
Oversigt over samtlige skatteudgifter, 2017-2020 

Samlet oversigt over skatteudgifter opdelt på person- og erhvervsrettede, 2017-2020 
 

 Umiddelbar provenuvirkning, mio. kr., årets niveau 2017 2018 2019 2020 

1. Personrettede skatteudgifter (1.1+1.2+1.3+1.4) 31.115  31.070  30.880  31.555  

1.1 Ordninger vedrørende personbeskatning  23.915  23.655 23.225  23.635  

Skattefritagelse for invaliditetsbeløb og -ydelser mv.  1.925  1.950  2.025  2.100  

Skattefritagelser for ydelser i henhold til div. love på socialområdet 775  900  800  800  

Skattefritagelse for børnetilskud mv. 825  850  850  875  

Skattefritagelse for erstatninger til beboere, der udsættes for gener ved Cityringpro-
jektet 

16  6  2  -  

Skattefritagelse for boligstøtte, tilskud til byfornyelse mv. 4.150  4.325  4.325  4.325  

Lempelig beskatning for børnebidrag og underholdsbidrag til tidligere ægtefælle 55  50  45  50  

Skattefritagelse for børne- og ungeydelse (børnecheck) 5.325  5.350  5.400  5.450  

Skattefritagelse for grøn check 1.525  1.350  1.100  1.025  

Lempelig pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende over 55 år 30  30  40  40  

Særligt opfyldningsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende 140  160  180  210  

Formueforvaltningsfradrag vedrørende pensionsafkastskat  540  590  650  710  

Særlig pensionsordning for sportsudøvere 5  5  5  5  

Skattenedslag til 64-årige i arbejde (seniornedslag) (ophørt) 745  - - - 

Særlig skat på udbetalinger fra pensionsordninger (udligningsskat) (ophørt) -185  - - - 

Skattefritagelse for efterlønspræmie 875  900  475  500  

 



Samlet oversigt over skatteudgifter opdelt på person- og erhvervsrettede, 2017-2020 (fortsat) 
 

 Umiddelbar provenuvirkning, mio. kr., årets niveau 2017 2018 2019 2020 

Skattefritagelse for afkast på børneopsparing1)  -  4  6  9  

Reduceret skattepligtig ejendomsavance ved salg af fast ejendom 25  25  25  25  

Nedslag i ejendomsværdibeskatning for folkepensionister og ejere af boliger an-
skaffet senest 1. juli 1998 

2.475  2.400  2.350  2.325  

Lavere beskatning af grundværdi af stuehuse (stuehusreglen) 460  470  490  500  

Bundfradrag ved udlejning af værelser eller hele boligen (helårsboliger) 20  20  20  20  

Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger 395  400  415  430  

Fradrag for serviceydelser og visse håndværksydelser (BoligJobordningen; fra 
2018 er BoligJobordningen gjort permanent) 

800  775  775  800  

Skattefritagelse for omkostningstillæg til MF'ere mv. 6  6  6  6  

Skattefritagelse for tillæg til udsendte af staten 255  275  285  285  

Skattefritagelse for naturalydelser og kostpenge til soldater 75  75  80  80  

Skattefritagelse for naturalydelser og kontantbeløb til indsatte 80  80  80  85  

Loft over rejsefradrag -450  -430  -425  -435  

Loft over fradrag for udgifter til fagforeninger -65  -80  -95  -115  

Forhøjet beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 435  465  475  475  

Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i visse yderkommuner 100  100  100  100  

Forhøjet tillæg til befordringsfradrag for lavtlønnede 470  510  520  530  

Fradrag for udgifter til logi for beboere på visse øer - - 15  15  

Bundfradrag for lønmodtagerudgifter  -65  -60  -60  -65  

Skattefritagelse for arbejdsrelaterede personalegoder under bagatelgrænsen 200  200  225  225  

Skattefritagelse for mindre personalegoder  85  85  90  90  

Skattefritagelse for fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer 175  165  165  165  

Skattefritagelse for privat brug af arbejdsgiverbetalt pc  250  260  260  270  

Skattefritagelse for diverse mindre personalegoder 85  85  90  95  

Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning mm.  80  80  85  90  

Grønt miljøtillæg for firmabiler -45  -90  -90  -90  

Skattefritagelse for hæderspriser 3  3  4  4  

Lempelig beskatning af visse gaver, legater, indtægter ved opfinderarbejder mv. 3  3  3  3  

