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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1397 af 22/11 2019 
 

Lovforslag på skatteområdet 
 
 
Skatteministeren har fremsat nogle af de ved Folketingets åbning i oktober 2019 bebudede lovforslag. 
 
 
 

Beskatning af fri telefon og internet (L 73) 

Fri telefon og/eller arbejdsgiverbetalt internet beskattes i 2019 med et beløb på 2.800 kr. Dette skulle 

have været sidste år, hvor der skulle betales skat af sådanne personalegoder, hvilket blev vedtaget i 

Folketinget under den tidligere regering. 

 

Skatteministeren har nu fremsat lovforslag om, at der i 2020 og fremover fortsat skal ske beskatning af 

arbejdsgiverbetalt telefon og internet på ganske samme vis som tidligere. Det foreslås kun at fastholde 

beskatningen. Der ændres ikke på, i hvilket omfang telefon og internet er skattepligtigt. 

 

For mobiltelefoner er hovedreglen, at der skal ske beskatning af fri telefon, hvis telefonen medtages til 

den private bopæl. For at undgå beskatning skal der indgås en tro og love-erklæring om, at telefonen 

kun må anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre en overordnet kontrol med, at telefonen 

kun anvendes erhvervsmæssigt. Der skal ikke ske beskatning af fri telefon, hvis der undtagelsesvis er 

foretaget opkald til hjemmet.  

 

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse på bopælen er fortsat skattefri for medarbejderen, hvis 

medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at 

medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. 

 

Den samme mulighed for skattefrihed gælder for selvstændigt erhvervsdrivende i overensstemmelse 

med de tidligere regler. 
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Det fremsatte lovforslag betyder også, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede 

medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed samt frivilligt, ulønnet 

personel i hjemmeværnet, der er omfattet af ligningslovens § 7 M, fortsat ikke skal beskattes af fri telefon 

og internet. 

 

Tilbagerulning af bo- og gaveafgiften (L 76) 

Det fremsatte lovforslag tilbageruller lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af 

erhvervsvirksomhed, så bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af en 

erhvervsvirksomhed som for overdragelse af andre aktiver. 

 

De foreslåede regler gælder for gaver, der ydes fra og med den 1. januar 2020. For så vidt angår arv 

gælder reglerne for personer, der afgår ved døden den 1. januar 2020 eller senere. 

 

Henstand 

De gældende henstandsregler om betaling af bo- og gaveafgift i boafgiftslovens § 36, stk. 1 og 2 foreslås 

ophævet og erstattet af nye regler. 

 

Efter den foreslåede bestemmelse kan en arving eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager: 

• aktier, der ikke er omfattet af pengetanksreglen 

• en erhvervsvirksomhed eller en andel heraf, hvori der er mulighed for overdragelse med 

succession 

 

vælge at afdrage afgiften over maksimalt 30 år med lige store årlige afdrag. Gælden skal forrentes med 

en rente, der fastsættes årligt som et simpelt gennemsnit af den af Nationalbanken opgjorte 

kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli-september. Denne rente udgør 2,7 % i 

2019. 

 

Valg af afdragsordning for betaling af boafgifter skal meddeles skifteretten samtidig med indsendelse af 

boopgørelsen. For så vidt angår gaveafgift skal meddelelse om en afdragsordning indgives sammen 

med gaveanmeldelsen. 

 

Ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven mv. (L 72) 
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Dette lovforslag omfatter en tilpasning til EU-retten af de danske regler om DIS-ordningen, 

refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen samt en udvidelse af sømandsfradraget 

til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe. 

 

DIS-ordningen 

Efter DIS-ordningen i sømandsbeskatningsloven kan en arbejdsgiver udbetale en skattefri nettoløn til 

søfolk, når en række betingelser er opfyldt. 

 

Det foreslås, at DIS-ordningen udvides til udenlandske skibe, der er registreret med hjemsted i en anden 

EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark og sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat. 

 

Den foreslåede ændring har virkning fra og med indkomståret 2020. 

 

Refusionsordningen for sandsugere 

Refusionsordningen for sandsugere medfører, at søfolk, der arbejder om bord på stenfiskerfartøjer, 

herunder sandsugere, indkomstbeskattes efter de almindelige regler, hvorefter rederierne kan få 

refunderet 40 % af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for disse søfolk, såfremt en række betingelser er 

opfyldt. Formålet med refusionsordningen er at give rederierne en skattefordel svarende til den 

gennemsnitlige lønomkostningsbesparelse i DIS-ordningen. 

 

Der foreslås flere ændringer i denne refusionsordning. Blandt andet skal det ikke længere være et krav, 

at EU- og EØS-rederier skal have fast driftssted i Danmark for at kunne anvende ordningen. En af de 

øvrige foreslåede ændringer er, at refusionssatsen nedsættes fra 40 % til 35 %. 

 

De foreslåede ændringer skal have virkning fra og med indkomståret 2020. 

 

Tonnageskatteordningen 

Lovforslaget omfatter en række justeringer af tonnageskatteordningen. Blandt andet foreslås det, at den 

andel af rederiets samlede bruttotonnage fra rederivirksomhed omfattet af tonnageskatteordningen, der 

udlejes eller videreudlejes på bareboat-vilkår, ikke må overstige 50 %. Hvis denne grænse overskrides, 

skal rederiet beskattes af den overskydende del af indkomsten efter de almindelige regler. 

 

De foreslåede ændringer i tonnageskatteloven skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 

1. januar 2020 eller senere. 
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Sømandsfradrag til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe 

Det foreslås, at sømandsfradraget også skal gælde søfolk, der arbejder om bord på forsknings- og 

havundersøgelsesskibe, der er registreret med hjemsted i Danmark eller i en anden EU- eller EØS-

medlemsstat. 

 

Ved forsknings- og havundersøgelsesskibe skal i almindelighed forstås skibe, som anvendes til at 

transportere forskere mv. fra havn til forskellige punker på havet eller mellem forskellige punkter på 

havet med henblik på, at forskerne kan foretage diverse undersøgelser ude på havet. 

 

Udvidelsen af sømandsfradraget skal gælde fra og med 2020, men lovændringen kan først træde i kraft, 

når EU-kommissionens godkendelse foreligger, da der er tale om en ændring af en eksisterende 

statsstøtteordning. 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


