
Samlet liste over skatteudgifter

2017 Varigt

Ordninger vedrørende personbeskatning

Sociale ydelser, børnebidrag mv.

Skattefritagelse for invaliditetsbeløb og -

ydelser mv. 

En række invaliditetsbeløb og invaliditetsydelser mv. 

efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension mv. og efter lov om social 

pension medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 8 1.885 1.885 Person

Skattefritagelser for ydelser i henhold til 

div. love på socialområdet

En række ydelser efter love på det sociale område og 

efter lov om integration af udlændinge i Danmark 

(integrationsloven) medregnes ikke til den skattepligtige 

indkomst.

LL § 7, nr. 9 825 775 Person

Skattefritagelse for børnetilskud mv.
Børnetilskud mv. medregnes ikke til den skattepligtige 

indkomst.
LL § 7, nr. 14 890 890 Person

Skattefritagelse for erstatninger til 

beboere, der udsættes for gener ved 

Cityringprojektet

Kompensation og beløb ved genhusning efter regler 

udstedt i medfør af lov om en Cityring samt erstatninger 

og beløb ydet i forbindelse med genhusning efter 

naboretlige regler i anledning af gener og ulemper er 

skattefri for modtageren.

LL § 7, nr. 29 25 1 Person

Skattefritagelse for boligstøtte, tilskud til 

byfornyelse mv.

En række ydelser til boligstøtte, byfornyelse, til 

omstilling til kraftvarme og til energisparende 

foranstaltninger medregnes ikke til den skattepligtige 

indkomst. 

LL § 7 F 4.170 3.830 Person

Lempelig beskatning for børnebidrag og 

underholdsbidrag til tidligere ægtefælle

Delvis skattefritagelse for børnebidrag hos modtageren 

samt asymmetri i fradragsværdi og beskatning af 

børnebidrag og underholdsbidrag til tidligere ægtefælle.

LL § 10 og § 

11
50 45 Person

Skattefritagelse for børne- og ungeydelse 

(børnecheck)

Den indkomstafhængige børne- og ungeydelse til alle 

børn og unge under 18 år medregnes ikke til den 

skattepligtige indkomst

BØUNGL § 1 5.330 5.330 Person

Skattefritagelse for grøn check

Den indkomstafhængige grønne check samt tillægget til 

den grønne check til familier med lave indkomster 

medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

KOMPL § 1.500 365 Person

Pensioner og aldersbetingede regler

Person- eller 

erhvervsrettet
Skatteudgift Beskrivelse

Lovhen- 

visning
(1)

Umiddelbar virkning

2017-niveau, mio. kr.



Lempelig pensionsordning for tidligere 

selvstændigt erhvervsdrivende over 55 år

På visse betingelser kan en person, der er fyldt 55 år, 

oprette en pensionsordning og indbetale et beløb 

svarende til den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen 

af virksomheden på ordningen med fuld fradragsret 

inden for en beløbsgrænse på 2.683.500 kr. (2017-

niveau) allerede i indbetalingsåret eller -årene. 

PBL § 15 A 30 30 Person

Særligt opfyldningsfradrag for 

selvstændigt erhvervsdrivende

I stedet for det almindelige opfyldningsfradrag og 1/10-

fradraget vedrørende kapitalindskud på privatoprettede 

pensionsordninger, kan selvstændigt erhvervsdrivende 

fratrække bidrag svarende til 30 pct. af virksomhedens 

overskud.

PBL § 18, 

stk.5 
90 90 Person

Formueforvaltningsfradrag vedrørende 

PAL-skat 

Der gives fradrag for udgifter til formueforvaltning ved 

opgørelsen af grundlaget for PAL-skatten.
PAL § 9 465 465 Person

Særlig pensionsordning for 

sportsudøvere

En skattepligtig sportsudøver kan indskyde et beløb, der 

svarer til den indkomst, der stammer fra vedkommendes 

sportsudøvelse på en særlig ratepension, der giver 

mulighed for at få udbetalt pension på et tidligere 

tidspunkt end fra en almindelig ratepension. De samlede 

indbetalinger kan ikke overstige 1.828.100 kr. (2017-

niveau). 

PBL § 15 B 5 5 Person

Skattenedslag til 64-årige i arbejde 

(seniornedslag)

Personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller 

senere, har mulighed for at blive berettiget til 

skattenedslag. Det drejer sig om de syv personårgange, 

der er født i 1946 til 1952.

SENIORL § 

1  
1.415 25 Person

Særlig skat på udbetalinger fra 

pensionsordninger (udligningsskat)

Særlig skat på udbetalinger fra pensionsordninger med 

løbende udbetalinger, der sammen med 

folkepensionens grundbeløb overstiger 388.200 kr. 

(2017-niveau). Skatten udgør 6 pct. i 2011-2014, og 

beskatningen udfases fra og med 2015 med 1 pct.enhed 

årligt. Afskaffet fra og med 2018.

