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Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om 
ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomst-
beskatning af aktieselskaber mv. og fusionsskattelo-
ven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og 
overførselsreglen for fonde mv) 

 
Akademikerne har konstateret, at der med en meget kort frist er sendt 
et forslag i høring, der vedrører beskatningen af bl.a. en række private 
fonde, som bidrager væsentligt til finansieringen af dansk forskning. 
Samtidig har Akademikerne konstateret, at der fra flere fondes side har 
været sat spørgsmålstegn ved de beregninger, der ligger til grund for 
lovforslaget, således at det ikke står klart, hvor store økonomiske kon-
sekvenser forslaget vil få i form af faldende uddelinger fra fondene. Der 
vil således være tale om minimum de 200 mio. kr. som der henvises til i 
høringsmaterialet, mens fondene vurderer, at beløbet er en del større. 
 
Akademikerne vil gerne gøre opmærksom på, at gennemførelsen af lov-
forslaget kan få vidtrækkende konsekvenser for forskningen i Danmark. 
Hidtil har det netop været en stor fordel for dansk forskning, at en ræk-
ke private fonde bidrager til finansieringen af en lang række forsknings-
faciliteter og forskningsprojekter – også ved at donere væsentlige beløb 
til universiteterne som supplement til de offentlige forskningsmidler.  
 
Hvis forslaget gennemføres og fondenes nuværende gunstige skattereg-
ler bliver forringet med øget skattebetaling til følge, så kan det forven-
tes, at fondene vil donere et tilsvarende mindre beløb til forskningen i 
fremtiden. Dermed bringes dansk forskning under dobbelt pres: Ikke 
blot spares der i forvejen 1,4 mia. kr. på de offentlige forskningsinveste-
ringer, der lægges også med dette lovforslag op til en væsentlig reduk-
tion i de private fondsdonationer til forskningen. Akademikerne skal i 
lyset heraf anbefale, at lovforslaget ikke gennemføres.  
 
Med venlig hilsen 
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