REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1297 af 29/8 2017
Sådan forlænger vi opsvinget!

Regeringen har i dag præsenteret sit skatteudspil ”Sådan forlænger vi opsvinget”. Men som vi ved, så bliver
slutresultatet, når parterne har forhandlet færdigt, næppe identisk med det nu fremlagte.

Regeringens skatteudspil
Skatteudspillet har tre hovedoverskrifter:
•

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde

•

Der skal være større tilskyndelse til at spare op til pension

•

Det skal være billigere at købe en bil.

Jobfradrag
Det foreslås, at der indføres et nyt jobfradrag, der udgør 30 % af den del af arbejdsindkomsten
inklusive pensionsindbetalinger, som overstiger 174.000 kr. Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre
17.500 kr. Fradraget indkomstaftrappes med 10 % af den del af arbejdsindkomsten inklusive
pensionsindbetalinger, der overstiger 394.400 kr. Fradraget er således fuldt aftrappet ved en indkomst
på 569.400 kr.

Jobfradraget indfases gradvist, indtil det er fuldt indfaset i 2023.
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Socialt frikort
Der foreslås indført et socialt frikort, der giver udsatte borgere mulighed for at tjene et mindre beløb
skattefrit. Indtægt omfattet af det sociale frikort vil ikke blive fratrukket i en eventuel
forsørgelsesydelse.

Beskæftigelsesfradrag
Det foreslås at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Loftet fjernes gennem en gradvis forhøjelse
af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 2018 til 2023.

Forslaget betyder, at alle med arbejdsindkomst over 351.200 kr. får en lempelse i skattebetalingen.
Lempelsens størrelse og antallet, der får en lavere marginalskat, indfases gradvist. Alle med
indkomster over loftet for beskæftigelsesfradraget opnår en reduktion af marginalskatten med cirka 2,7
procentpoint.

Endvidere foreslås det at udvide grundlaget for beskæftigelsesfradraget for personer i beskæftigelse til
også at omfatte fradragsberettigede pensionsindbetalinger.

Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere justeres ikke som et led i forhøjelsen af det
almindelige beskæftigelsesfradrag.

Hurtigere indfasning af den forhøjede topskattegrænse
I skattereformen fra 2012 blev det vedtaget at hæve topskattegrænsen gradvist frem mod 2022. Det
foreslås at fremrykke den resterende del af indfasningen af den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen
til 2018. Det svarer til en forhøjelse af topskattegrænsen med 12.000 kr. i 2018.

Ingen beskatning af fri telefon
Det foreslås at afskaffe beskatningen af fri telefon fra og med 2020.
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Ekstra skattefradrag ved indbetaling til pension
Det foreslås, at der indføres et ligningsmæssigt fradrag (supplerende fradrag), som omfatter årlige
fradragsberettigede pensionsindbetalinger (efter AM-bidrag) i intervallet 16.000 kr. – 87.000 kr.

For indbetalinger de sidste 15 år inden folkepensionsalderen fastsættes fradraget til 30 % af
indbetalingerne i det nævnte interval, svarende til en skatteværdi på knap 8 %. Det vil betyde, at den
maksimale skatteværdi udgør knap 5.500 kr. årligt (7,7 % af 87.000 – 16.000 kr.).

For fradragsberettigede pensionsindbetalinger, der foretages af personer, som har mere end 15 år til
folkepensionsalderen, fastsættes fradraget til 15 % svarende til en skatteværdi på knap 4 % og en
maksimal skatteværdi på knap 2.700 kr.

Udligningsskat
Udligningsskatten på pensioner foreslås afskaffet, således at der ikke skal betales udligningsskat fra
og med 2018.

Nedsættelse af registreringsafgiften
Den nuværende registreringsafgift udgør for personbiler 105 % af bilens afgiftspligtige værdi op til
109.000 kr. (2018-niveau) og 150 % derover.

Det foreslås at afskaffe den høje registreringsafgiftssats og nedsætte den lave sats til 100 %, således
at der fremover kun er én registreringsafgiftssats på 100 %.

Bliver denne nedsættelse gennemført, er der store penge at spare ved køb af en Lamborghini.
Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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