Forståelsespapir om udmøntning af successionsmidler

1. februar 2018

Baggrund

Der blev med Vækstplan DK fra 2013 (S, RV, SF, V, DF, K og LA) afsat en
ramme på 300 mio. kr. årligt fra 2016 til skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde.
Det har taget længere tid at udvikle en model for succession til erhvervsdrivende
fonde end oprindeligt forventet. Skatteministeriet forventer, at nye regler kan være
vedtaget og træde i kraft den 1. januar 2019.
Forståelse mellem regeringen og S, DF, RV og SF

Der er en forståelse mellem regeringen og S, DF, RV og SF om følgende:
 Der udmøntes 440 mio. kr. i 2018. Dvs. udover den afsatte ramme på 300
mio. kr. i 2018 afsættes et beløb svarende til knap halvdelen af 2017-rammen
til udmøntning i 2018. Forøgelsen af rammen i 2018 finansieres af den afsatte
TB-reserve på finansloven for 2018.
Udmøntning til skattelempelser i 2018, jf. tabel 1:
 Der udmøntes 220 mio. kr. (efter tilbageløb og adfærd) til skattelempelser:
o Elvarmeafgiften nedsættes med E&I-aftalen med 15 øre pr. kWh den 1. januar 2019. Der afsættes 150 mio. kr. til at fremrykke nedsættelsen til den 1.
maj. 2018.
o Endvidere forhøjes skattefradraget for FoU-udgifter med E&I-aftalen gradvist fra 100 pct. til 110 pct. i perioden fra 2019 til 2026. I 2019 forhøjes
skattefradraget til 101,5 pct. Der afsættes 70 mio. kr. til at fremrykke denne
forhøjelse, således at den gælder i både 2018 og 2019.
Tabel 1
Fremrykning af allerede besluttede skattelempelser fra 2019 til 2018 (mindreprovenu ift. eksisterende rammer) efter tilbageløb og adfærd
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Fremrykning af forhøjelsen af FoU-fradraget
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Der udmøntes 220 mio. kr. til puljer under EFKM, MFVM og TBBM i 2018, jf. tabel 2:
 Der oprettes en tilskudspulje på 130 mio. kr. til energilagringsprojekter under
EFKM som en tillægsbevilling på finansloven. Puljen oprettes ved aktstykke
med en tekstanmærkning, der bemyndiger energi-, forsynings- og klimaministeren til at udstede regler for tildeling af tilskud ved bekendtgørelse. Kriterierne for at opnå tilskud fra puljen fastsættes efter aftale med de relevante ordførere fra aftalepartierne, og midlerne udmøntes på baggrund af ansøgninger.
Ved fastsættelsen af kriterier lægges der vægt på, at projekterne er af større
skala og er relativt markedsmodne. Aftalepartierne orienteres om fordelingen
forud for puljens endelige udmøntning.
 Der afsættes en pulje på 45 mio. kr. under MFVM til kystbeskyttelses- og naturindsatser. Puljen udmøntes i samarbejde med miljøordførerne fra aftalepartierne. Der er en forståelse om, at der bl.a. tildeles midler til følgende:
o En styrket kystbeskyttelse på Anholt
o Et nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse (flerårigt afløb)
o Rådgivning om klimaskadelige F-gasser
 Der afsættes en pulje på 45 mio. kr. under TBBM. Der er en forståelse om, at
puljen primært udmøntes til støjbekæmpelsesprojekter på vejområdet. Der vil
dog også kunne udmøntes midler til cykelprojekter. Puljen udmøntes i samarbejde med transportordførerne fra aftalepartierne.
Tabel 2
Fordeling af puljer til anlægsinvesteringer i 2018 (mio. kr.)
Ressort

2018 Bemærkninger

EFKM
Energilagringsprojekter

130 Puljen oprettes som en tillægsbevilling på finansloven og udmøntes på baggrund af ansøgninger. Energiordførerne fra aftalepartierne inddrages.

MFVM
Kystbeskyttelses- og naturindsatser

45 Puljen udmøntes i samarbejde med miljøordførerne fra aftalepartierne. Der er en forståelse om, at der bl.a. tildeles midler til:

Styrket kystbeskyttelse på Anholt

Et nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse

Rådgivning om F-gasser (aggressive drivhusgasser)

TBBM
Støjbekæmpelsesprojekter på vejområdet

Provenuvirkning i alt

45 Puljen udmøntes primært til støjbekæmpelsesprojekter på vejområdet. Der vil også kunne udmøntes midler til cykelprojekter. Puljen udmøntes i samarbejde med transportordførerne fra aftalepartierne.
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Såfremt der udmøntes midler til projekter, der helt eller delvist er omfattet af det
statslige delloft for driftsudgifter, herunder også eventuelle administrative omkostninger, kan disse ikke overskride rammen på 140 mio. kr. fra de tilførte midler fra
TB-reserven i 2018 (der er under der statslige delloft for driftsudgifter).

