REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1306 af 20/11 2017

To skattelovforslag er fremsat
Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forlænger muligheden for bruttobeskatning efter forskerordningen
og et andet forslag om skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner mv.

Forskerordningen (L 109)
Den maksimale periode, hvor forskerordningen kan anvendes, er efter gældende regler 60 måneder.
Perioden foreslås udvidet til 84 måneder.

Personer omfattet af forskerordningen betaler efter gældende regler AM-bidrag på 8 % og en bruttoskat
på 26 %. Bruttoskatten foreslås forhøjet til 27 %.

De foreslåede ændringer skal have virkning fra og med indkomståret 2018. Det betyder, at personer,
der er omfattet af forskerbeskatningen den 1. januar 2018, får mulighed for at anvende ordningen i
yderligere 24 måneder. Personer, der inden den 1. januar 2018 har anvendt den maksimale periode på
60 måneder, får ikke glæde af forlængelsen.

Forhøjelse af skatten til 27 % gælder, uanset hvor længe man anvender ordningen, hvilket betyder, at
personer, der i 2017 er under forskerordningen, skal betale den forhøjede skat i 2018.

Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner mv. (L 105)
Der foreslås indført skattefritagelse for:
•

Producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne
udelukkende kan anvendes til institutionens formål
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•

Daginstitutioner, private institutioner og private pasningsordninger, fritidshjem og -klubber, der
er selvejende institutioner, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens
formål.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Forslaget om skattefritagelse har virkning fra og med indkomståret 2012, hvilket betyder, at SKAT ikke
kan rejse sag om beskatning af indkomst i perioden 2012-2017. Teatre mv., der er blevet beskattet i
tidligere indkomstår, kan inden for den normale genoptagelsesfrist, som er 1. maj i det fjerde år efter
indkomstårets udløb, begære skattefritagelse med tilbagevirkende kraft.

Der kan være institutioner og foreninger, hvor det kan være en fordel at være skattepligtig. Det kan
eksempelvis være tilfældet, hvis en institution har fået tilskud fra en fond, der efter de tidligere gældende
regler alene kunne fradrage tilskuddet, hvis tilskuddet er skattepligtigt hos modtageren, fordi tilskuddet
anses for at være en ikke-almennyttig eller almenvelgørende uddeling. Det foreslås derfor, at
institutionerne for indkomstårene 2012 til 2017 i stedet for skattefrihed senest den 1. juli 2018 kan vælge
at være skattepligtig i de pågældende indkomstår og opgøre den skattepligtige indkomst efter
skattelovgivningens almindelige regler. Foreningerne skal vælge det samme opgørelsesprincip for alle
årene. Der kan således ikke vælges skattepligt for et indkomstår og skattefrihed for det efterfølgende
indkomstår. Hvis institutionen eller foreningen er oprettet senere end i indkomståret 2012, gælder valget
fra og med det indkomstår, hvor institutionen eller foreningen er oprettet og frem til og med indkomståret
2017.

Skattepligtige selvejende institutioner eller foreninger, der er af den type, som efter lovforslaget bliver
skattefritaget, men hvor vedtægterne ikke indeholder en bestemmelse om, at institutionens formue
udelukkende kan anvendes til institutionens formål, kan blive omfattet af skattefriheden fra og med
indkomståret 2018, hvis vedtægterne senest den 30. juni 2019 ændres, således at de opfylder lovens
krav herom.

Erklæringsordning for visse foreninger mv.
En almenvelgørende eller almennyttig forening skal normalt indsende en selvangivelse, hvis foreningen
har erhvervsmæssige indtægter. Hvis foreningen ikke har skattepligtig indkomst som følge af
almenvelgørende uddelinger eller hensættelser, skal foreningen dog ikke indgive selvangivelse.
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Det foreslås, at almenvelgørende og almennyttige foreninger med en erhvervsmæssig skattepligtig
indkomst, der ikke overstiger 100.000 kr. før fradrag for uddelinger og hensættelser, i stedet for
indgivelse af selvangivelse kan vælge at indgive en erklæring herom. Erklæringsordningen gælder ikke
for indkomstår, hvor foreningen har væsentlige ekstraordinære indtægter som følge af afståelse mv. af
formuegoder.

Den foreslåede erklæringsordning ændrer ikke på foreningens skattepligt.
Erklæringsordningen gælder fra og med indkomståret 2018.

Erklæringsordning for fonde
Fonde, der ikke har indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, og hvis indkomst inklusive skattefrit
udbytte og efter fradrag af renteudgifter og administrationsomkostninger ikke overstiger 25.000 kr., kan
i stedet for en selvangivelse indgive en erklæring.

Grænsen på 25.000 kr. foreslås forhøjet til 100.000 kr.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen

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