil genoverveje den 

samlede samfundsmæssige effekt af de seneste måneders uafhængige, men alligevel i 

høj grad sammenfaldende, beslutninger om forringelser for den danske forskning. Vi 

nærer således et håb om, at regeringen genovervejer lovforslaget om beskatning af 

fonde, så private penge til dansk forskning fortsat kan gøre en forskel på sundheds-

området. 

 

 

 

På vegne af 

 

Gert Sørensen, Hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital  

Jens Ole Skov, Hospitalsdirektør, Aalborg Universitetshospital 

Niels Nørgaard Pedersen, Hospitalsdirektør, Odense Universitetshospital 

Per Christiansen, Hospitalsdirektør, Rigshospitalet 

Lars Hvilsted Rasmussen, Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg 

Universitet 

Ole Skøtt, Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 

Ulla Wewer, Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universi-

tet 

Allan Flyvbjerg, Dekan for Health, Aarhus Universitet 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Allan Flyvbjerg 

Dekan 

 