PSL § 7 A. -165 -5 Person

Skattefritagelse for efterlønspræmie

Ved arbejde efter at den skattepligtige har fået et 

efterlønsbevis, kan der optjenes en efterlønspræmie, 

der udbetales skattefrit.

LL § 7, nr. 21 900 900 Person

Vurdering, bolig og ejendomme

Reduceret skattepligtig ejendomsavance 

ved salg af fast ejendom

Den kontantomregnede regulerede anskaffelsessum for 

en fast ejendom tillægges 10.000 kr. pr. år, hvor 

ejendommen har været i ejerens besiddelse. Tillægget, 

der ikke afspejler dokumenterede udgifter, reducerer en 

evt. skattepligtig ejendomsavance.

EBL § 5 stk. 

1
25 25 Person



Nedslag i ejendomsværdibeskatning for 

folkepensionister og ejere af boliger 

anskaffet senest 1. juli 1998

Der beregnes nedslag i ejendomsværdiskatten for ejere 

af ejendomme anskaffet senest den 1. juli 1998. 

Endvidere beregnes der nedslag i 

ejendomsværdiskatten for folkepensionister.

EVSL § 6 og 

8
2.475 500 Person

Lavere ansættelse af grundværdi på 

produktionsjord (bondegårdsreglen)

Reglen indebærer, at den grundværdi, et areal skal 

ansættes til efter vurderingsloven, er betydeligt lavere 

end det handelsprisniveau, der fremgår af udbud på 

landbrugsejendomme/landbrugsarealer.

VUL § 14 1.125 1.125 Erhverv

Lavere beskatning af grundværdi af 

stuehuse (stuehusreglen)

Grundværdien af stuehuse og dertil hørende haver 

vurderes som landbrugsmæssige grunde og beskattes 

dermed mere lempeligt end almindelige 

beboelsesejendomme.

VUL § 33, 

stk. 4
460 460 Person

Bundfradrag ved udlejning af værelser 

eller hele boligen (helårsboliger)

Ved beskatning af lejeindtægter fra værelsesudlejning 

og udlejning af hele helårsboliger gælder der et 

skematisk bundfradrag, der er uafhængigt af de faktiske 

udgifter. Den del af bundfradraget, der overstiger de 

faktiske udgifter ved udlejningen, udgør en skatteudgift.

LL § 15 P 15 15 Person

Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger

Ved beskatning af lejeindtægter fra udlejning af en 

fritidsbolig gælder der et skematisk bundfradrag. 

Endvidere er der fradrag for en del af de lejeindtægter, 

der overstiger bundfradraget. Den del af det samlede 

fradrag, der overstiger de faktiske udgifter, udgør en 

skatteudgift.

LL § 15 O 320 320 Person

Fradrag for serviceydelser og 

håndværksydelser (Grøn 

BoligJobordning)

Todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver 

mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for 

serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 

12.000 kr. pr. person.

LL § 8 V 615 10 Person

Særlige befolkningsgrupper

Skattefritagelse for omkostningstillæg til 

MF'ere mv.

Omkostningstillæg til MF'ere medregnes ikke til den 

skattepligtige indkomst,og der gives fradrag til ministre, 

der ikke er MF'ere.

Lov om valg 

til

 Folketinget ,

§§ 108 og 

109

5 5 Person

Lempeligere beskatning af udenlandske 

forskere og nøglemedarbejdere 

(forskerskatteordningen)

Lempelig beskatning af udenlandske forskere og 

nøglemedarbejdere. Den såkaldte forskerskatteordning.

KSL §§ 48 E 

og 48 F
800 800 Erhverv

Fradrag ved påbegyndte havdage for 

erhvervsfiskere

Selvstændige og ansatte fiskere har ret til et 

standardfradrag på 190 kr. pr. påbegyndt havdag ved 

fangssture af mindst 12 timers varighed, dog maksimalt 

41.800 kr. Standardfradraget kan overstige de faktiske 

udgifter.

LL § 9 G 15 2 Erhverv

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183458


Særligt fradrag for dagplejere 

(dagplejerfradrag)

Børnedagplejre mv. kan foretage et standardfradrag 

beregnet som en procendel af plejevederlaget. 

Standardfradraget kan overstige de faktiske udgifter 

forbundet med plejen.

LL § 9 H 175 200 Erhverv

Skattefritagelse for tillæg til udsendte af 

staten

Udetillæg, hjemflytningstillæg og bosættelsespenge til 

danske statsborgere, der er udsendt til tjeneste uden for 

riget af den danske stat, medregnes ikke til den 

skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 15 250 260 Person

Skattefritagelse for naturalydelser og 

kostpenge til soldater

Værdien af naturalydelser og kostpenge, der ydes til 

værnepligtige i forsvaret og civilforsvaret medregnes 

ikke til den skattepligtige indkomst. 

