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Faktaark 

Initiativ 1 – Aktiesparekonto    

Regeringen vil skabe en stærkere dansk aktiekultur, hvor alle danskere har bedre mulighed for at blive med-
ejere af danske virksomheder.   

Meget få mindre vækstvirksomheder vælger at lade sig børsnotere i Danmark. I Sverige var der i 2014-2016 
ca. 35 gange så mange børsnoteringer af mindre virksomheder som i Danmark, når der korrigeres for øko-
nomiernes størrelse. Det kan skyldes, at Sverige har formået at udvikle en aktiekultur, hvor flere husholdnin-
ger vælger at placere deres opsparing i aktier, bl.a. gennem den såkaldte ”investeringssparkonto”, der blev 
introduceret i 2012.  

Regeringen foreslår at indføre en aktiesparekonto, hvor fysiske personer kan placere opsparing i noterede 
aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen vil have en lavere effektiv gennemsnitlig 
beskatning af afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. Det vil gøre det attrak-
tivt for danskere at placere en del af deres opsparing gennem aktiesparekontoen og vil generelt betyde, at 
flere danskere vil få en større gevinst ved at købe noterede aktier end i dag. Lempelsen vil øge andelen af 
husholdningernes opsparing, der er placeret i aktier.  

Blandt andet har regeringens iværksætterpanel peget på, at der med fordel kan etableres en aktiesparekon-
to i Danmark efter svensk forbillede.  

Konkret foreslås en beskatning af aktiesparekontoen, hvor der betales skat på 1,25 pct. af depotværdien på 
kontoen. For at målrette ordningen foreslås et loft over indeståendet på i størrelsesordenen 500.000 kr. De-
potværdi-beskatningen svarer til den model, der er valgt i den svenske investeringssparekonto. Der kan op-
rettes én aktiesparekonto pr. person. Loftet indebærer, at der må foretages indskud på kontoen, når den 
aktuelle saldo er under loftet. Der kan ikke foretages yderligere indskud, når loftet er nået, men investor bli-
ver ikke tvunget til at realisere gevinster og hæve midler fra aktiesparekontoen, hvis investeringerne giver et 
afkast, så indeståendet efterfølgende overstiger loftet. Tilsvarende kan investoren tage penge ud til forbrug, 
og efterfølgende ”fylde op” på kontoen, indtil indeståendet når 500.000 kr. igen. Der kan handles så ofte som 
investoren ønsker inden for aktiesparekontoen.  

Der sigtes på at implementere modellen fra januar 2019. 

Regeringen forslår, at der afsættes 125 mio. kr. i 2019 voksende til 400 mio. kr., når ordningen er fuldt indfa-
set i 2023.  

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 2 – Lavere skat på aktieindkomst  

Regeringen foreslår at lempe beskatningen af aktieindkomst ved at forhøje progressionsgrænsen fra 52.900 
kr. til 100.000 kr. (2018-niveau) fra 2021 (det dobbelte for ægtepar). I 2018 hæves progressionsgrænsen til 
ca. 60.000 kr. og i 2020 til ca. 88.000 kr.  

Initiativet medfører en reduktion af den marginale aktieindkomstskat på 15 pct.-point fra 42 til 27 pct. for per-
soner med aktieindkomst mellem 52.900 kr. og 100.000 kr. (dobbelte fradragsgrænser for ægtepar) og en 
markant reduktion i gennemsnitsskatten for personer med aktieindkomst over den nuværende progressions-
grænse.  

Forslaget vil tilskynde husholdningerne til at øge andelen af opsparingen, der er placeret i aktier og derved 
bidrage til en stærkere aktiekultur. Samtidig vil forslaget øge den mulige gevinst ved at vælge et liv som 
iværksætter. 

Forslaget skal ses i lyset af, at Danmark er kendetegnet ved at have en relativt høj aktieindkomstbeskatning 
(den høje aktieskattesats) sammenlignet med andre lande. 

