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Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt andet 2,4 mia. kr. til 

at lette skatter og afgifter. 

De foreslåede lettelser af skatter og afgifter vedrører på nuværende tidspunkt følgende områder:

• Afskaffelse af NOx-afgiften med virkning fra den 1. juli 2016 

• Gennemførsel af en erhvervsbeskatningsreform, der vil gøre den danske erhvervsbeskatning mere 

enkel og konkurrencedygtig

• Forbedring af mulighederne for at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde med 

skattemæssig succession

• Genindførsel af den såkaldte formueskattekurs (dermed annulleres den tidligere regerings stramning af 

reglerne for at overdrage unoterede aktier ved arv og gave)

• Fortsættelse af boligjobordningen i 2016 i en mere grøn udgave

• Afskaffelse af reklameafgiften

• Forhøjelse af fradrag for passage af Storebælt 

Vi hilser skatte- og afgiftslettelserne velkommen og ser frem til at granske de kommende lovforslag nøjere. Vi har 

her samlet de foreløbige udspil så du hurtigt kan danne dig et overblik over de forventede ændringer. 

God læselyst!  

Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr.

Peter Rose Bjare, ansvarshavende redaktør

Partner, Financial Services

Mobil +45 3078 6733

peter.bjare@kpmg.com
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Afskaffelse af NOx afgiften

NOx-afgiften blev indført 1. januar 2010 som en del af 

Aftale om den danske energipolitik 2008-2011. Afgiften 

udgjorde på daværende tidspunkt DKK 5 pr. kg udledt 

NOx. Afgiften blev dog senere forhøjet til DKK 25 pr. kg 

udledt NOx som en del af Aftaler om finansloven for 2012.

Regeringen lægger nu op til at afskaffe NOx-afgiften med 

virkning fra 1. juli 2016.
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Regeringen vil genindføre formueskattekursen for at gøre 

det nemmere og billigere at overdrage en virksomhed til 

næste generation. 

Der arbejdes på at udforme en konkret model, således at 

lempelsen kan træde i kraft fra 1. januar 2016. Modellen vil 

indeholde værnsregler, så genindførelsen af 

formueskattekursen ikke genåbner det tidligere skattehul, 

hvor aktiegevinster kunne føres ubeskattet ud af Danmark, 

herunder til børn bosiddende i udlandet. 

Genindførsel af formueskattekursen

Gennemførsel af en

erhvervsbeskatningsreform

I Danmark beskattes erhvervsindkomst både på 

virksomhedsniveau og på ejerniveau. Sammenhængen 

mellem de to beskatningsniveauer er imidlertid ofte 

kompleks og vanskelig at gennemskue. Den tidligere 

regering nedsatte derfor et erhvervsbeskatningsudvalg, 

der har som opgave at belyse samspillet og balancerne i 

de to beskatningsniveauer, herunder at belyse 

uhensigtsmæssigheder ved det nuværende regelsæt for 

beskatning af erhvervsindkomst og det afkast af 

investeringer, som erhvervsdrivende foretager i egne 

virksomheder.

Regeringen lægger på denne baggrund op til at 

gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der med 

udgangspunkt i anbefalingerne fra 

Erhvervsbeskatningsudvalget skal gøre dansk 

erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Det 

er ønsket, at reformen skal forbedre investeringsklimaet i 

Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske 

investeringer. Derudover skal vilkårene for 

erhvervsdrivende fonde forbedres. 

Forbedring af mulighederne for at overdrage

virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Det blev i forbindelse med Vækstplan DK i 2013 aftalt, at 

rammevilkårene for erhvervsdrivende fonde skal 

forbedres, så der fra 2016 indføres adgang til, at 

virksomheder kan overdrages til erhvervsdrivende fonde 

med skattemæssig succession. Regeringen lægger på 

denne baggrund op til en model for skattemæssig 

succession, der blandt andet indebærer, at skattesatsen 

ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond balanceres i 

forhold til et generationsskifte til næste generation. 

Regeringen lægger herudover op til en generel forbedring 

af vilkårene for overdragelse af virksomheder til 

erhvervsdrivende fonde. 

Følgende primære elementer indgår i sucessionsmodellen:

1. Succession i levende live og ved arv. Der gives 

adgang til succession i både levende live og ved arv

2. Overdragelsesafgift. Der skal ved overdragelsen 

betales en overdragelsesafgift på 15 pct., dog 16 pct. 

hvis fonden betaler afgiften.