LL § 7, nr. 16 70 70 Person

Skattefritagelse for naturalydelser og 

kontantbeløb til indsatte

Værdien af naturalydelser og kontantbeløb, der ydes til 

indsatte i kriminalforsorgens institutioner efter lov om 

fuldbyrdelse af straf mv. medregnes ikke til den 

skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 26 75 75 Person

Særligt fradrag for søfolk 

(sømandsfradrag)

Standardfradrag på  56.900 kr. (reguleres ikke) for 

søfolk (uden for begrænset fart) om bord på danske 

eller udenlandske skibe. Standardfradraget kan 

overstige de faktiske udgifter.

SØBL § 3 

stk. 1
5 2 Erhverv

Skattefritagelse for løn ved arbejde om 

bord på skibe registreret i DIS (DIS-

ordning)

Lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk 

skib, som er registreret i Dansk Internationalt 

Skibsregister er skattefritaget.

SØBL § 6 900 900 Erhverv

Særlige fradrag ifm. beskæftigelse

Loft over rejsefradrag

Fradrag for rejseudgifter og dobbelt husførelse er 

begrænset af et loft på 26.800 kr. (2017-niveau). Loftet 

gælder både for fradrag opgjort som faktiske 

dokumenterede udgifter og for fradrag opgjort efter 

standardsatserne.

LL § 9 A, stk. 

7 og 8
-435 -395 Person

Loft over fradrag for udgifter til 

fagforeninger

Fradrag for udgifter til kontingenter for medlemskab af 

fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der 

har til hovedformål at varetage de økonomiske 

interesser for den erhvervsgruppe, som vedkommende 

tilhører, er begrænset af et loft på 6.000 kr.

LL § 13 -175 -1.215 Person

Forhøjet beskæftigelsesfradrag til enlige 

forsørgere

Enlige forsørgere modtager et ekstra 

beskæftigelsesfradrag
LL 9 J 435 435 Person

Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i 

visse yderkommuner

For pendlere i visse yderkommuner gives fuldt 

befordringsfradrag for kørsel udover 120 km pr. 

arbejdsdag, hvor der kun gives befordringsfradrag med 

50 pct. af satsen efter de almindelige regler.

LL § 9 C, stk. 

3. 
105 5 Person

Forhøjet tillæg til befordringsfradrag for 

lavtlønnede

Personer med lav arbejdsindkomst får et tillæg til 

befordringsfradraget for befordring mellem sædvanlig 

bopæl og arbejdsplads.

LL § 9 C, stk. 

4
520 590 Person



Personalegoder

Bundfradrag for lønmodtagerudgifter 

Lønmodtagere kan kun fradrage visse udgifter i 

forbindelse med det indtægtsgivende arbejde i den 

skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed 

udgiften overstiger 5.900 kr. (2017-niveau). For en 

række udgifter gælder intet bundfradrag.

LL § 9, stk. 1 

og 2 
-60 -58 Person

Skattefritagelse for arbejdsrelaterede 

personalegoder under bagatelgrænsen

Personalegoder, der i overvejende grad er ydet af 

hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den 

samlede værdi af disse goder overstiger et beløb på 

5.900 kr. (2017-niveau) (bagatelgrænse). 

LL § 16, stk. 

3
200 200 Person

Skattefritagelse for mindre 

personalegoder 

Mindre personalegoder beskattes kun, hvis den 

samlede værdi af disse goder overstiger 1.100 kr. (2017-

niveau) (bagatelgrænse). 

LL § 16, stk. 

3
80 80 Person

Skattefritagelse for 

fratrædelsesgodtgørelser og 

jubilæumsgratialer

Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv. 

under et samlet bundfradrag på 8.000 kr. medregnes 

ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7 U 160 50 Person

Skattefritagelse for privat brug af 

arbejdsgiverbetalt pc 

Værdien af privat benyttelse af en computer med 

tilbehør, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for en 

arbejdstager til brug for arbejdet medregnes ikke til den 

skattepligtige indkomst. 

LL § 16, stk. 

13 
250 250 Person

Skattefritagelse for diverse mindre 

personalegoder

Skattefritagelse af visse personalegoder af beskeden 

økonomisk værdi, der enten er eksplicit skattefritaget i 

henhold til bestemmelser i ligningsloven eller i henhold 

til ligningsmæssig praksis, bl.a. fri parkering, fribilletter 

og personalepleje mv.

LL § 16, stk. 

10 og 16 

samt 

ligningsmæs

sig praksis 

85 85 Person

Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt 

alkoholafvænning mm. 

Arbejdsgiverbetalte ydelser til behandling af 

medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre 

rusmidler eller rygeafvænning under visse betingelser 

medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 30 80 80 Person

Grønt miljøtillæg for firmabiler

Til den skattepligtige værdi af fri bil lægges et 

miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift for 

firmabilen med tillæg af 50 pct. Hvis bilen ikke er 

omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget 

den årlige vægtafgift for bilen med tillæg af 50 pct.

