
 

 

Med finanslovsaftalen sænkes skatter og afgifter for 

ca. 400 mio. kr. årligt 
 

Med aftalen om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 

lempe endnu flere skatter og afgifter fra 2019. Samlet lempes skatter og afgifter for ca. 

400 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd årligt, jf. tabel 1. Lempelsen i varig virkning udgør 

ca. 350 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

 

Med prioriteringerne styrkes mobiliteten i yderkommuner, det bliver billigere at være dan-

sker, vilkårene for at drive erhvervslivet og virksomhed bliver bedre, fx for turismeer-

hvervet, og grænsehandelen bliver mindre. 

 

Tabel 1. Skatte- og afgiftsinitiativer i finanslovsaftalen for 2019, efter tilbageløb og adfærd 
 

 

 Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Styrket mobilitet i yderkommunerne 
og på øer 35 45 50 60 75 80 90 90 
- Videreførelse og udvidelse af forhø-
jet befordringsfradrag  20 25 30 40 55 60 70 70 

- Indførelse af ø-fradrag 10 10 10 10 10 10 10 10 
- Fradrag for broafgift ved Frederiks-
sund 5 10 10 10 10 10 10 10 

Samlede afgiftslempelser 230 335 330 325 315 315 300 245 

Lempet elvarmeafgift til sommerhuse 90 100 110 110 100 100 90 50 

Nedsættelse af satsen for lystfartøjs-
forsikringsafgiften til 1 pct. 20 20 20 20 20 20 20 20 

Afskaffelse af foderfosfatafgiften 
20 25 25 25 25 25 25 10 

Lempelse af hotellers rumvarmeafgift - 60 50 50 50 50 50 50 

Lempelse af ølafgift med 13 pct.  70 90 90 85 85 85 80 80 

Lempelse af vinafgift med 3 pct. 25 35 30 30 30 30 30 30 
Afskaffelse af registreringsafgiften på 
fly (pant og ejerskifte) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Øvrige elementer - 70 60 55 45 40 35 15 
Sælgerpantebrevsmodel for salg af 
blandt andet landbrug - 70 60 55 45 40 35 15 
Udvidelse af skattefrihed for visse 
selvejende institutioner og foreninger - - - - - - - - 

I alt 265 450 440 440 435 435 425 350 

         

Forhøjelse af rente ved opkrævning af 
restskat for selskaber 70 85 105 120 120 120 120 120 

Afsatte reserver på FL19 195 365 335 320 315 315 305 230 

Finansiering i alt 265 450 440 440 435 435 425 350 
 

 

 
Anm.: Provenuerne konsolideres frem mod fremsættelse af lovforslag. 
Kilde: Skatteministeriet.  

 

Prioriteringerne finansieres dels af afsatte reserver på finanslovsforslaget for 2019 mv., 

dels forhøjes restskatteprocenten for selskabers restskat med et fast tillæg på 2 pct.-point. 
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Nedenfor gennemgås lempelserne nærmere. 

 

Styrket mobilitet i yderkommuner og på øer 

Med finanslovsaftalen styrkes mobiliteten i yderkommunerne og på øer ved, at:  

 

 Permanentgøre det midlertidige forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner og 

udvide det til de resterende 10 ikke-brofaste småøer, så alle 27 småøer i Sammenslut-

ningen af Danske Småøer er omfattet.  

 

 Indføre et nyt fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning til pendlere, som bor på en af de 

ikke-brofast småøer, og som ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på 

grund af afstanden mellem arbejde og bopæl. 

 

 Sidestille kørsel over broforbindelsen ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) 

med de øvrige brugerbetalte broforbindelser (Storebælt og Øresund) ved indførelse af 

et fradrag for pendleres passage.  

 

Initiativerne får virkning fra indkomståret 2019. 

 

Lempet elvarmeafgift til sommerhuse 

Med Energiaftalen lempes elvarmeafgiften fremadrettet. Med finanslovsaftalen udvides 

ordningen, så lempelsen fremadrettet også gælder for sommerhuse, og de dermed ligestil-

les med helårsboliger. Det kan skabe øget aktivitet i turismeerhvervet og i sommerhusom-

råder i fx landdistrikter. Lempelsen får virkning fra den 1. februar 2019. 

 

Nedsættelse af satsen for lystfartøjsforsikringsafgiften 

Med finanslovsaftalen bliver lystfartøjsforsikringsafgiften nedsat fra 1,34 pct. til 1,0 pct. 

Dermed tilbagerulles stramningen fra 2013, så det bliver billigere at forsikre lystfartøjer. 

Det kan endvidere reducere risikoen for, at lystfartøjer fx opbevares i udlandet, hvilket 

kan reducere aktiviteten i Danmark. Initiativet får virkning fra den 1. februar 2019. 

 

Afskaffelse af foderfosfatafgiften 

Foderfosfatafgiften afskaffes med finanslovsaftalen. Derved forbedres vilkårene for land-

bruget. Endvidere vil den nye fosforregulering indebære skærpede miljøkrav, der kan 

overflødiggøre fosforafgiften. Afskaffelsen sker den 1. juli 2019. 

 

Lempelse af hotellers rumvarmeafgift 

Med finanslovsaftalen lempes beskatningen af rumvarme i forbindelse med udlejning af 

værelser og lignende inden for hotelsektoren og tilsvarende sektorer. Tilsvarende lempes 

afgiften for el til opvarmning. Dermed sidestilles hoteller med øvrige momsregistrerede 

erhverv, og det danske hotelerhverv stilles bedre i den globale konkurrence om at til-

trække turister fra hele verden. Initiativet får virkning fra den 1. januar 2020. 

 

Lempelse af ølafgift og vinafgift 

Med finanslovsaftalen nedsættes ølafgiften med 13 pct. og vinafgiften med 3 pct. Det vil 

gøre det billigere at være dansker og reducere grænsehandelen, hvilket skaber øget omsæt-

ning i danske butikker – ikke mindst i grænselandet. Øl- og vinafgifterne nedsættes fra 

den 1. april 2019. 
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Afskaffelse af registreringsafgift på fly 

Afgiften for registrering af ejerrettigheder over fly og afgiften for registrering af panteret-

tigheder i fly afskaffes med finanslovsaftalen. Det vil reducere omkostningerne til at regi-

strere fly i Danmark og ligestille vilkårene for registrering af fly i Danmark, Norge og Sve-

rige. Afskaffelsen sker den 1. april 2019. 

 

Sælgerpantebrevsmodel for salg af blandt andet landbrug 

Mulighederne for at indføre en såkaldt sælgerpantebrevsmodel ved salg af blandt andet 

landbrug undersøges hurtigst muligt. Med modellen kan op til 10 pct. af købssummen 

genanbringes i den solgte erhvervsejendom. Der afsættes midler til en nedsættelse fra ind-

komstår 2020. 

 

Udvidelse af skattefrihed for visse selvejende institutioner og foreninger  

En række selvejende institutioner med konkrete formål, fx hospitaler, skoler og daginsti-

tutioner, er i dag undtaget fra beskatning. Med finanslovsaftalen skattefritages selvejende 

institutioner for ældre, handicappede og udsatte samt almennyttige institutioner og for-

eninger på kultur- og idrætsområdet. Den nærmere afgrænsning sker i forbindelse med 

det lovforberedende arbejde. Lempelsen har virkning fra indkomståret 2019. 

 