3. Fokus på virksomhedens udvikling. Det stilles som 

betingelse for successionsadgangen, at fondens 

primære formål er at drive virksomheden (og evt. 

andre virksomheder) videre.

4. Mulighed for henstand. Der gives ret til henstand med 

betaling af overdragelsesafgift i op til 15 år

5. Fair konkurrence. Den overdragede virksomhed skal 

betale selskabsskat på lige fod med andre 

virksomheder, så der ikke opstår 

konkurrenceforvridning.

6. Værnsregler. Modellen indeholder en række 

værnsregler, der understøtter modellens overordnede 

formål og modvirker misbrug.
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Det følger af Aftale om at genindføre boligjobordningen i 

2016 og 2017 fra 29. juni 2015 mellem regeringen, Dansk 

Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De 

Konservative, at ordningen fra 2016 skal omlægges, så 

den understøtter grøn omstilling, øget bæredygtighed og 

klimaindsatsen. 

Ifølge aftalen skal boligjobordningen fra 2016-2017 være 

todelt og give mulighed for fradrag på op til DKK 6.000 pr. 

person for serviceydelser og fradrag for 

håndværksydelser på op til DKK 12.000 pr. person. 

Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det 

samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt DKK 

18.000. 

Fra 2016 lægger regeringen op til at udvide 

boligjobordningen med nye grønne ydelser, således at 

fradraget fjernes for typer af arbejder, der ikke har et grønt 

sigte. Samtidig er det hensigten at fastholde et fradrag for 

serviceydelser, som modvirker sort arbejde. 

Den endelige udformning af ordningen fra 2016-2017 skal 

aftales med partierne bag aftalen i løbet af efteråret 2015. 

. 

Fortsættelse af boligjobordningen

Det indgik som en del af Aftaler om finansloven for 2012 

mellem den daværende regering og Enhedslisten, at der 

skulle indføres en afgift på husstandsomdelte 

reklametryksager. Afgiften er endnu ikke trådt i kraft, da 

det som følge af Europa-Kommissionens 

statsstøttegodkendelse vil være nødvendigt at ændre 

reklameafgiftsloven. 

Regeringen lægger op til at afskaffe reklameafgiften, og 

det er i den forbindelse forventningen, at dette vil komme 

erhvervslivet og særligt den grafiske branche til gode 

samt reducere de administrative byrder. 

Afskaffelse af reklameafgiften

Pendlere, der benytter Storebæltsforbindelsen mellem 

den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen, har et særligt 

fradrag på DKK 90 pr. passage i personbil. Fradraget 

gives ud over det almindelige befordringsfradrag. 

Regeringen lægger op til, at det særlige brofradrag 

forhøjes til DKK 110 pr. passage af 

Storebæltsforbindelsen i personbil. Efter regeringens 

opfattelse vil forslaget være til gavn for både den enkelte 

arbejdstager og for virksomhederne, ligesom det 

forventes at bidrage til at skabe en større balance og 

sammenhæng mellem landsdelene i Danmark. 

Forhøjelse af fradrag for passage af Storebælt

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen

Regeringen ønsker at gennemføre et eftersyn af 

erhvervsfremmeindsatsen. Formålet er dels at forenkle og 

fokusere indsatsen, så der opnås mest værdi for 

pengene, og dels at styrke rammevilkårene for dansk 

erhvervsliv. 

Regeringen lægger konkret op til en omprioritering i 2016 

og 2017 fra ordninger i det eksisterende 

erhvervsstøttesystem til andre tiltag, der bedre forventes 

at kunne forbedre rammevilkårene for erhvervslivet. Der 

lægges op til en reduktion både af den direkte 

erhvervsstøtte og den indirekte støtte gennem 

skattesystemet (såkaldte skatteudgifter). 

Regeringen sigter efter at præsentere et konkret oplæg i 

2. halvdel af oktober. Den konkrete udmøntning vil ske i 

finanslovsaftalen for 2016. 

Omprioriteringen af erhvervsfremmeindsatsen skal 

bidrage til at finansiere genindførelsen af 

formueskattekursen. 
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Tilmeld dig nyhedsbrevet Tax Matters

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder og relevante artikler fra KPMG 
Acor Tax direkte til din e-mail.

Du tilmelder dig ved at skrive til:
Taxmatters@kpmg.com

Husk også at følg os på LinkedIn for updates på aktuelle emner: 
http://bit.ly/1LAcrav

KPMG ACOR TAX 
Tuborg Havnevej 18
2900 Hellerup

www.kpmgacor.dk
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