LL § 16, stk. 

4
-55 -16 Person

Foreninger og gaver



Skattefritagelse for hæderspriser

Hæderspriser som ydes af fx erhvervsvirksomheder 

eller mellemstatslige organisationer og institutioner, hvor 

Danmark deltager eller er medlem samt hæderspriser, 

som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle 

fonde og lignende  medregnes ikke til den skattepligtige 

indkomst.

LL § 7, nr. 19 3 3 Person

Lempelig beskatning af visse gaver, 

legater, indtægter ved opfinderarbejder 

mv.

Lempelig beskatning af visse gaver, legater, indtægter 

ved opfinderarbejder mv., der overstiger 26.800 kr. 

(2017-niveau) og kun medregnes til den skattepligtige 

indkomst med 85 pct.

LL § 7 O 2 2 Person

Fradrag for gaver til almenvelgørende el. 

almennyttige foreninger mv.

Der ydes fradrag for gaver ydet til foreninger, stiftelser, 

institutioner mv., hvis midler bruges i almenvelgørende 

eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en 

større kreds af personer. 

LL 8 A 340 340 Person

Fradrag for løbende ydelser ensidigt 

påtaget overfor foreninger mv.

Der gives fradrag for udgifter til løbende ydelser, som er 

ensidigt påtaget over for foreninger, stiftelser, 

institutioner mv. eller religiøse samfund godkendt af 

SKAT. 

LL § 12 75 75 Person

Skattefritagelse for studierejselegater
Legater til studierejser i udlandet medregnes ikke til den 

skattepligtige indkomst.
LL § 7 K 65 65 Person

Personbeskatning i øvrigt

Skattefritagelse for medarbejderaktier

Værdien af aktier, køberetter til aktier eller 

tegningsretter til aktier, som personer modtager som 

vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes under 

nærmere betingelser ikke ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst.

LL § 7 P 65 65 Person

Lempelig beskatning af købe- og 

tegningsretter til ansatte

Købe- og tegningsretter til ansatte, 

bestyrelsesmedlemmer og personer, der har udført 

personligt arbejde, medregnes ikke ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst på tildelingstidspunktet. 

LL § 28 80 80 Person

Skattefritagelse for værdien af eget 

arbejde på egne formuegoder til privat 

brug

Værdien af eget arbejde samt en ikke realiseret avance 

ved udtagning af varer og tjenesteydelser fra ejerens 

virksomhed, når arbejdet udføres på egne formuegoder 

til privat brug for den pågældende mv. medregnes ikke 

til den skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 25 60 60 Person

Skattefritagelse for visse vederlag til børn 

og pensionister

Visse vederlag til børn og pensionister for begrænset 

arbejde i privatsfæren på under 10.700 kr. (2017-niveau) 

medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7 Å 45 45 Person



Skattefritagelse for godtgørelse efter 

skatteforvaltningsloven mv.

Beløb, som betales til en person berettiget til 

godtgørelse efter skatteforvaltningsloven til dækning af 

dennes udgifter til sagkyndig bistand mv. medregnes 

ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7 Q 115 100 Person

Særligt fradrag til studerende fra 

rigsfællesskabet (rigsfællesskabsfradrag) 

Studerende fra Grønland og Færøerne tildeles et 

ligningsmæssigt rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr.
LL § 8 U   1 0 Person

Lempelse af skat på udenlandsk 

indkomst

En skattepligtig, der har betalt skat i udlandet (herunder 

Grønland og Færøerne) af en indkomst optjent i 

udlandet ved ophold af mindst 6 måneders varighed, har 

krav på lempelse af den skat, der bliver beregnet i 

Danmark af den uden-landske indkomst. 

LL § 33 A 535 535 Person

Ordninger vedrørende miljø-, energi- og bilafgifter mv.

Miljø og energi

Afgiftsfritagelse af elafgift for egetforbrug 

af el fra solceller mv.

Egetforbrug af egenproduceret el fra solceller er 

afgiftsfrit.

ELAL §2, stk. 

1, litra c og 

stk. 3

365 730 Person

Afgiftsfritagelse af vedvarende energi fra 

biomasse

Der er generelt energiafgifter på fossile brændsler, 

mens vedvarende energi fra biomasse, primært halm og 

træ, ikke er omfattet af energiafgiften.

KULAL § 7 a. 4.300 4.300 
Person 75 pct. / 

erhverv 25 pct.

Afgiftsfritagelse for brændsler til skibe, 

færger og fiskere

Brændsler til søfart (skibe, færger og fiskeriet) er fritaget 

for energi-, CO2-, NOx- og SO2-afgift.

MINAL § 9, 

stk. 1, nr. 3 

stk. 6, nr. 1 

mv.