Fradrag for gaver til almenvelgørende el. almennyttige foreninger mv. 350  350  340  360  

Fradrag for løbende ydelser ensidigt påtaget overfor foreninger mv. 75  75  75  75  

 

 



Samlet oversigt over skatteudgifter opdelt på person- og erhvervsrettede, 2017-2020 (fortsat) 
 

 Umiddelbar provenuvirkning, mio. kr., årets niveau 2017 2018 2019 2020 

Skattefritagelse for studierejselegater 60  65  70  75  

Skattefritagelse for medarbejderaktier 65  105  110  110  

Lempelig beskatning af købe- og tegningsretter til ansatte 80  80  85  85  

Skattefritagelse for værdien af eget arbejde på egne formuegoder til privat brug 60  60  60  65  

Skattefritagelse for visse vederlag til børn og pensionister 45  45  45  50  

Skattefritagelse for godtgørelse efter skatteforvaltningsloven mv. 45  30  55  65  

Særligt fradrag til studerende fra rigsfællesskabet (rigsfællesskabsfradrag)  1  1  1  1  

Lempelse af skat på udenlandsk indkomst 535  545  565  585  

Bundfradrag ved udlejning af biler, lystbåde og campingvogne m.fl. -  7  7  7  

Aktiesparekonto -  -  20  145  

1.2 Ordninger vedrørende miljø-, energi og bilafgifter 5.185  5.345  5.520  5.730  

Afgiftsfritagelse af elafgift for eget forbrug af el fra solceller mv. 365  425  475  525  

Afgiftsfritagelse af vedvarende energi fra biomasse2) 3.225  3.300  3.415  3.525  

Fradrag i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr2) 1.515  1.540  1.570  1.570  

Indfasning af elbiler i registreringsafgiften2) 50  50  40  85  

Fritagelse for privatanvendelsestillæg for ældre varebiler 30  30  25  25  

1.3 Ordninger vedrørende selskabsbeskatning mv. 180  185  190  200  

Skattefritagelse for foreningers ikke-erhvervsmæssige indtægter 180  185  190  200  

1.4 Ordninger vedrørende moms og afgifter 1.835  1.885  1.945  1.990  

Momsfritagelse for varer leveret fra genbrugsbutikker 140  140  150  150  

Momsfritagelse for personbefordring med kollektiv transport, taxi, fly mv.  1.750  1.800  1.850  1.900  

Afgiftsfritagelse for let øl og hvidtøl 1  1  1  1  

Reduceret afgiftssats for sukkerfri chokolade mv. 25  25  25  25  

Reduceret afgiftssats for sukkerfri konsumis 2  2  2  2  

Reduceret afgiftssats for vin med mellem 1,2 pct. og 6 pct. alkohol 48  49  51  52  

Afgiftsfritagelse for vin med under 1,2 pct. alkohol 5  5  5  5  

Fast tinglysningsafgift ved ejerskifte eller pantsætning af fast ejendom mellem æg-
tefæller 

-15  -15  -15  -15  

Afgiftsfritagelse for præmien for sø-, transport og luftfartøjsforsikringer modregnet 
lystfartøjsforsikringsafgift 

-115  -115  -120  -125  

Fast tinglysningsafgift ved længstlevende ægtefælles overtagelse af rettigheder ved 
fast ejendom 

-5  -5  -5  -5  

 

 
 



Samlet oversigt over skatteudgifter opdelt på person- og erhvervsrettede, 2017-2020 (fortsat) 
 

 Umiddelbar provenuvirkning, mio. kr., årets niveau 2017 2018 2019 2020 

2. Erhvervsrettede skatteudgifter (2.1+2.2+2.3+2.4) 19.760  21.105  21.970  21.215  

2.1 Ordninger vedrørende personbeskatning 3.200  3.340  3.755  3.955  

Lavere ansættelse af grundværdi på produktionsjord (bondegårdsreglen) 1.125  1.150  1.200  1.225  

Lempeligere beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (forskers-
katteordningen) 