Forhøjelse af progressionsgrænsen skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 75 
mio. kr. i 2018 stigende til 270 mio. kr., når forslaget er fuldt indfaset.   

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 3 – Investorfradrag (fradrag for indskud i små og mellemstore virksomhe-
der) 

Regeringen vil styrke markedet for risikovillig kapital til unoterede små og mellemstore virksomheder samt 
styrke iværksætterkulturen.  

Regeringen vil derfor indføre et investorfradrag, hvor personer, der investerer i små og mellemstore unotere-
de virksomheder får et skattefradrag.  

Investorfradraget lemper beskatningen af midler i unoterede aktier, hvorigennem bliver det mere attraktivt at 
investere i små og mellemstore virksomheder. Det vil gøre det mere attraktivt for privatpersoner at investere i 
danske iværksættervirksomheder. Lignende ordninger findes i Sverige og Storbritannien.  

Regeringens iværksætterpanel har peget på, at der med fordel kan indføres et investorfradrag i Danmark. 

Investorfradraget giver fysiske personer (uafhængige investorer), der direkte eller indirekte investerer i uno-
terede små og mellemstore virksomheder (SMV’er), mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer 
for op til i størrelsesordenen 200.000 kr. fra 2019 til 2022. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer 
for op til i størrelsesordenen 400.000 kr. fradrages.  

Fradraget udformes, så det får en skatteværdi på 30 pct. Skattebesparelsen vil derfor kunne udgøre op til ca. 
30.000 kr. årligt fra 2019 til 2022 og ca. 60.000 kr. årligt fra 2023 og frem. 

Der gives både fradrag for direkte investeringer og for indirekte investeringer gennem en ny fondskonstrukti-
on. Det gør ordningen mere tilgængelig og bidrager til, at investorerne får bedre mulighed for risikospredning 
i deres investeringer. 

I forbindelse med det lovforberedende arbejde vil der skulle udarbejdes en række værnsregler for at sikre, at 
ordningen fungerer efter hensigten. 

Initiativet skal udarbejdes i overensstemmelse med statsstøttereglerne, inden den kan sættes i kraft. Sverige 
og Storbritannien har dog tilsvarende ordninger. Ordningen forventes at kunne have virkning fra 2019.  

Det skønnes, at ordningen vil medføre et årligt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 100 mio. kr. i 
perioden 2019-2022, samt et varigt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 200 mio. kr. 

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 4 – Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier   

Efter gældende regler kan selskaber tildele ansatte op til 10 pct. af lønnen i form af aktier eller købe- eller 
tegningsretter til aktier, hvor aktierne beskattes som aktieindkomst frem for lønindkomst hos den ansatte. 
Den ansatte beskattes først, når aktierne afstås. Selskabet har ikke fradrag for udgiften til aktier mv. 

Regeringen ønsker at skabe bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i danske virksomheder gennem to 
forslag.  

4.1 Generelt styrket mulighed for at aflønne med medarbejderaktier 
Regeringen foreslår som led i forslag til finanslov for 2018 generelt at hæve grænsen fra 10 til 20 pct. for 
andelen af løn, der kan udbetales i form af aktier eller købe- eller tegningsretter til aktier, hvor aktierne be-
skattes som aktieindkomst frem for lønindkomst hos den ansatte. Denne justering gælder alle virksomheder. 

4.2 Mindre virksomheder skal have bedre muligheder for af aflønne med medarbejderaktier 
Herudover ønsker regeringen særligt at styrke mindre virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft ved at aflønne ved hjælp af medejerskab i virksomheden. Nye vækstvirksomheder har ofte be-
grænsede muligheder for at udbetale en høj løn. De bruger i stedet medarbejderaktier til at motivere, aflønne 
og dele ejerskabet af virksomheden med medarbejdere. Regeringens iværksætterpanel har peget på, at 
vækstvirksomheder bør have bedre mulighed for at aflønne medarbejdere med medejerskab i virksomheden 
frem for med løn.  