1.050 550 Erhverv

Afgiftsfritagelse for brændsler til fly
Brændsler til flydrift er fritaget for energi-, NOx- og SO2-

afgift.

MINAL § 9, 

stk. 1, nr. 2 

stk. 6, nr. 3 

mv.

110 60 Erhverv

Afgiftsfritagelse for brændsler og el til 

toge
Brændsler og el til togdrift er fritaget for energi-afgift.

MINAL § 9, 

stk. 6, nr. 1
650 360 Erhverv

Bundfradrag i CO2-afgiften

Bundfradrag i CO2-afgiften for virksomheder med tunge 

processer, der ikke er omfattet af EU’s CO2-

kvotesystem.

CO2AL §9c, 

stk. 5
65 20 Erhverv

Bundfradrag i svovlafgiften
Virksomheder med særligt højt energiforbrug kan få et 

midlertidigt bundfradrag i svovlafgiften

SVOVLAL § 

32
10 >0 Erhverv

Lempelse i spildevandsafgiften for 

virksomheder med store udledninger

Der er en godtgørelse i spildevandsafgiften for udvalgte 

sektorer. 

SPILDAL § 

11, stk. 1 og 

2

10 10 Erhverv

Lavere elafgift for visse skibe ved kaj 

(landstrøm)

Visse skibe kan anvende el med en lempet elafgift, når 

de ligge ved kaj.

ELAL § 11 b, 

stk. 3. 
15 15 Erhverv



Lempelser og fritagelser for energiafgift 

for jordbruget mv. og diverse processer  

Lempelser og fritagelser for energiafgift for jordbruget 

mv. og diverse processer. 

MINAL §11, 

stk. 3, §11a,

KULAL §8a 

og GASAL 

§10a.

1.200 600 Erhverv

Loft over satser på visse industrielle 

drivhusgasser

Satsen på industrielle drivhusgasser er fastsat ud fra et 

indeks for GWP (Global Warming Index) 
CFCAL § 3b 5 >0 Erhverv

Biler mv.

Lavere dieselafgift for lastbiler, busser 

mv.

Skatteudgiften opstår ved at brændstofafgiften på 

dieselolie er lavere end afgiften på benzin for lastbiler, 

busser og traktorer. Denne skatteudgift forsøges 

imødegået ved udligningsafgiften, der således udgør en 

skatte-sanktion, der skal udjævne afgiftsforskellen 

mellem diesel- og benzinafgifterne for lastbiler, busser 

og traktorer. Da skattesanktionen ikke fuldt ud ophæver 

skatteudgiften, er nettoeffekten en skatteudgift.

VÆGTAL § 

2, stk. 2 og 

BRAENSTO

F § 3, stk. 1.

1.350 1.350 Erhverv

Fradrag i registreringsafgiften for 

sikkerhedsudstyr
(2)

Der gives i registreringsafgiften fradrag for visse former 

for sikkerhedsudstyr. Nedslag for sikkerhedsudstyr er en 

skatteudgift, idet der er tale om specifikke fradrag til 

bestemte typer af sikkerhedsudstyr, mens den generelle 

regel i registreringsafgiftsloven er, at der betales afgift af 

hele bilens pris.

REGI § 3, 

stk. 2, § 8
2.750 1.150

Person 55 pct. / 

erhverv 45 pct. 

Indfasning af elbiler i registreringsafgiften
Elbiler er omfattet af en indfasningsordning, hvorved de 

frem mod 2022 gradvist indfases i registreringsafgiften.
REGI § 5b 100 0

Person 50 pct. / 

erhverv 50 pct. 

Indfasning af partikelfiltertillæg for gamle 

varebiler

Ældre varebiler er omfattet af en indfasningsordning, 

hvorved de frem mod 2019 betaler et lavere 

partikelfiltertillæg end andre dieselkøretøjer uden 

partikelfilter.

VÆGTAL § 

2b, stk. 3
105 0 Erhverv

Fritagelse for privatanvendelsestillæg for 

ældre varebiler

Varebiler med første indregistreringsdato før den 3. juni 

1998, der anvendes helt eller delvist privat, skal ikke 

betale tillæg for privatanvendelse.

VÆGTAL § 

2a, stk. 1
30 5 Person

Ordninger vedrørende selskabsbeskatning mv.

Selskabsbeskatning

Afskrivninger på kunstkøb Kunstnerisk udsmykning af bygninger kan afskrives.
AFL § 44 A 

og B
40 40 Erhverv

Skatteudskydelse gennem 

andelsselskaber

Andelshavere har en rentefordel af udskudt beskatning 

af udlodninger af andelsselskabets formue.

SEL § 1, stk. 

1, stk. 3
75 75 Erhverv
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Straksafskrivning af udgifter til 

computersoftware og driftsmidler til 

forskning og forsøg

Udgifter til computersoftware og driftsmidler til forskning 

og forsøg kan straks afskrives selv om den økonomiske 

levetid typisk strækker sig over en længere årrække.

