
AFTALE OM ERHVERVS- OG IVÆRKSÆTTERINITIATIVER 2017 
 

FAKTAARK 
Oversigt over skatteinitiativer 
 
Aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder initiativer på skatteområdet inden for fem områder: 

 Styrket iværksætter og aktiekultur 

 Grænsehandelspakke og afgiftssanering 

 Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling 

 Turisme og landdistriktspakke 

 Konkurrencevilkår og globalisering.  
 
Der er samlet set tale om 25 initiativer på skatteområdet, der indebærer et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd 
på ca. 0,5 mia. kr. i 2018 stigende til ca. 2 mia. kr. i 2025. I alt indgår der 38 initiativer i aftalen inden for en samlet 
ramme i på knap 0,7 mia. kr. i 2018 stigende til knap 2,2 mia. kr. i 2025.  
 

 Tabel 1 

Oversigt over lempelser på skatteområdet 

Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Initiativer på skatteområdet i alt2 -485 -1.335 -1.745 -1.690 -1.715 -1.970 -1.975 -1.970 -2.005 

I. Styrket iværksætter- og aktiekultur   

- Aktiesparekonto - -131 -181 -231 -271 -271 -271 -271 -271 

- Investorfradrag (fradrag for indskud i små og mellem-
store virksomheder) 

- -108 -102 -102 -102 -202 -202 -202 -197 

- Bedre vilkår for aktieaflønning i mindre virksomheder  -22 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 

- Bedre skattevilkår for opsparing i investeringsinstitut-
ter 

- -31 -31 -31 -31 -31 -30 -30 -30 

- Tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter - -33 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 

II. Grænsehandelspakke og afgiftssanering   

- Afskaffelse af nøddeafgiften -90 -90 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 

- Annullering af planlagt indeksering af afgifter -200 -195 -195 -195 -190 -190 -190 -190 -190 

- Afskaffelse af emballageafgiften for pantbelagte 
drikkevarer (øl og sodavand) 

- -90 -185 -180 -175 -170 -165 -160 -160 

- Afskaffelse af tillægsafgift på alkoholsodavand -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

- Afskaffelse af afgift på te mv.  -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

- Indførelse af bagatelgrænser for registrering - -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

- Afgiftslettelse for små spiritusproducenter -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 

- Afskaffelse af afgift på regntøj, beskyttelsesdragter 
mv. 

- -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 

III. Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn 
omstilling 

  

- Lempelse af elvarmeafgiften1 - -200 -305 -115 -110 -120 -125 -125 -85 

IV. Turisme- og landdistriktspakke          

- Deleøkonomiske initiativer -125 -125 -125 -125 -120 -120 -120 -120 -120 

- Lempelse af elafgift for campingpladser -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

- Lempelse af afgift på ledningsført vand -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

V. Konkurrencevilkår og globalisering   

- Højere skattefradrag for forskning og udvikling (FoU) - -71 -144 -222 -222 -362 -362 -362 -450 

- Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 år 9 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 

- Udvidelse af DIS-ordningen til søfolk på offshore skibe - -10 -25 -35 -45 -55 -60 -60 -55 

- Afskaffelse af tinglysningsafgiften for registrering af 
handelsskibe 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

- Montørordning 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Øvrige initiativer2 -180 -250 -240 -240 -225 -225 -225 -225 -155 

I alt, skatteinitiativer og øvrige initiativer2    -665  -1.585 -1.985 -1.930 -1.940 -2.195 -2.200 -2.195 -2.160 

 

Anm.: De provenumæssige konsekvenser er opgjort efter tilbageløb og adfærd. De provenumæssige konsekvenser vil blive 
konsolideret yderligere ifm. fremsættelse af lovforslagene. 1) Afgiftslempelsen vil i 2019 udgøre 15 øre pr. kWh, i 2020 

20 øre pr. kWh og fra og med 2021 10 øre pr. kWh uden ny finansiering udgøre. 2) Afrundet til nærmeste 5 mio. kr.  
Kilde: Egne beregninger. 