Regeringen foreslår derfor også at forhøje grænsen til 100 pct. for ansatte i små virksomheder (dvs. virk-
somheder, der beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller årlig balance under 10 mio. 
EUR.). Indførelse af en udvidet adgang til tildeling af skattefrie medarbejderaktier for udvalgte virksomheder 
vil kræve værnsregler for at ordningens hensigt opnås.  

En medarbejderaktieordning, som er målrettet visse virksomheder, vil desuden som udgangspunkt kræve 
Kommissionens godkendelse i forhold til de EU-retlige statsstøtteregler. Forslaget kan på denne baggrund 
tidligst træde i kraft 1. januar 2019.  

En forhøjelse af grænsen for tildeling af medarbejderaktier til 100 pct. for ansatte i små virksomheder vil 
kunne afholdes inden for en ramme på ca. 45 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. 

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 5 – Øget aftalefrihed og klarhed om reglerne for medarbejderaktieprogram-
mer  

Regeringen vil ændre reglerne for indgåelse af aftaler om medarbejderaktier, herunder optioner og warrants, 
så der kommer en øget grad af aftalefrihed og skabes større klarhed om reglerne. Det indebærer:  

 At der etableres aftalefrihed til at indgå såkaldte ”vesting-aftaler” i medarbejderaktieprogrammer, herunder 
at det bliver muligt at aftale, at warrants, der på fratrædelsestidspunktet endnu ikke er tildelt til medarbej-
dere, bortfalder, når en medarbejder opsiges.  

 At der etableres aftalefrihed til at indgå aftaler om tilbagekøb af aktier til markedspris ved fratrædelse. 

Aktieoptionsloven regulerer ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til som led i ansættelsesfor-
holdet at købe aktier eller anparter (optioner) eller tegne nyudstedte aktier eller anparter (warrants) på et 
senere tidspunkt.  

Aktieoptionslovens regler går ud på, at en lønmodtager, der afskediges, bevarer sin ret til at udnytte tildelte 
købe- og tegningsrettigheder, mens en lønmodtager, der selv siger op, mister denne ret. Hensigten er såle-
des, at optioner kan bruges som et instrument til at fastholde medarbejdere.  

I praksis indebærer gældende regler, at virksomheder må acceptere, at opsagte medarbejdere får alle de 
warrants, som de fik stillet i udsigt ved aftalens indgåelse, eller at virksomheden må gennemføre løbende 
(eksempelvis månedlige) tildelinger af warrants til sine medarbejdere. Det øger den administrative byrde og 
er besværligt at håndtere for særligt mindre virksomheder. Samtidig gør reglerne det vanskeligt for virksom-
hederne at kommunikere værdien af en warrantpulje til deres medarbejdere. 

Samtidigt er der derfor behov for at skabe klare regler for hvornår og under hvilke omstændigheder tilbage-
købsklausuler kan anvendes fx i forbindelse med fratrædelse.  

Initiativet vurderes ikke at have nævneværdige provenuvirkninger.  
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Initiativ 6 – Bedre skattevilkår for opsparing i investeringsforeninger 

Regeringen vil afsætte en pulje til at skabe mere symmetriske og konkurrencedygtige skatteregler for kapital-
forvaltning.  

De nuværende skatteregler kan udgøre en barriere for, at danskere foretager investering via udenlandske 
investeringsinstitutter. Det skyldes, at disse ofte bliver beskattet hårdere end danske investeringsinstitutter 
(såkaldte minimumsbeskattede investeringsinstitutter). Det gælder bl.a., når danskere investerer i aktiebase-
rede ETF’er (Exchange Traded Funds), hvor investor omkostningseffektivt kan sprede risikoen på mange 
aktier. 

