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Vækstplan DK 

Kære læser 

Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan 
DK. Planen indeholder en række forslag til 
lempelser på skatte- og afgiftsområdet. 

Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det 
skal dog påregnes, at der kan ske ændringer, da 
forslagene nu skal debatteres politisk. 

Når de endelige lovforslag foreligger, vil vi 
naturligvis sørge for at holde dig opdateret. 
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PwC 

Erhvervsbeskatning 

Selskabsskatte-
satsen og 
virksomheds-
skatten 
nedsættes 

Hvad Kommentar 
 Selskabsskattesatsen nedsættes til 22 % 

Selskabsskattesatsen nedsættes med 1 pct.point om året fra 2014 til 2016. I 2014 vil 
selskabsskattesatsen således udgøre 24 % og for 2015 23 %, hvorefter den fra 2016 og 
fremefter vil udgøre 22 %. 

Virksomhedsskattesatsen nedsættes tilsvarende. 

For aktiviteter i Nordsøen vil der dog ikke ske reduktion af skattesatsen fra 25 % til 22 %. 

Effekten af ændringen i skattesatsen skal efter IAS 12 indregnes i årsregnskabet, når 
ændringen er vedtaget, således at den udskudte skat indregnes med den sats, som 
forventes at gælde, når den udskudte skat realiseres.  Da der er tale om en gradvis 
nedsættelse over en årrække, bør det beregnes, hvor meget af den udskudte skat, der 
realiseres i  henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016 og efterfølgende år til den for hvert af 
disse år gældende sats, således at der ved indregning af udskudt skat anvendes et vægtet 
gennemsnit. 
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PwC 

Erhvervsbeskatning 

Hvad Kommentar 
 

Forsknings- og 
udviklings- 
omkostninger 

Grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud forhøjes 

Efter de nuværende regler kan erhvervsdrivende få udbetalt skatteværdien af underskud, 
relateret til udgifter til forskning og udvikling, dog maksimalt skatteværdien af 
underskud på op til 5 mio. kr. Denne grænse vil blive ændret til skatteværdien af 
underskud på op til 25 mio. kr. Når nedsættelsen af selskabsskattesatsen til 22 % er 
gennemført, vil der således kunne blive udbetalt kr. 5,5 mio. 

Ændringen skal være gældende fra og med 2014. 
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Bedre 
muligheder for 
at stifte 
erhvervs-
drivende fonde  

Mulighed for succession for erhvervsdrivende fonde 

Der lægges op til, at virksomheder kan overdrages til erhvervsdrivende fonde uden at 
der sker beskatning af den aktionær, som afstår virksomheden. Skattefriheden skal 
gælde både overdragelser som gave og overdragelser som arv. 

Forslaget er i tråd med de anbefalinger, som Erhvervsfondsudvalget gav i deres rapport i 
december 2012. 

Forslaget skal efter det foreliggende først træde i kraft i 2015 og der lægges op til en 
nærmere analyse af området. 
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Personbeskatning 

BoligJob-
ordningen 
genindføres 

Hvad Kommentar 
 

 

 
 

 

BoligJobordning 

Den hidtil gældende ordning med skattefradrag for udgifter til serviceydelser, herunder 
vedligeholdelse af helårsboliger, foreslås genindført. 

Efter planen skal det ske allerede fra 1. januar 2013, som er det tidspunkt, hvor den 
hidtidige ordning udløb. Det foreslås, at ordningen skal gælde til udgangen af 2014. 

Skattefradraget foreslås fortsat til at være kr. 15.000 pr. person over 18 år. 
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Stigning i 
skatten på 
aktieindkomst  

Skattesatsen for aktieindkomst over 48.300 kr. forhøjes 

Som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen forhøjes den progressive 
aktieindkomstsats med 1 pct.point, fra 42 % til 43 %.  Denne ændring sker for at sikre, at 
nedsættelsen af selskabsskattesatsen ikke tilskynder til at udbetale udbytte fremfor løn. 

Umiddelbart ser det ud til, at denne stigning skal have virkning allerede for 2014. Det 
betyder, at alt opsparet overskud i selskabet i realiteten beskattes med tilbagevirkende 
kraft, idet nedsættelsen af selskabsskattesatsen først har virkning for kommende års 
indtjening. Der bør derfor findes en overgangsordning.  

 

 

 



PwC 

Personbeskatning 

Bedre forsker-
skatteordning 

Hvad Kommentar 
  
 

 

Forskerskatteordningen lempes 

Allerede i dag eksisterer en ordning, der sikrer udenlandske forskere og 
nøglemedarbejdere gunstige skattevilkår i Danmark, når en række betingelser er opfyldt. 
Ordningen indeholder imidlertid visse begrænsninger for de personer, der efter et 
ophold uden for Danmark, ønsker at vende tilbage til den samme danske arbejdsgiver. 
Denne uhensigtsmæssige begrænsning foreslås lempet. 
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Afgift på kapitalpensioner 

Den med sidste års skattereform indførte mulighed for at reducere afgiften på kapital-
pensionsopsparinger fra 40 % til 37,3 % ved at lade ordningerne afgiftsberigtige i 2013, 
foreslås forlænget til 2014. 

