Borgere
Grundskylden fastfryses i 2016
De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har
man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har desværre fået
den afledte effekt, at Skats vurdering af grundværdierne er steget eksplosivt, og da
grundskylden ikke er omfattet af fastfrysningen, så stiger den tilsvarende.
Rigtig mange husejere har som følge af det fået en urimeligt høj grundskyldsregning, og
nogle steder i landet vil ejere af enfamiliehuse snart komme til at betale dobbelt så meget
i samlede ejendomsskatter som ejere af ejerlejligheder til nøjagtig samme værdi i nøjagtig
samme kommune. Det bør man gribe ind overfor politisk.
Liberal Alliance foreslår, at man fastfryser grundskylden. Det koster ca. 700 mio. kr. at
fastfryse grundskylden i 2016.
Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler
En dynamisk og velfungerende undervisningssektor er betinget af konkurrence. Derfor
spiller fri- og privatskoler en meget stor rolle. Og behovet for fri- og privatskolerne bliver
bestemt ikke mindre af folkeskolereformens uheldige effekter.
Liberal Alliance har en ambition om, at koblingsprocenten – friskolernes andel af det
tilskud, folkeskolerne modtager – skal hæves fra 71 til 80 pct. I Finanslovsforhandlingerne
ønsker vi at tage et så stort skridt i den retning som muligt. Det koster ca. 67 mio. kr. for
hvert procentpoint, man hæver koblingsprocenten.
Registreringsafgift
Det er et centralt ønske for Liberal Alliance at få et opgør med den danske bilbeskatning,
der er 105 pct. af bilens værdi op til 81.700 kr. og 180 pct. af resten. Det er helt uden
sammenligning den højeste afgift blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, uden
at provenuet er specielt imponerende.
Liberal Alliance mener, det er rimeligt, at familier med almindelige indkomster får
mulighed for at købe biler, der ligner de biler, som tilsvarende familier køber i Sverige,
Tyskland og England. Derudover får man en solid beskæftigelseseffekt, når man letter i
registreringsafgiften – det viser tal fra Finansministeriet.
Liberal Alliance har en ambition om at fjerne registreringsafgiften helt og går til
finanslovsforhandlingerne med et ønske om at få reduceret registreringsafgiften så meget
som muligt.

Erhverv
Lavere beskatning af produktionsjord i landbruget
Vi står i dag med et landbrug i gældskrise, som for alvor har brug for en håndsrækning.
Landbrugets vilkår er blevet forringet år efter år, så vi i dag står i den situation, at danske
landmænd har meget svært ved at konkurrere med deres europæiske kollegaer.
Liberal Alliance har en ambition om at afskaffe beskatningen af produktionsjord. Det
koster ca. 800 mio. kr., og det ville være et godt skridt i retning mod at styrke landbrugets
konkurrenceevne, ligesom det ville hænge fint sammen med de ambitioner, regeringen
har meldt ud på landbrugsområdet.
Liberal Alliance går derfor til finanslovsforhandlingerne med det ønske at komme så stort
et skridt i den retning som muligt.
Undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet
I bilag 1 til lov om afgift af elektricitet anføres en række virksomheder, der ikke har
adgang til tilbagebetaling af elafgifter. I lovgivningen er f.eks. fremstillingsvirksomheder
med store el-udgifter generelt undtaget for afgiften, imens virksomheder med elforbrug,
der er mere husholdningslignende, skal betale elafgift.
Det er et lovgivningsmæssigt kuriosum, at forlystelser er endt på listen af virksomheder,
som ikke er fritaget, da deres elforbrug i langt højere grad ligner de virksomheder, der er
fritaget.
Denne lovgivningsmæssige skævhed ønsker Liberal Alliance at rette op på. Det er et
tiltrængt skridt hen mod at styrke turismeerhvervet. Det koster ca. 30 mio. kr. at undtage
forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet.