AFL § 44 A 

og B
655 655 Erhverv

Fradrag for fondes almennyttige 

uddelinger og hensættelser
Fondes almennyttige uddelinger er fradragsberettigede. FBL § 4 2.000 2.000 Erhverv

Konsolideringsfradrag til fondes 

almennyttige uddelinger

Til fondes almennyttige uddelinger gives et 

konsolideringsfradrag på 25 pct. 

FBL § 5 stk. 

1 
50 50 Erhverv

Fondes bundfradrag Fonde har et bundfradrag på 25.000 kr.
FBL § 5 stk. 

3
25 25 Erhverv

Skattefritagelse for foreningers ikke-

erhvervsmæssige indtægter

Foreninger er skattefri af ikke-erhvervsmæssige 

indtægter. Skatteudgiften opgøres som skatteværdien af 

kapitalindtægter (afkast vedr. aktier og renter)

SEL § 1, stk. 

1, nr. 6
180 180 Person

Fradrag for virksomheders pengegaver til 

kulturinstitutioner mv.

Virksomheder har fradragsret for pengegaver til 

kulturinstitutioner. Endvidere har virksomheder fradrag 

for værdien af kunstværker samt kultur- og 

naturhistoriske genstande.

LL § 8 S 55 55 Erhverv

Investeringsvindue for 

kulbrinteindvindingsvirksomhed i perioden 

2017-25

Skatteudgiften består af flere forskellige elementer, 

herunder en midlertidig forhøjelse og fremrykning af 

skattemæssige fradrag.

LOV nr 1375 

af 

04/12/2017 

255 0 Erhverv

Straksafskrivning for udgifter til knowhow 

eller patentrettigheder

I stedet for den normale afskrivning med 1/7 årligt kan 

udgifter til knowhow og patentrettigheder vælges 

straksafskrevet.

AL § 41 25 25 Erhverv

Udbetaling af skatteværdien af underskud 

fra forsøgs- og forskningsudgifter 

(skattekreditter) 

c op til 25 mio. kr., opgjort ved satsen for selskabsskat. 

Loftet gælder samlet set i koncernforhold
LL § 8 X 380 380 Erhverv

Straksafskrivning af udgifter til små 

aktiver og aktiver med kort levetid

Aktiver med en levetid på under 3 år eller med en 

anskaffelsespris under 6.700 kr. (i 1987-niveau) kan 

straksafskrives.

AFL § 44 A 

og B
70 70 Erhverv

Straksfradrag for udgifter til forskning og 

udvikling

Virksomhederne kan straksfradrage deres udgifter til 

FogU selv om investeringerne medføre et afkast over en 

længere årrække.

LL § 8 B, stk. 

1
1.425 1.425 Erhverv

Særlige fradrag for fondsbeskattede 

foreninger

For fondsbeskattede foreninger gælder et særligt 

forhøjet bundfradrag på 200.000 kr. Desuden har de et 

særligt konsolideringsfradrag beregnet pba. deres 

formue.

FBL § 4 stk. 

1-2, FBL § 5 

stk. 1 og FBL 

§ 3 stk. 2  

140 140 Erhverv

Tillægsselskabsskat for 

kulbrinteindvindingsvirksomhed

Selskaber, der har indkomst ved indvinding af olie og 

naturgas, betaler tillægsselskabsskat på 3 pct. foruden 

den normale selskabsskat på 22 pct. Dette udgør en 

skattesanktion. 

SEL § 17 -200 -95 Erhverv
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Lempeligere beskatning af 

rederivirksomhed (tonnageskatten)

Selskaber, der driver rederivirksomhed, kan vælge at 

anvende tonnageskatteordningen frem for den 

almindelige selskabsbeskatning.

TSL § 15, 

stk. 1
760 760 Erhverv

Erhvervsbeskatning i øvrigt

Lempeligere beskatning ved 

genanbringelse af fortjeneste ved 

afståelse af fast ejendom

Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, med 

undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan 

den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste 

ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige 

indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for 

den erhvervede ejendom med fortjenesten. 

Skatteudskydelsen udgør en skatteudgift.

EBL § 6 A 115 115 Erhverv

Fremrykket fradrag for potentielle 

erhvervsdrivende (Etablerings- og 

iværksætterkontoordningen)

Med de to ordninger kan potentielle erhvervsdrivende få 

fremrykket fradrag, som denne ellers først ville have 

fået, når virksomheden blev oprettet, og der blev købt 

afskrivningsberettigede aktiver mv.

EKL og 

IVÆRKL § 1 

og frem

60 60 Erhverv

Fradrag for selvstændiges udgifter til 

syge- og arbejdsskadeforsikringer

Selvstændige kan fradrage udgifter til syge- og 

arbejdsskadeforsikringer for egen person og 

medarbejdende ægtefælle. 

