
Vækstplanen er nu vedtaget i Folketinget. Med ændringer inden for selskabs- og 

virksomhedsskat, personskat samt moms og afgifter vil både du og din virksomhed 

kunne drage fordel af vækstplanens muligheder.  

Læs her hvordan, og hvem i PwC, der står klar til at besvare dine spørgsmål.  

 

SKAT 

Selskabsskatteprocent  

Selskabsskattesatsen nedsættes gradvist fra 
25 % i dag til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 
22 % fra og med 2016 og fremefter. Virksom-
hedsskattesatsen nedsættes tilsvarende. Ned-
sættelsen omfatter ikke aktiviteter i Nordsø-
en. 
 
Nedsættelsen betyder først og fremmest en 
mindre skatteudgift, men betyder også, at 
skatteværdien af fradrag nedsættes gradvist. 
Virksomheder med positiv skattepligtig ind-
komst og tilstrækkelig likviditet kan derfor 
overveje mulighederne for at fremrykke om-
kostninger / investeringer for at få glæde af 
en højere værdi af skattefradraget / skatte-
mæssige afskrivninger. 

Dernæst har nedsættelsen betydning for, 
hvordan den udskudte skat indregnes i regn-
skabet. Dette kan du læse mere om på 
pwc.dk. 

Skattekredit for forsknings- og ud-

viklingsomkostninger 

Efter de gældende regler kan erhvervsdriven-
de få udbetalt skatteværdien af underskud, 
der kan relateres til udgifter til forskning og 
udvikling, dog maksimalt skatteværdien af 
underskud på op til 5 mio. kr. Med vækstpak-
ken forhøjes grænsen til 25 mio. kr. med 
virkning for indkomståret 2015.  
 
Skattekreditordningen giver adgang til ”gra-
tis” likviditet til virksomheden, og vil derfor 
være en god ordning for mange virksomheder 
med forskningsaktiviteter.  
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Særligt når nye regler, der begrænser adgan-

gen til at modregne fremførte skattemæssige 

underskud, træder i kraft fra indkomståret 

2013, vil det være fordelagtigt at benytte ord-

ningen.  

 
Husk, ønsker du at benytte ordningen allere-
de for 2012, skal anmodning sendes til SKAT 
senest samtidig med selvangivelsen, hvilket 
for mange virksomheder er om få dage, den 
30. juni.  

BoligJobordning 

Den hidtil gældende BoligJobordning, der 
gav skattefradrag for udgifter til vedligehol-
delse og istandsættelse af helårsboliger, er 
genindført med virkning fra 2013, som er det 
tidspunkt, hvor den hidtidige ordning udløb. 
Ordningen gælder til udgangen af 2014. 
 
Som noget nyt i forhold til den oprindelige 
ordning omfattes også sommer- og fritidshu-
se.  Skattefradraget vil fortsat være 15.000 kr. 
pr. person over 18 år. 

Afgift på kapitalpensioner 

Som en del af finansieringen af vækstplanen 
forlænges den ordning, hvorefter afgiften på 
kapitalpensionsopsparinger reduceres fra  
40 % til 37,3 %, såfremt man lader ordningen 
afgiftsberigtige i 2013. Ordningen forlænges 
til 2014. 

Bo- og gaveafgift 

Ved generationsskifter, hvor der skal betales 
bo- eller gaveafgift, kan der i dag gives hen-
stand med betalingen i 15 år. Beløbet forren-
tes med en minimumsrente på 6 % p.a., hvil-
ket nedsættes til 3 %.  
 
Beløbet forrentes dog stadig med diskontoen 
plus 1 %, såfremt denne forrentning er højere 
end minimumsrenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskerskatteordningen lempes 

Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere 
kan opnå gunstige skattevilkår i Danmark, 
når en række betingelser er opfyldt herunder 
blandt andet, at personen ikke har været 
skattepligtig til Danmark inden for de seneste 
ti år.  
 
Ordningen indeholdt dog visse begrænsnin-
ger for de personer, der efter et ophold uden 
for Danmark ønsker at vende tilbage til den 
samme danske arbejdsgiver.  
 
Denne uhensigtsmæssige begrænsning er nu 
lempet, så det er muligt at vende tilbage til 
den samme arbejdsgiver. Det er dog stadig en 
betingelse, at personen ikke har været skatte-
pligtig til Danmark i de seneste 10 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moms 

Momsfradrag for udgifter til ho-

telovernatninger 

Fradragsretten for virksomheders udgifter til 
hotelovernatning forøges fra 50 % til 75 % 
med virkning fra 1. januar 2014. 
 
