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Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, 
ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af 

grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig 
forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye 

driftsmidler, forlængelse af den midlertidige 
forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og 

forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i 
svovlafgiften) 
 
Skatteministeriet har den 18. december 2020 fremsendt ovennævnte forslag til 
lovforslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. 
 

Vi har gennemgået forslaget og vil i det følgende anføre vores bemærkninger 
hertil.  
 

Lovforslaget § 1, nr. 3 
Det er vores opfattelse, at lovforslaget formentlig kan have større effekt på 
erhvervslivets lyst til at fremme grønne investeringer, hvis forslaget - i stedet for 
at øge afskrivningsgrundlaget med 16 pct. - gav virksomhederne mulighed for at 
straksafskrive disse 16 pct. i investeringsåret. 
 
Sådan som investeringsvinduet er foreslået i lovforslaget, vil virksomhederne i 
anskaffelsesåret opnå en merafskrivning på 4 pct. (25 pct. af tillægget på 16 
pct.). Skattebesparelsen i investeringsåret af merafskrivningen på 4 pct. vil som 
udgangspunkt være 22 pct., svarende til 0,88 pct. af den oprindelige investering.  
 
Det betyder ved en investering på DKK 1 mio., at virksomheden opnår en 
skattebesparelse på DKK 8.800 i investeringsåret. Det er ikke vores opfattelse, at 
en skattebesparelsen er DKK 8.800 pr. investerede million kommer til at sætte 
kul under kedlerne, så erhvervslivet af den grund bidrager til den grønne 
omstilling.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 Ved i stedet at give mulighed for straksafskrivning af merafskrivningsgrundlaget i 
investeringsåret, så vil virksomhederne opnå en skattebesparelse på DKK 35.200 
pr. investerede million (ved en skatteprocent på 22 %). 
 
Den foreslåede ordning synes således at være attraktiv nok til reelt at kunne 
fremme virksomhedernes grønne investeringer. Ændringen betyder formentlig, at 
man vil opleve en forskydning i provenutabet, men set over hele perioden vil 
provenutabet være uændret.  
 

Afgrænsning af køretøjer 

Det er vores opfattelse, at afgrænsningen af, hvilke køretøjer, der omfattes af 
investeringsvinduet, er for upræcis. Således forekommer det uklart, hvorfor visse 
køretøjer drevet af fossile brændstoffer omfattes af investeringsvinduet, mens 
andre køretøjer uden nummerplader (f.eks. gaffeltrucks m.m.) ikke omfattes. Vi 
vil gerne bede skatteministeren om at præcisere afgrænsningen, så det bliver 
tydeligere, hvilke køretøjer, der ikke omfattes.  
 

Særskilt saldo 

Det følger af den foreslåede § 5D, stk. 4, at salgssummen for driftsmidler, der 
indgår på den særlige saldo, skal fragå saldoen med en værdi, der svarer til 
salgssummen med et tillæg på 16 pct.  
 
Vi vil gerne forslå, at bestemmelsen ændres, så salgssummen med tillæg ikke 
kan overstige den faktisk avance, der er opnået. 
 
I modsat fald vil der i visse situationer kunne opstå det særlige forhold, at der 
sker beskatning af en fiktiv avance på 16 pct. på de driftsmidler, der kan sælges 
til en højere værdi end anskaffelsessummen. 
 

Lovforslaget § 1, nr. 4 samt § 2, nr. 1 
Vi finder det glædeligt, at man har indgået en politisk aftale, som forlænger det 
øgede fradrag for forsøg-og forskningsomkostninger.  
 
Vi finder det dog endnu mere vigtigt, at skatteministeren imødekommer de 
ønsker, som vi i forbindelse med høringen af L30 2020-21 gav udtryk for, og som 
stadigvæk gælder. Vi mener fortsat, der er usikkerhed om rækkevidden af 
reglerne, hvilket stiller erhvervslivet i en betydelig usikkerhed om den 
skattemæssige behandling af de omhandlede udgifter.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 3 Vi vil gerne stille forslag om, at skatteministeren nedsætter en arbejdsgruppe 
med relevante fagpersoner, som skal redegøre for praksis og klarlægge behovet 
for en reel ændring af indholdet i reglerne. Vi stiller os naturligvis til rådighed for 
det pågældende arbejde.  
 
 

Ikrafttrædelse 
Vi bemærker, at loven ifølge forslaget skal træde i kraft 1. juli 2021. 
Mulighederne for straksfradrag samt investeringsvindue har dog virkning fra 23. 
november 2020.  
 
Når loven først træder i kraft 1. juli 2021, betyder det, at skatteydere skal 
selvangive indkomståret 2020 uden brug af henholdsvis straksfradrag og 
investeringsvindue. De skatteydere, som ønsker at gøre brug af straksfradraget 
og investeringsvinduet for indkomståret 2020, skal i stedet anmode om 
genoptagelse for indkomståret 2020 alternativt anmode om udsættelse for 
selvangivelse.  
 
Det virker administrativt tungt både for virksomheder og selskaber samt 
Skattestyrelsen.  
 
Vi vil på den baggrund gerne forslå, at loven træder i kraft før 1. juli 2021, så 
der ikke bliver behov for at ansøge om genoptagelse, hvis virksomheder og 
selskaber ønsker at benytte fradragsmulighederne allerede for indkomståret 
2020.  
 
 
Vi står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Klaus Okholm      Louise Egede Olesen  
Formand for skatteudvalget    Chefkonsulent   