950  1.050  1.150  1.175  

Fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere 15  15  14  14  

Særligt fradrag for dagplejere (dagplejerfradrag) 180  195  220  225  
  

Særligt fradrag for søfolk (sømandsfradrag) 7  7  3  3  

Skattefritagelse for løn ved arbejde om bord på skibe registreret i DIS (DIS-ordning) 925  925  1.050  1.100  

Investorfradrag -  -  120  125  

Sælgerpantebrevsmodel ved salg af erhvervsejendom - - - 90 

2.2 Ordninger vedrørende miljø-, energi- og bilafgifter mv. 6.935  6.990  7.135  7.325  

Afgiftsfritagelse af vedvarende energi fra biomasse2) 1.075  1.100  1.140  1.175  

Afgiftsfritagelse for brændsler til skibe, færger og fiskere 1.050  1.050  1.100  1.100  

Afgiftsfritagelse for brændsler til fly 110  110  110  110  

Afgiftsfritagelse for brændsler og el til toge 650  650  650  675  

Bundfradrag i CO2-afgiften 65  65  65  65  

Bundfradrag i svovlafgiften 10  10  10  10  

Lempelse i spildevandsafgiften for virksomheder med store udledninger 10  10  10  10  

Lavere elafgift for visse skibe ved kaj (landstrøm) 15  15  15  15  

Lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer - 5 10 40 

Lempelser og fritagelser for energiafgift for jordbruget mv. og diverse processer 1.200  1.200  1.250  1.250  

Loft over satser på visse industrielle drivhusgasser 5  5  5  5  

Lavere dieselafgift for lastbiler, busser mv. 1.350  1.400  1.450  1.500  

Fradrag i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr2) 1.240  1.260  1.285  1.285  

Indfasning af elbiler i registreringsafgiften2) 50  50  40  85  

Indfasning af partikelfiltertillæg for gamle varebiler (ophørt) 105  60  - - 

2.3 Ordninger vedrørende selskabsbeskatning mv. 8.565  9.600  10.090  9.030  

Afskrivninger på kunstkøb 40  40  45  45  

Skatteudskydelse gennem andelsselskaber 75  80  80  85  
 

 

 
 



Samlet oversigt over skatteudgifter opdelt på person- og erhvervsrettede, 2017-2020 (fortsat) 
 

 Umiddelbar provenuvirkning, mio. kr., årets niveau 2017 2018 2019 2020 

Straksafskrivning af udgifter til software og driftsmidler til forskning og forsøg 640  650  675  700  

Fradrag for fondes almennyttige uddelinger og hensættelser3) 2.530  2.580  2.670  2.760  

Konsolideringsfradrag til fondes almennyttige uddelinger 85  90  90  95  

Bundfradrag for fonde 25  25  25  25  

Fradrag for virksomheders pengegaver til kulturinstitutioner mv. 55  55  60  60  

Investeringsvindue for kulbrinteindvindingsvirksomhed i perioden 2017-2025 255  260  270  275  

Straksafskrivning for udgifter til knowhow eller patentrettigheder 25  25  25  25  

Udbetaling af skatteværdien af underskud fra forsøgs- og forskningsudgifter (skat-
tekreditter)  

400  410  425  440  

Straksafskrivning af udgifter til små aktiver og aktiver med kort levetid 65  70  70  75  

Straksfradrag for udgifter til forskning og udvikling (F&U-fradrag) 1.480  1.610  1.660  1.820  

Særlige fradrag for fondsbeskattede foreninger 110  110  115  115  

Tillægsselskabsskat for kulbrinteindvindingsvirksomhed -280  -380  -190  -45  

Lempeligere beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatten) 850  880  900  930  

Lempeligere beskatning ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast 
ejendom 

115  115  120  125  

Fremrykket fradrag for potentielle erhvervsdrivende (Etablerings- og iværksætter-
kontoordningen) 

55  55  55  55  

Fradrag for selvstændiges udgifter til syge- og arbejdsskadeforsikringer 220  220  215  215  

Særligt fradrag for renter på hybrid kernekapital (ophører i 2020) 440  445  460  -  

Nedsat bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomhed (ophører i 2020) 265  1.090  1.125  -  