LL§13A 220 205 Erhverv

Særligt fradrag for renter på hybrid 

kernekapital

Skatteudgiften svarer til fradraget for renter af den 

hybride kernekapital. Der er tale om et særligt fradrag, 

da den hybride kernekapital ikke nødvendigvis 

tilbagebetales.

LL § 6 B 540 690 Erhverv

Nedsat bo- og gaveafgift ved 

overdragelse af erhvervsvirksomhed

Frem mod 2020 nedsættes bo- og gaveafgiften gradvis 

fra 15pct. til 5 pct. ved generationsskifte af en 

erhvervsvirksomhed.

BOA § 23 265 1.335 Erhverv

Nedskrivning af husdyrbesætning i 

skattepligtig indkomst

Der kan foretages en nedskrivning af 

husdyrbesætningen i den skattepligtige indkomst i det 

enkelte indkomstår på op til 15 pct. 

HUSDY § 2, 

stk. 4
15 15 Erhverv

Nedslag i udbytteskatten af selskabers 

unoterede porteføljeaktier

Ved udbytteudlodnigner fra selskabers unoterede 

porteføljeaktier skal selskabet alene medregne 70 pct. 

af udlodningen i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, hvorved den effektive skattesats bliver 15,4 

pct. mod 22 pct. ved udlodninger fra noterede aktier.

SEL § 13, 

stk. 2
155 155 Erhverv

Skattefritagelse for avancer på 

selskabers unoterede porteføljeaktier

Skattefritagelse for avancer på selskabers 

porteføljeaktier forstås som aktier der ikke er optaget til 

handel, og som ejes af et selskab mv., der ejer mindre 

end 10 pct. af aktierne i porteføljeselskabet. Avancer fra 

noterede porteføljeaktier beskattes derimod som 

almindelig selskabsindkomst.

ABL § 4 C 900 900 Erhverv
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Skattefritagelse af gratis 

betalingsrettigheder og kvoter

Skattefritagelsen omfatter værdien af kvoter og 

betalingsrettigheder, der er tildelt vederlagsfrit.
LL § 7 Y 55 <5 Erhverv

Straksfradrag for udgifter til formuegoder 

betalt ved visse tilskud

Der gives mulighed for at straksafskrive udgifter for 

anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver frem for at 

anvende de almindelige afskrivningsregler, når 

udgifterne er helt eller delvist finansieret af en række i 

loven nærmere specificerede tilskud.

AL § 44 10 10 Erhverv

Ordninger vedrørende moms og afgifter

Moms

Nulmoms på trykte aviser modregnet 

lønsumsafgift

Nulmomssats for levering af aviser. Det betyder, at salg 

af aviser er momsfritaget, mens købsmoms fratrækkes. 

Da udgangspunktet i det danske skatte- og 

afgiftssystem er at alle varer og tjenester pålægges 25 

pct. i moms, er der tale om en afvigelse i forhold til den 

generelle regel.

ML § 34, stk. 

1, nr. 18
425 350 Erhverv

Momsfritagelse for 

bedemandsvirksomhed

Momsfritagelse for ydelser i direkte tilknytning til 

bisættelser.

ML § 13, stk. 

1., nr. 16
70 70 Erhverv

Forlængede momskredittider for små og 

mellemstore virksomheder

Det fremgår af ML § 57, at store virksomheder skal 

angive og betale moms senest den 25. i måneden efter 

afgiftsperiodens udløb. Mellemstore virksomheder har 

kvartalet som afgiftsperiode og har en 2 måneders 

betalingsfrist. Små virksomheder har en halvårlig 

afgiftsperiode og 2 måneders betalingsfrist. 

ML § 57 850 850 Erhverv

Momsfritagelse for finanssektoren 

modregnet lønsumsafgift

Momsfritagelse for en række finansielle aktiviteter samt 

forsikringsvirksomhed mv. I henhold til momsdirektivet 

skal de nævnte aktiviteter momsfritages. Den finansielle 

sektor er i stedet pålagt lønsumsafgift. Skatteudgiften 

opgøres som en nettovirkning af henholdsvis 

momsfritagelsen (skatteudgift) og lønsumsafgiften 

(skattesanktion).

ML § 13, stk. 

1, nr. 10 og 

11, MD art. 

135, litra a-g

-130 -500 Erhverv

Momsfritagelse for varer leveret fra 

genbrugsbutikker

Momsfritagelse for varer leveret fra genbrugsbutikker, 

hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på 

anden måde almennyttige formål.

ML § 13, stk. 

1, nr. 18
140 140 Person

Momsfritagelse for personbefordring med 

kollektiv transport, taxi, fly mv. 

Momsfritagelse for personbefordring med kollektiv 

transport, taxi mv. 

ML § 13, stk. 

1, nr. 15
1.750 1.750 Person

Momsfritagelse for kunstneres 

førstegangssalg under 300.000 kr.