Iværksætteri
10/10-ordning ved salg af virksomheder
Liberal Alliance foreslår, at gevinsten ved salg af virksomheder beskattes lempeligere op
til et vist beløb. I Storbritannien har man en fradragsordning, der sikrer, at iværksættere
ikke beskattes fuldt af gevinster under 10 mio. pund, når de sælger deres virksomheder.
Liberal Alliance ønsker en lignende ordning i Danmark, så personlige gevinster fra salg af
virksomheder op til 10 mio. kr. blot beskattes med 10 pct. Vi kalder det et 10-10-fradrag.
Fradraget skal være tilgængeligt for alle, men kun kunne udløses af dem, som ejer hele
eller dele af virksomheden, og som samtidig har været beskæftiget fuld tid i
virksomheden forud for salget. Samtidigt bør ordningen ledsages af værnsregler, som
forhindrer misbrug.
Det fulde fradrag bør gælde for fremtidige salg, mens salg af virksomheder, som er startet
op inden for de seneste 5 år, bør omfattes af et lidt lavere fradrag. Ordningen er tiltænkt
de iværksættere, som ofte bygger en virksomhed op fra bunden og afstår den, når den
opnår en vis størrelse, for derefter at starte en virksomhed op på ny. Hensigten med 1010-fradraget for salg er dermed, at der skal frigøres midler til iværksættere, så de kan
investere mere, men det handler også om retfærdighed. Folk, som på eget initiativ og
med hårdt arbejde har skabt en succes, skal have en større belønning.
Det koster ca. 350 mio. kr. at indføre en 10/10-ordning.
Mulighed for medarbejderaktier
Ligesom de veletablerede virksomheder er mindre og nystartede virksomheder afhængige
af gode medarbejdere for at kunne skabe vækst og overskud. Men en rundspørge som DI
i 2014 har foretaget blandt iværksættere viser, at en del mindre virksomheder og
iværksættere har svært ved at konkurrere med større virksomheder på lønnen.
Iværksættere har derfor brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer som f.eks.
udstedelse af medarbejderaktier, men desværre har den tidligere regering forringet
mulighederne for det.
Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte
medarbejdere, uden at det udløser indkomstskat med det samme. Først når aktien
sælges, skal der betales skat af den. Til gengæld kan virksomheden selvfølgelig ikke
fratrække udgiften som løn, men skal behandle det som udbytte.
Det medfører et provenutab på ca. 10 mio. kr. at genindføre ligningslovens § 7 H.

Opgør med uretfærdigheder
Udligningsskatten afskaffes (særskat på pensioner)
Liberal Alliance mener, at særskatten på pensioner er helt urimelig. Det er meget svært at
se, hvorfor man indførte en særlig strafskat for pensionister. Denne skævhed ønsker
Liberal Alliance hurtigst muligt at rette op på, så pensionister kan nyde godt af den
tidligere regerings skattelettelser på linje med alle andre.
Provenutab for afskaffelse af udligningsskatten er 150 mio. kr. i 2016.
Tilbagerulning af afgiftsforhøjelse på lystfartøjer
Det savnede enhver begrundelse, da den tidligere regering forhøjede afgiften på
kaskoforsikringen for lystfartøjer med hele 34 pct.. Derfor stemte alle de borgerlige partier
imod denne afgiftsforhøjelse. Det giver ingen mening at brandbeskatte lystsejlads frem for
alle mulige andre hobbyer. Derfor foreslår Liberal Alliance at tilbagerulle den tidligere
regerings afgiftsstigning.
Det koster ca. 40 mio. kr. at rulle afgiften tilbage.

Mere hjælp i nærområder
Der hersker enighed blandt de borgerlige partier om, at den bedste hjælp til de
mennesker, der fortrænges pga. krig, er den hjælp, der foregår i nærområderne. Vi kan
hjælpe langt flere ved at hjælpen foregår i nærområderne, og vi ser derfor gerne, at man
bruger udviklingsbistanden til at afhjælpe den meget store nød, som man ser i og
omkring Syrien og Irak. Liberal Alliance ønsker derfor, at man med yderligere prioriteringer
i udviklingsbistanden styrker hjælpen i nærområderne.

Finansieringskilder
Regeringen lægger i finanslovsforslaget op til at inddrage en række finansieringskilder.
Derudover vil Liberal Alliance henvise til, at det er muligt at finde yderligere finansiering på
eksempelvis erhvervsstøtteordninger og den aktive beskæftigelsesindsats.