Nedskrivning af husdyrbesætning i skattepligtig indkomst 15  15  15  15  

Nedslag i udbytteskatten af selskabers unoterede porteføljeaktier 110  115  115  120  

Skattefritagelse for avancer på selskabers unoterede porteføljeaktier 925  950  975  1.000  

Skattefritagelse af visse selvejende institutioner -  25  25  25  

Skattefritagelse af gratis betalingsrettigheder og kvoter 55  55  55  60  

Straksfradrag for udgifter til formuegoder betalt ved visse tilskud 10  10  10  10  

 

 



Samlet oversigt over skatteudgifter opdelt på person- og erhvervsrettede, 2017-2020 (fortsat) 
 

 Umiddelbar provenuvirkning, mio. kr., årets niveau 2017 2018 2019 2020 

2.4 Ordninger vedrørende moms og afgifter 1.060  1.175  985  905  

Nulmoms på trykte aviser modregnet lønsumsafgift 425  475  475  450  

Momsfritagelse for bedemandsvirksomhed 70  70  75  75  

Forlængede momskredittider for små og mellemstore virksomheder 850  875  900  925  

Momsfritagelse for finanssektoren modregnet lønsumsafgift4) -130  -90  -330  -440  

Momsfritagelse for kunstneres førstegangssalg under 300.000 kr. 2  2  2  2  

Afgiftslettelse for små ølproducenter (ølmoderation) 6  6  10  11  

Afgiftslettelse for små spiritusproducenter -  5  5  5  

Afgiftsfritagelse for præmien for arbejdsskadeforsikring modregnet arbejdsskade-
afgift 

-165 -170 -175 -180 

Momsfritagelse på elektronisk leverede aviser - - 25 55 

Skatteudgifter i alt (1+2), mia. kr. 50.870  52.175  52.845  52.765  

Skatteudgifter i alt, pct. af BNP 2,3 2,3 2,3 2,2 

Memopost: Skatteudgifter vedrørende udgifter til forskning og udvikling5) 1.950  2.080  2.150  2.325  

 

Anm.: De røde tal indikerer, at der er tale om skattesanktioner (negative skatteudgifter). Total- og delsummer er afrundet til nærme-
ste 5 mio. kr. Der er 3 skatteudgifter, der både er person- og erhvervsrettede, jf. nedenfor.  
1) Beløbsgrænsen for børneopsparing blev forhøjet med FL18-aftalen. Der gjaldt også før 2018 særlige gunstige regler, men omfan-
get af skatteudgiften herved har været bagatelmæssig.  
2) De tre skatteudgifter: Afgiftsfritagelse af vedvarende energi fra biomasse, fradrag i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr og 
indfasning af elbiler i registreringsafgiften er vurderet til at være både person- og erhvervsrettede, og der er benyttet en konkret for-
delingsnøgle på henholdsvis 25/75 pct., 55/45 pct. og 50/50 pct. til at fordele størrelsen af skatteudgifterne på den personrettede og 
den erhvervsrettede del. Disse 3 ordninger indgår således både i den person- og erhvervsrettede del. 
3) Skatteudgiften indeholder den tidligere selvstændige skatteudgift: Overførelsesreglen for fonde.  
4) Beregningsmetoden efterses i forbindelse med igangværende analyse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor, hvilket kan 
medføre, at der for den finansielle sektor ikke længere er tale om en skattesanktion. 
5) Skatteudgifter vedr. udgifter til forskning og udvikling indeholder følgende skatteudgifter: Straksfradrag for udgifter til forskning og 
udvikling, udbetaling af skatteværdien af underskud fra forsøgs- og forskningsudgifter (skattekreditter) og lempeligere beskatning af 
udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen), hvor knap 10 pct. af udgiften kan henføres til personer, der er 
registreret som forskere. Det skyldes på den ene side, at ca. 40 pct. af de omfattede personer skønnes at være forskere, men da de 
omfattede forskere i gennemsnit har lavere lønninger end de omfattede nøglemedarbejdere, bliver skatteudgiften pr. omfattet forsker 
relativt lav, hvorefter den samlede skatteudgift for forskerne i forskerskatteordningen udgør de nævnte knap 10 pct.  
Kilde: Egne beregninger. 


