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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1399 af 6/12 2019 
 
 

Lovforslag i høring 
 
 
Skatteministeren har sendt lovforslag om ophævelse af hovedaktionærnedslaget og den skærpede beskatning af 

leasede firmabiler i ekstern høring. Lovforslagene forventes fremsat i Folketinget inden jul, men vil først blive 

færdigbehandlet og vedtaget i 2020. 

 

 
Ophævelse af hovedaktionærnedslaget 

Det foreslås, at der ved afståelse af aktier, der sker den 1. februar 2020 eller senere, ikke længere 

opnås hovedaktionærnedslag. Der skal med andre ord ske fuld beskatning af den opgjorte fortjeneste. 

 

Og meget andet kan der ikke udledes af dette lovforslag, hvoraf blandt andet fremgår følgende: 

 

”Den foreslåede ophævelse af nedslaget vil medvirke til at gøre skattereglerne mere enkle og robuste 

samtidig med, at fremtidig fortjeneste omfattes af skattelovgivningens almindelige regler.” 

 

Med ”fremtidig” fortjeneste menes al fortjeneste, der konstateres på aktierne i forbindelse med en 

afståelse mv. 

 

 

Skærpet beskatning af leasede firmabiler 

Efter registreringsafgiftslovens § 9 a, skal der i visse tilfælde ske fornyet fastsættelse af den 

afgiftspligtige værdi og genberegning af registreringsafgift for blandt andet leasingselskabers biler. 

 

Det foreslås at justere beregningsgrundlaget for fri bil (leasede firmabiler) for de biler, der er omfattet af 

registreringsafgiftslovens § 9 a om genberegning af den registreringspligtige værdi. Efter forslaget vil 
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der ved beskatning af en fri bil, der har fået genberegnet registreringsafgiften, skulle tages 

udgangspunkt i den nye genberegnede værdi ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget (det gælder i 

de tilfælde, hvor den genberegnede nyvognspris er højere end den oprindelige pris). 

 

Den foreslåede ændring skal have virkning for biler, der stilles til rådighed for en medarbejder første 

gang fra og med den 1. februar 2020. 

 

 

Lempelse af beskatningen af ”grønne” biler 

Det foreslås, at den planlagte stigning af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler 

fra den 1. januar 2020 annulleres, og i stedet videreføres de i 2019 gældende satser for 

registreringsafgift for disse biler. 

 

Derudover foreslås det, at der for perioden 1. april – 31. december 2020 indføres et fradrag i 

beskatningsgrundlaget for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler på 40.000 kr. 

 

 

Forældrelejligheder og virksomhedsordningen 

Der er ikke mere nyt på dette område. 

 

Lovforslag herom forventes fremsat i 1. halvår 2020 og ændringerne skal have virkning fra 2021. 

 
 

  
Med venlig hilsen 
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