Således vil danske investorer, der investerer i udenlandske investeringsinstitutter, typisk blive kapitalind-
komstbeskattede ud fra et lagerprincip med en skattesats på ca. 33 pct. eller 37 pct. (afhængig af om inve-
stor har negativ/positiv nettokapitalindkomst). Det gælder også, selvom instituttet er aktiebaseret. Hvis de 
danske investorer derimod investerer i et aktiebaseret minimumsbeskattet investeringsinstitut, aktieind-
komstbeskattes de efter et realisationsprincip med en skattesats på 27 pct. indtil progressionsgrænsen på 
52.900 kr. for aktieindkomst (2018-niveau). Det bemærkes, at forskellen mellem aktie- og kapitalindkomstbe-
skatning typisk er af større økonomisk betydning for en investor, end lagerbeskatning er i forhold til realisati-
onsbeskatning. 

En ensartet beskatning af investeringsinstitutter, hvor alle investorer i aktiebaserede investeringsselskaber 
bliver aktieindkomstbeskattet af afkastet, vil kunne øge konkurrencen på markedet for kapitalforvaltning. Det 
vil bidrage til øget produktivitet og give opsparerne mulighed for at investere bredt i aktier med lavere om-
kostninger. 

Det skal samtidig undersøges, om det er muligt at ændre beskatningen af såkaldt passive aktiebaserede 
investeringsselskaber, herunder ETF’ere som fx følger et aktieindeks, så afkastet fremover beskattes efter 
realisationsprincippet. Det vil i de fleste tilfælde indebære en lempelse af beskatningen af denne type inve-
steringsselskaber og kan således bidrage til at fremme brugen heraf. 

Beskatning af afkastet fra aktiebaserede investeringsinstitutter som aktieindkomst skønnes at medføre et 
årligt mindreprovenu på 30 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2018. 

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 7 – Tiltrækning af udenlandsk kapital til danske investeringsforeninger 

Regeringen foreslår at afsætte 30 mio. kr. årligt til at lempe skatten for udlændinge, der placerer deres op-
sparing gennem danske investeringsinstitutter. Det kan give danske kapitalforvaltere bedre mulighed for at 
udbyde deres produkter på det internationale marked. 

Udenlandske investorer kan opleve det som en hindring, når de investerer i danske investeringsinstitutter, at 
de skal betale udbytteskat af udbytter fra danske investeringsinstitutter, da beskatningen i Danmark kan 
være højere, end hvis de investerede direkte i investeringsinstitutternes underliggende værdipapirer. Det 
gælder fx, hvis de underliggende aktiver er udenlandske aktier. 

Samtidig vil Skatteministeriet have øget fokus på information overfor udenlandske investorer, der ønsker at 
investere i danske virksomheder. Uklarhed om skattereglerne for personer, der bor i udlandet, herunder ud-
landsdanskere, kan afholde dem fra at investere i danske virksomheder. 

Der afsættes en pulje på 30 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd fra 2018 og frem til initiativerne vedrø-
rende bedre skattevilkår for udlændinges opsparing i danske investeringsinstitutter. 

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 8 – Lempede regler for placering af privatadministreret pensionsopsparin-
ger  

Regeringen foreslår at justere reglerne for placering af privatadministreret pensionsopsparing i unoterede 
aktier, så den enkelte opsparer, får større valgfrihed, og der samtidig skabes potentiale for bedre adgang til 
risikovillig kapital for unoterede virksomheder, herunder for virksomheder med vækstpotentiale.  

En del af pensionsopsparingerne er placeret i privatadministrerede ordninger i pengeinstitutter. Der er fastsat 
regler for placeringen af opsparingen, herunder for hvor meget, der kan placeres i unoterede aktier. Hoved-
princippet i de gældende regler for placering af privat pensionsopsparing i unoterede aktier er, at jo større 
pensionsopsparingen er, jo større andel kan placeres i unoterede aktier. Samtidig er der et krav om investe-
ring af mindst 100.000 kr. i et enkelt selskab. 

