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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1407 af 30/1 2020 
 

Skattelovforslag vedtaget 
 
 
Folketinget har i dag vedtaget lovforslag om afskaffelse af hovedaktionærnedslag, ændret beskatningsgrundlag 
for biler, hvor der sker genberegning af registreringsafgift, nedsættelse af bundskatten samt lempelse i 
registreringsafgiften og beskatningsgrundlaget for el- og pluginhybridbiler. 
 
 
 

 
Afskaffelse af hovedaktionærnedslag på aktier (L 91 A) 

Folketinget har vedtaget at afskaffe det såkaldte hovedaktionærnedslag, når aktierne afstås den 1. 

februar 2020 eller senere, jf. dog nedenfor. Der skal med andre ord ske fuld beskatning af en opgjort 

fortjeneste. 

 

Ophævelsen af hovedaktionærnedslaget betyder også, at en person, der har erhvervet aktier med 

succession i perioden 19. maj 1993 – 31. januar 2020 og overtaget et hovedaktionærnedslag fra faderen 

mv., mister retten til dette nedslag i fortjenesten, når afståelsen sker den 1. februar 2020 eller senere. 

Retten til hovedaktionærnedslag bevares for aktier, der afstås ved en opløsning af selskabet i 

kalenderåret 2020, hvis der senest den 4. december 2019 var indgivet anmodning til told- og 

skatteforvaltningen om skattekvittance eller en erklæring om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav 

mod selskabet, eller der senest på samme tidspunkt er indgivet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en 

beslutning om likvidation. 

 

Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgift (L 91 B) 

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. 
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Folketinget har vedtaget, at beskatningsgrundlaget for fri bil, når der sker genberegning af 

registreringsafgiften, udgør den genberegnede nyvognspris, når den er højere end den oprindelige pris. 

Beskatningsgrundlaget, indtil der sker genberegning, reguleres ikke. 

 

Den genberegnede nyvognspris skal anvendes som beskatningsgrundlag, uanset om bilen er købt eller 

leaset af arbejdsgiveren. 

 

Ændringen har virkning for biler, der stilles til rådighed for en medarbejder første gang fra og med den 

1. februar 2020. 

 

Nedsættelse af bundskatten (L 91 C) 

Bundskatten er fastsat til 12,11 % for indkomstårene 2020 og 2021. 

 

Lempelser for el- og pluginhybridbiler (L 90) 

Folketinget har vedtaget, 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. 

 

Endvidere har Folketinget vedtaget, at der for perioden 1. april – 31. december 2020 indføres et fradrag 

i beskatningsgrundlaget for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler på 40.000 kr. opgjort på årsbasis. 

Denne nedsættelse af beskatningsgrundlaget gælder også for allerede indregistrerede biler. 
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