Fremrykket 
beskatning af 
kapitalpensioner 



PwC 

Lempelse af afgifter - energiafgifter 

Afgiftslempelse 
på procesenergi 

Hvad Kommentar 
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Energispare-
afgiften på 
elektricitet 
afskaffes 

Eldistributions-
bidraget på 
elektricitet 
bortfalder 

Lempelse af afgift på procesenergi ─ 2014 
Regeringen ønsker fra 2014 at give virksomhederne en lempelse af afgiften på den 
energi, virksomhederne anvender i deres processer. Det er endnu ikke klarlagt, hvordan 
lempelsen vil ske. 

 

 

 
   
 

Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-afgiften) på 
elektricitet afskaffes ─ 2014 
Regeringen ønsker, at virksomhedernes betaling af energispareafgiften på elektricitet 
skal afskaffes fra 2014. Dette sker for at sikre, at virksomhedernes produktions-
omkostninger nedbringes. 

 
   
 

Betaling af eldistributionsbidraget på elektricitet bortfalder ─ 2014 
Regeringen ønsker at lade virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget på 
elektricitet bortfalde fra 2014. Dette skyldes et ønske om at nedbringe virksomhedernes 
produktionsomkostninger og virksomhedens administrative omkostninger ved betaling 
af eldistributionsbidraget. 

 

 
   
 

Lempelse af 
omkostningerne 
på affalds-
området 

Lavere omkostninger på affaldsområdet ─ 2014 
Med lavere omkostninger på affaldsområdet fra 2014 ønsker Regeringen at sikre 
kapaciteten til behandling af farligt affald. Det er Regeringens målsætning, at Danmark 
skal fastholde en høj kvalitet i håndtering af affald, hvorfor man løbende vil tilpasse og 
modernisere affaldssektoren. Hvorvidt der kun er tale om en lempelse af afgift på affald, 
fremgår ikke klart. 
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Lempelse af afgifter - miljøafgifter 

Den 
vægtbaserede 
emballageafgift 
afskaffes 

Hvad Kommentar 
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Lempelse af 
spildevands-
omkostninger 

Kørselsafgifter 
for lastbiler 
bliver ikke 
indført 

Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes ─ 2015 
Regeringen ønsker at afskaffe den vægtbaserede emballageafgift med virkning fra 2015. 
Den vægtbaserede emballageafgift pålægges i dag udvalgte, helt almindelige dagligvarer 
som f.eks. olie, sæbe, sennep, parfume mv. Afskaffelsen vil medføre en lempelse af 
produktionsomkostningerne hos virksomhederne og medfører, at den administrative 
byrde begrænses. 

 

 

 

 
   
 

Omkostninger til spildevandshåndtering for store virksomheder sænkes ─ 
2014 
Regeringen ønsker at lempe prisen for afledning af spildevand for de virksomheder, der 
har et stort vandforbrug. Lempelsen vil blive gennemført over de kommende 5 år ved 
effektiviseringer i spildevandssektoren målrettet virksomheder med et stort 
vandforbrug. 

Det fremgår ikke, hvorvidt lempelsen i spildevandsomkostningerne vil ske ved en 
reduktion af spildevandsafgiften eller eventuelt en reduktion af hele vandaflednings-
bidraget (inkl. spildevandsafgiften). 

 

 
   
 

Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført 
Regeringen ønsker ikke at indføre kørselsafgifter for lastbiler, idet sådanne afgifter vil 
betyde en belastning for transporterhvervene. For at sikre at konkurrenceevnen for 
jernbanegodstransport ikke forringes, vil miljøstøtten til jernbanegodstransport blive 
opretholdt. 
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Moms og lønsumsafgift 

Moms 
Øget fradrag for 
overnatning på 
hotel 

Hvad Kommentar 
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Lønsumsafgift 
Øget beskatning 
af den finansielle 
sektor 

Øget momsfradrag for hotelovernatninger 
Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 til 75 %. 
  
Tiltaget sker med henblik på at sikre bedre forhold for danske hoteller og 
konferencecentre, herunder at forbedre muligheden for at tiltrække såvel danske som 
udenlandske kunder. Regeringen forventer, at tiltaget tilsvarende vil have en afledt 
effekt på omsætning og beskæftigelse i butikker, restaurationer og andre tilknyttede 
erhverv, når flere virksomheder beslutter at afholde konferencer i Danmark. Det 
forventes, at tiltaget vil styrke det danske turismeerhverv med i alt 220 mio. kr. årligt i 
2014 og frem. 
 

 

 

 
   
 

Øget lønsumsafgift i den finansielle sektor – 15,3 % i 2021 
Samtidig med den gradvise nedsættelse af selskabsskatten hæves lønsumsafgiften for 
den finansielle sektor. Formålet med stigningen i lønsumsafgiften er at modsvare den 
lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et, det vil sige den finansielle sektor 
opnår dermed reelt ingen skattenedsættelse. Det betyder, at lønsumsafgiftssatsen 
forhøjes fra de nuværende 10,9 % til i alt 15,3 % i 2021 – det vil sige en stigning i 
lønsumsafgiften med ca. 40 %, når den er fuldt indfaset i 2021 i forhold til det 
nuværende niveau. Af stigningen på de 4,4 % er 3 % en konsekvens af nedsættelse af 
selskabsskatten, mens de resterende 1,4 % skyldes den allerede vedtagne stigning som 
led i skattepakken 2012.  
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