Hensigten er at skabe bedre konkurrencevil-
kår for turisterhvervene og styrke konkurren-
ceevnen over for konkurrenter i nabolandene, 
hvor erhvervslivet allerede har fuldt fradrag 
for hotelydelsen. 

Forlængelse af betalingsfristerne 

samt afregningsperioderne 

Vækstpakken betyder, at kredittiden på 
momsafregningerne udvides, og at antallet af 
momsafregninger pr. år for visse virksomhe-
der reduceres.  
 
Der sker ingen ændringer for på den ene side 
de mindste virksomheder med en årlig om-
sætning under 1 mio. kr. og på den anden 
side de største virksomheder med en årlig 
omsætning over 50 mio. kr.  
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På nuværende tidspunkt er det kun virksom-
heder med en årlig omsætning på under 1 
mio. kr., som afregner halvårligt. Efter lov-
forslaget vil virksomheder med en omsætning 
på op til 5 mio. kr. også skulle afregne halvår-
ligt.  
 
Betalingsfristen udvides til at være to måne-
der efter halvårets udløb, således at der af-
regnes 1. marts og 1. september. Ændringen 
har først virkning fra den 1. januar 2015.  
 
De virksomheder, som overgår fra kvartalsvis 
til halvårlig afregning, skal angive kvartalsvis 
sidste gang for oktober kvartal 2014, men 
denne moms skal først betales den 2. marts 
2015 (den 1. marts er en søndag). Herefter, 
altså første gang for 1. halvår 2015, skal der 
angives og betales halvårligt, det vil sige før-
ste gang senest den 1. september 2015.  
 
For virksomheder med en årlig omsætning 
mellem 15 mio. kr. og 50 mio. kr. bliver 
momskreditten forlænget på den måde, at 
disse virksomheder fremover vil skulle angive 
momsen kvartalsvis, og samtidig først afreg-
ne momsen til SKAT den 1. i den tredje må-
ned efter kvartalets udløb.  Dette træder i 
kraft 1. januar 2014, det vil sige, at momsen 
for januar kvartal 2014 senest skal angives og 
betales mandag den 2. juni 2014 (den 1. juni 
falder på en søndag). 
 
Virksomheder med en årlig omsætning mel-
lem 5 mio. kr. og 15 mio. kr. skal, som i dag, 
afregne kvartalsmæssigt, men betalingsfri-
sten forlænges svarende til ovenstående for 
virksomheder med en omsætning på mellem 
15 mio. kr. og 50 mio. kr.  

Lønsumsafgiften for den finansiel-

le sektor 

Samtidig med den gradvise nedsættelse af 
selskabsskatten hæves lønsumsafgiften for 
den finansielle sektor, dog ikke for forsik-
ringsmæglere.  
 
Formålet med stigningen i lønsumsafgiften er 
at modsvare den lavere selskabsskattebeta-
ling for sektoren under et, således at det til-
sigtes, at den finansielle sektor samlet set 
reelt ingen skattenedsættelse opnår. Der vil 
dog næppe være virksomheder, der oplever, 
at selskabsnedsættelsen og lønsumsafgifts-
stigningen udgør fuldstændigt samme beløb.  
 
Lønsumsafgiften vil øges fra nuværende 
10,9 % over perioden 2014-2021 startende 
med, at afgiften stiger til 11,4 % af virksom-

hedens lønsum i 2014. Fra og med 2021 er 
afgiften 15,3 % af virksomhedens lønsum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgifter 
De vedtagne ændringer medfører mange væ-

sentlige besparelser for erhvervslivet på af-

giftsområdet.  

En række initiativer i vækstplanen er dog 

endnu ikke vedtaget, men er omtalt i det føl-

gende. 

Lempelser i afgifterne på energi 

Ændringerne vil blandt andet reducere virk-

somhedernes produktionsomkostninger på 

energi.  