Momsfritagelse for kunstnere (og disses arvinger) ved 

førstegangssalg af kunstnerens egne værker, såfremt 

salget hverken i det løbende eller i det foregående 

kalenderår overstiger 300.000 kr. 

ML § 48, stk. 

2, nr. 2
2 2 Erhverv
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Afgifter

Afgiftsfritagelse for let øl og hvidtøl
Let øl og hvidtøl er afgiftsfritaget, såfremt 

alkoholindholdet er mindre end 2,8 pct. 
ØLVINAL § 1 1 1 Person

Reduceret afgiftssats for sukkerfri 

chokolade mv.

Der betales afgift af chokolade- og sukkervarer efter en 

reduceret sats, når varens indhold af tilsat sukker udgør 

højest 0,5 g pr. 100 g. I 2016 udgør afgiften 22,08 kr. pr. 

kg, mens afgiften for chokolade- og sukkervarer med 

over 0,5 g tilsat sukker pr. 100 g udgør 25,97 kr. pr. kg.

CHOAL § 2 25 25 Person

Reduceret afgiftssats for sukkerfri 

konsumis

Der betales afgift af konsumis og konsumis-miks efter 

en reduceret sats, når varens indhold af tilsat sukker 

udgør højest 0,5 g pr. 100 ml. I 2016 udgør afgiften 5,58 

kr. pr. liter, mens afgiften for konsumis og konsumis-

miks med over 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml udgør 6,98 

kr. pr. liter.

ISAL § 1 2 2 Person

Reduceret afgiftssats for vin med mellem 

1,2 og 6 pct. alkohol

Vin med mellem 1,2 og 6 pct. alkohol er pålagt en lavere 

afgiftssats end bordvin med mellem 6 og 15 pct. alkohol.
ØLVINAL § 3 48 48 Person

Afgiftsfritagelse for vin med under 1,2 pct. 

alkohol

Vin med et alkoholindhold på under 1,2 pct. er fritaget 

fra afgift.
ØLVINAL § 3 5 5 Person

Afgiftslettelse for små ølproducenter 

(ølmoderation)

Ølmoderationsordningen er en afgiftslettelse til små 

ølproducenter (bryggerier).
ØLVINAL § 2 6 6 Erhverv

Afgiftsfritagelse for præmien for 

arbejdsskadeforsikring modregnet afgift 

vedrørende arbejdsskader

Præmien for arbejdsskadeforsikringer er fritaget for 

afgift, hvis de er tegnet efter lov om arbejdsskadesikring. 

Den generelle regel i skadesforsikringsloven er, at der 

betales en afgift på 1,1 pct. af forsikringspræmien. 

Fritagelsen udgør således en skatteudgift. AES-bidraget 

er dog også pålagt afgift i medfør af 

arbejdsskadeafgiften, hvilket udgør en skattesanktion, 

som skal modregnes.

SKADL § 4 -165 -165 Erhverv

Fast tinglysningsafgift ved ejerskifte eller 

pantsætning af fast ejendom mellem 

ægtefæller

Ved ejerskifte eller pantsætning af fast ejendom mellem 

ægtefæller, der finder sted som følge af opløsning af 

formuefællesskab, dvs. ikke en egentlig handel, betales 

fast afgift, hvilket udgør en skattesanktion. 

TAL § 10., 

stk. 2
-15 -15 Person

Afgiftsfritagelse for præmien for sø-, 

transport og luftfartøjsforsikringer 

modregnet lystfartøjsforsikringsafgift

Præmien for sø-, transport- og luftfarttøjsforsikringer er 

fritaget for afgift, hvilket udgør en skatteudgift. Til 

gengæld modregnes betaling af 

lystfartøjsforsikringsafgift, hvilket udgør en 

skattesanktion. 

SKADL § 4 -115 -120 Person
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Fast tinglysningsafgift ved længstlevende 

ægtefælles overtagelse af rettigheder ved 

fast ejendom

Ved længstlevende ægtefælles indtræden i afdøde 

ægtefælles rettigheder og forpligtelser vedrørende fast 

ejendom, dvs. ikke en egentlig handel, betales fast 

afgift, hvilket udgør en skattesanktion.

TAL § 10., 

stk. 1
-5 -5 Person

I alt 50.600 41.725 

Anm.: Skatteudgifter med negativt fortegn angiver en skattesanktion.

1) Der er benyttet forkortelser for lovhenvisningerne. På følgende hjemmeside er angivet, hvilken lov forkortelserne henviser til: 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=1901393. 

2) Skatteudgiften er beregnet før indgåelse af Aftale om omlægning af bilafgifterne fra september 2017 . Med aftalen ændres fradragene i registreringsafgiften for 

sikkerhedsudstyr. Nogle fradrag bortfalder, mens andre øges. Samlet set vurderes skatteudgiften omtrent at være uændret.

Kilde: Egne beregninger.


