REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1316 af 6/3 2018
Skattelovforslag
Skatteministeren har fremsat to skattelovforslag, som måske har interesse! De omhandler ”alt” fra
medarbejderaktier til sømandsfradrag.

Lovforslag L 174
Dette lovforslag omhandler ændringer i reglerne om:
•

Medarbejderaktier

•

Sømandsfradrag

•

DIS-ordningen

•

Rentesatser for personers restskat og overskydende skat.

Medarbejderaktier (ligningslovens § 7 P)
Efter gældende regler kan selskaber tildele medarbejdere op til 10 % af lønnen i form af aktier eller
købe- eller tegningsretter til aktier, hvor aktierne beskattes som aktieindkomst i stedet for lønindkomst.
Medarbejderen beskattes først, når aktierne afstås. Selskabet har ikke fradrag for udgiften til aktier mv.

Fra den 1. januar 2018 foreslås grænsen hævet fra 10 % til 20 % for andelen af løn, der kan udbetales
i form af aktier eller købe- eller tegningsretter til aktier. Forhøjelsen fra 10 % til 20 % skal kun gælde,
såfremt mindst 80 % af virksomhedens medarbejdere tilbydes aktieløn under ordningen.

Virksomhederne vil fortsat kunne tildele udvalgte medarbejdere op til 10 % af lønnen i form af
medarbejderaktier i henhold til de gældende regler.
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Sømandsfradrag
Det foreslås, at reglerne for sømandsfradrag ændres, således at søfolk kun kan få sømandsfradrag,
hvis de arbejder om bord på et skib, der er registreret med hjemsted i enten Danmark eller i en anden
EU- eller EØS-medlemsstat.
Konsekvensen er, at (fuld skattepligtige) søfolk, der arbejder på et skib, der er registreret uden for
EU/EØS fra og med den 1. juli 2018 ikke længere er berettiget til sømandsfradrag.

Der foreslås også en udvidelse af adgangen til sømandsfradrag. Den foreslåede udvidelse omfatter
arbejde om bord på specialskibe, der udfører aktiviteter, der vil kunne omfattes af tonnageskattelovens
§ 6 eller § 8 a. Udvidelsen betyder, at fradraget kan anvendes af personer, der arbejder om bord på
specialskibe, der anvendes til alle former for aktivitet med støtte- og servicefunktioner (supplyopgaver)
til søs.

Ændringen skal efter forslaget have virkning fra og med indkomståret 2019.

DIS-ordningen
DIS-ordningen foreslås udvidet til at omfatte arbejde om bord på specialskibe, der udfører aktiviteter,
der vil kunne omfattes af tonnageskattelovens § 6 eller § 8 a. DIS-ordningen udvides således til at
omfatte arbejde om bord på specialskibe, der anvendes til alle former for aktivitet med støtte- og
servicefunktioner (supplyopgaver) til søs.

Rentesatser for personers restskat og overskydende skat
Der kan efter indkomstårets udløb indbetales restskat for det forgangne år mod betaling af en dag-tildag-rente. For restskat for indkomståret 2017 udgør denne rente 1,7 % p.a. (renten beregnes årligt).

Der foreslås en ændret beregningsmetode, hvilket betyder en forhøjelse af renten på 0,7 %.

For restskat, der ikke er ikke betalt senest den 1. juli i året efter, skal der betales et fast procenttillæg.
For restskat for indkomståret 2017 udgør tillægget 3,7 % (tillægget beregnes årligt).

Der foreslås en ændret beregningsmetode, hvilket betyder en forhøjelse af tillægget på 0,7 %.

Ved udbetaling af overskydende skat ydes en procentgodtgørelse, der minimum skal udgøre 0,5 %.
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Det foreslås at ophæve minimum for procentgodtgørelsen. Med det aktuelle renteniveau vil den
foreslåede ændring betyde, at procentgodtgørelsen af overskydende skat vil udgøre 0 %. Godtgørelsen
kan – i modsætning til forrentning af visse bankindeståender – ikke blive negativ.

De foreslåede ændringer skal gælde for restskat og overskydende skat for indkomståret 2018 og
senere.

Ændringen skal efter forslaget have virkning fra og med indkomståret 2019.

Lovforslag L 173
Dette lovforslag indeholder følgende ændringer:
•

Boligjobordningen bliver permanent

•

Ingen udligningsskat på pensionsudbetalinger

•

Beskatning af fri telefon og internet ophæves.

Permanent BoligJobordning
BoligJobordningen, som har eksisteret i flere år, har hele tiden været en midlertidig ordning, der gjaldt
for et eller flere indkomstår.

Det foreslås, at ordningen gøres permanent fra og med den 1. januar 2018. Fradrag for lønudgifter til
visse serviceydelser i hjemmet vil i 2018 udgøre op til 6.000 kr. pr. person, mens der vil være et fradrag
på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser for visse arbejder udført på familiens helårsbolig
eller sommerbolig. Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret årligt.

Fradragsretten gælder fremover ikke følgende håndværksydelser:

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre,
energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og
vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler og fjernelse af asbest, PCB og bly.

Der er sket en enkelt udvidelse, nemlig lønudgifter til installation af tyverialarm.
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Ingen udligningsskat på pensionsudbetalinger
Det foreslås at afskaffe udligningsskatten fra og med indkomståret 2018.

Der vil blive udsendt en ny forskudsopgørelse til de personer, hvor der på forskudsopgørelsen for 2018
er beregnet udligningsskat på pensionsudbetalinger.

Ingen skat på fri telefon og internet
Det foreslås, at arbejdsgiverbetalt telefon og eventuelt internet fra og med indkomståret 2020 er et
skattefrit personalegode.
Skattefriheden vil også gælde selvstændigt erhvervsdrivende og en medarbejdende ægtefælle.

Børneopsparingskonti
Efter gældende regler kan der årligt maksimalt indskydes 3.000 kr. på en børneopsparingskonto og i alt
højst 36.000 kr.

Grænserne foreslås forhøjet til henholdsvis 6.000 kr. og 72.000 kr. fra og med den 1. januar 2018.
Forhøjelserne gælder også allerede oprettede børneopsparingskonti. Eksempelvis vil der fra og med
den 1. januar 2018 kunne indskydes 6.000 kr. årligt, selv om maksimumsgrænsen på 36.000 kr. blev
nået for flere år siden.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen

REVITAX A/S
Ewaldsgade 5
2200 København N
Telefon 3391 2201
Telefax 3391 3801
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