Konkret er der tale om følgende tiltag på 

energiområdet: 

• Det er vedtaget, at energispareafgiften 

(CO2-afgift) på elektricitet afskaffes for er-

hvervslivet fra 1. januar 2014. Herudover er 

det vedtaget at fjerne virksomhedernes be-

taling af eldistributionsbidraget. De samle-

de lempelser medfører, at virksomhederne 

alene skal betale EU’s minimumsafgift af el 

til procesforbrug fra 1. januar 2014. Be-

mærk, at EU’s minimumsafgift indføres for 

alle processer. Hermed har man opnået en 

administrativ forenkling af godtgørelsen af 

elafgiften vedrørende procesforbrug. Virk-

somhederne skal dog fortsat opgøre og be-

tale afgifter af ikke-procesforbrug (dvs. for-

brug af elektricitet til rumvarme, opvarm-

ning af vand og komfortkøling). 

• Det er vedtaget, at den andel af energiafgif-

terne på brændsler til procesforbrug, som 
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virksomhederne ikke kan få godtgjort, ned-

sættes med ca. 4 % fra 1. januar 2014. Fra 1. 

januar 2015 nedsættes den andel af energi-

afgifterne på brændsler til procesforbrug, 

som virksomhederne ikke kan får godtgjort 

til EU’s minimumsafgift (4,5 kr. pr. GJ). 

• Der foreslås oprettet en tilskudspulje til at 

støtte gartnerier og andre el-intensive virk-

somheder. Virksomhederne skal herigen-

nem kunne opnå et tilskud, som svarer til 

en del af PSO-betalingen. Betingelsen er, at 

der indgås en aftale med Energistyrelsen 

om gennemførelse af energibesparelser. 

Udmøntningen heraf er endnu ikke fastlagt. 

• Herudover er det vedtaget at indføre et 

yderligere tilskud til industrielle kraft-

varmeværker. Formålet med tilskuddet er at 

fremme energieffektiv produktion af indu-

striel kraftvarme. Det er dog endnu ikke 

fastsat, hvornår bestemmelsen vedrørende 

tilskud vil træde i kraft. 

 

• Der foreslås oprettet en årlig pulje på 100 

mio. kr. fra 2015 til afgiftslempelser vedrø-

rende overskudsvarme fra industrien. Den 

nærmere udmøntning af puljen vil ske på 

baggrund af en analyse af mulighederne for 

bedre udnyttelse af overskudsvarme fra in-

dustrien. 

Farligt affald 

Med de netop vedtagne lovforslag gennemfø-

res initiativer, der reducerer omkostningerne 

vedrørende affald, herunder en sikring af ka-

pacitet til farligt affald. 

Herudover er der afsat en pulje på 15 mio. kr. 

årligt i 2014 og 2015 til teknologiudvikling og 

investeringsstøtte målrettet shreddervirk-

somhederne (virksomheder, der behandler 

metalskrot). Udmøntning af puljen skal dog 

godkendes i EU på grund af EU’s statsstøtte-

regler inden ikrafttrædelse. 

Indsats mod grænsehandel 

Med de netop vedtagne lovforslag bliver afgif-

ten på sodavand halveret med virkning fra 1. 

juli 2013. Besparelsen pr. 1,5 liter sodavand 

udgør 1. juli 2013 1,23 kr. 

Afgiften afskaffes fuldt ud med virkning fra 

2014. 

Samtidig bliver ølafgiften reduceret med 15 % 

med virkning fra 1. juli 2013. Herudover af-

skaffes den nuværende årlige indeksering af 

ølafgiften.  

Idet afgiftssatsen ændres 1. juli 2013, er det 

muligt for virksomheder, der har et lager af 

uåbnede sodavand og øl, hvoraf der er betalt 

afgift, at få godtgjort afgiftsdifferencen mel-

lem afgiftssatsen fra før 1. juli 2013 og efter 1. 

juli 2013.  

Der er dog en række betingelser, der skal væ-

re opfyldt, ligesom virksomheden skal anmo-

de SKAT om godtgørelse senest 10. juli 2013. 

Emballageafgift 

Emballageafgiften består i dag af en volu-

menbaseret vægtafgift på forskellige drikke-

varer samt en vægtbaseret emballageafgift på 

en række andre varegrupper. 

Med det vedtagne lovforslag er det bestemt, 

at ophæve den vægtbaserede emballageafgift 

med virkning fra 1. januar 2015. 

Ophævelsen medfører en reduktion af embal-

lageproducenters produktionsomkostninger 

og en lettelse af de administrative byrder. 

Bemærk, at emballageafgiften på vin, øl, so-

davand m.m. forbliver den samme som i dag.  
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