
©REVITAX                                                                     Side 1 
                                                  Ewaldsgade 5, 2200 København N, Telefon 33 91 22 01 

 

 

 

 

 

REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1365 af 2/4 2019 
 

Vedtagne skattelovforslag 
 
 
Et folketingsvalg er snart forestående. Men der arbejdes fortsat i folketingssalen, og to lovforslag på skatteområdet 

er vedtaget. 

 
 
 

Forhøjelse af restskatteprocenten for selskaber (L 145) 

Restskatteprocenten for selskabsskat fastsættes årligt og beregnes blandt andet ud fra en 

kassekreditrente opgjort af Danmarks Nationalbank. Restskatteprocenten udgør aktuelt 2,8 % 

(indkomståret 2018). 

 

Selve beregningen af restskatteprocenten ændres ikke, men Folketinget har vedtaget, at den beregnede 

restskatteprocent skal forhøjes med et fast tillæg på 2 procentpoint. Det vil med andre ord betyde, at 

hvis beregningen af restskatteprocenten for indkomståret 2019 (foretages i oktober 2019) udgør 2,7 %, 

så forhøjes denne til 4,7 %. 

 

Forhøjelsen af restskatteprocenten får også betydning for det procenttillæg, der betales ved selskabers 

frivillige indbetalinger af acontoskat i perioden fra og med den 21. november i indkomståret til og med 

den 1. februar i året efter indkomståret, da dette tillæg fastsættes med udgangspunkt i 

restskatteprocenten. 

 

Forhøjelsen af restskatteprocenten gælder fra og med indkomståret 2019. Det betyder også, at der vil 

ske en forhøjelse af frivillige indbetalinger af acontoskat i perioden fra og med den 21. november 2019 

til og med den 1. februar 2020. Med det aktuelle renteniveau forhøjes tillægget fra 0,5 % til 0,9 %. 
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Mobilarbejdskraft i yderkommune (L 146) 

 

Folketinget har vedtaget, at: 

 

• Det forhøjede befordringsfradrag gøres permanent og udvides til at omfatte alle ikke brofaste 

øer 

• Visse ø-boere kan få fradrag for udgift til logi med en standardsats på 219 kr. (2019) pr. 

overnatning, selv om der er tale om et fast arbejdssted, når det ikke er muligt at overnatte på 

bopælen 

• Bilister kan få et brofradrag på 12 kr. pr. passage af Kronprinsesse Marys Bro (Fjordforbindelsen 

Frederikssund). 

Disse lovændringer er nærmere omtalt i Revifaxen nr. 1359. 

 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 
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