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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1313 af 21/12 2017 
 
 

Skat og finanslovsaftalen mv. 
 
 
I morgen fredag den 22. december 2017 tyder alt på, at den foreliggende finanslovsaftale vedtages. Hvad betyder 

det på skatteområdet, selv om forhandlingerne på skatteområdet er udsat / fortsætter i det nye år? Og nåede 

Folketinget inden da også at vedtage et par andre ændringer på skatteområdet? 

 
 
 

Finanslovsaftalen og skat 

Polemik, volapyk eller hvad? 

 

En skattereform? Eller hvad det nu ender med – måske nogle mindre skatteomlægninger – en reform 

bliver det næppe. Vi afventer spændt det nye år! 

 

Alt i sol, måne og stjerner tyder på, at også samtlige regeringspartier stemmer for finansloven i morgen 

fredag. Det betyder følgende ændringer på skatteområdet – og det er ganske vist: 

 

• Udligningsskatten på ”større” pensionsudbetalinger er afskaffet fra og med 2018. Så denne skat 

fremgår sidste gang af årsopgørelsen for 2017. 

• Boligjobordningen er gjort permanent (med den nuværende regering), så nu er der også fradrag 

for arbejde udført i 2018 og senere. Fradrag for visse håndværksydelser er dog afskaffet, men 

til gengæld er der indført fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm. 

• Beskatning af fri telefon og internet er afskaffet fra og med 2020. To år endnu med beskatning 

af fri telefon. 

 

Vedtagne skattelovforslag 

Ja, et par stykker eller tre blev det alligevel til. 
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Fradrag for lønudgifter og bestyrelseshonorarer (L 104) 

Der er indført en bestemmelse i ligningslovens § 8 N, stk. 1, der har følgende ordlyd: 

 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages erhvervsmæssige lønudgifter til personer 

i ansættelsesforhold, bestyrelseshonorar og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet 

eller bestyrelseshvervet.” 

 

For sambeskattede selskaber gælder fradragsbestemmelsen på sambeskatningsniveau, jf. 

ligningslovens § 8 N, stk. 2. 

 

Den udvidede adgang til fradrag for lønudgifter mv. har virkning fra og med indkomståret 2008. 

Anmodning om genoptagelse skal ske senest den 1. juli 2018, dog gælder de almindelige fristregler for 

genoptagelse sideløbende. Indsendes anmodning om gentagelse senest den 1. juli 2018 er man sikker 

på, at intet år bliver ramt af forældelse. 

 

Bruttobeskatning af ”eksperter” (L 109) 

Ekspertbeskatningen er fra og med indkomståret 2018 ændret på to punkter. 

Bruttoskatten på 26 % (2017) er forhøjet til 27 %. Personer, der i 2017 var under ekspertordningen, skal 

også betale den forhøjede skat fra og med indkomståret 2018. 

Den maksimale periode, hvor ekspertbeskatningen kan anvendes, er udvidet fra 60 måneder til 84 

måneder. Forlængelse af perioden til 84 måneder gælder også personer, der den 1. januar 2018 ikke 

har anvendt ordningen i 60 måneder. Personer, der inden den 1. januar 2018 har anvendt den 

maksimale periode på 60 måneder, får ikke glæde af forlængelsen. 

 

Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner mv. (L 105) 

Der er indført skattefritagelse for: 

• Producerende teatre, der er selvejende institutioner eller foreninger, og hvor indtægterne 

udelukkende kan anvendes til institutionens formål 

• Daginstitutioner, private institutioner og private pasningsordninger, fritidshjem og -klubber, der 

er selvejende institutioner, og hvor indtægterne udelukkende kan anvendes til institutionens 

formål. 
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Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2012. 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