Forslaget indebærer, at grænsen for, hvor meget der mindst skal placeres i et enkelt selskab, nedsættes fra 
100.000 kr. til 50.000 kr. Yderligere hæves andelen af opsparing mellem 200.000 kr. og 2 mio. kr., som kan 
investeres i unoterede aktier fra 20 til 25 pct. Ændringerne vil indebære, at der kan investeres 50.000 kr. i 
unoterede aktier, når opsparingen når 200.000 kr. For den del af opsparingen, der ligger over 2 mio. kr., 
fjernes begrænsningerne for, hvor meget der kan investeres i unoterede aktier. I dag kan der placeres 50 
pct. af opsparingen mellem 2 og 4 mio. kr. i unoterede aktier og 75 pct. af opsparingen over 4 mio. kr.   

Der er ikke tilgængelige data for, hvordan den privatadministrerede pensionsopsparing er placeret i pengein-
stitutterne. Det er derfor heller ikke muligt at vurdere potentialet for forøgede investeringer. Forslaget vurde-
res ikke at have væsentlige statsfinansielle konsekvenser.  
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Initiativ 9 – Øget gennemsigtighed i pensionsselskabernes aktieinvesteringer   

Regeringen foreslår, at der søges indgået en aftale med pensionsselskaberne og ATP om øget gennemsig-
tighed i deres investeringer i virksomheder, så de årligt fremlægger en udvidet opgørelse over deres investe-
ringer i aktier, fordelt på danske og udenlandske aktier, størrelse og sektorer.  

Danskerne placerer en relativt stor andel af deres opsparing i pensionsordninger. Pensionsselskaberne in-
vesterer en del af de opsparede midler i danske og udenlandske aktier. Pensionsselskaberne opgør imidler-
tid typisk kun aktieinvesteringerne overordnet, og derfor er det svært for pensionsopsparerne at få indblik i 
hvilke investeringer pensionsselskaberne har gjort. 

Med henblik på at styrke aktiekulturen kan det derfor være hensigtsmæssigt at øge gennemsigtigheden i 
pensionsselskabernes aktieinvesteringer.  
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Initiativ 10 – Strategi for Danmarks digitale vækst   

Regeringen foreslår at afsætte en pulje til initiativer, som kan indgå i den kommende Strategi for Danmarks 
digitale vækst.  

Strategien skal understøtte, at danske virksomheder har gode rammer for at udnytte mulighederne ved digi-
talisering og ny teknologi. Det vil ske ved blandt andet at følge op på anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel. 
Vækstpanelet har anbefalet at styrke digitaliseringen i danske virksomheder gennem en bred indsats inden 
for blandt andet: 

 Styrket digitalt vækstmiljø 

 Agil og fremtidssikret regulering 

 Digitale kompetencer 

 Digitalt løft af SMV’er 

 Data og IT-sikkerhed 

Strategien forventes offentliggjort i efteråret 2017.   

Der lægges op til at afsætte en pulje på 125 mio. kr. årligt i perioden 2018-2025 og herefter på 75 mio. kr. 
årligt til udmøntning af strategiens initiativer til gavn for vækst og beskæftigelse. 
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Initiativ 11 – Strategi for deleøkonomi   

Regeringen vil i efteråret 2017 lancere en deleøkonomisk strategi, der vil gøre deleøkonomien til en drivkraft 
for vækst og innovation, hvor der er styr på skattebetalingen, og forbrugerne understøttes i at kunne få flere 
og nye muligheder for at øge deres indkomst inden for deleøkonomien.  

Strategi for deleøkonomi har fokus på at sikre: 

 Danmark skal udnytte deleøkonomiens potentiale både som drivkraft for vækst og innovation og som løf-
testang til en bedre udnyttelse af kapitalapparat og ressourcer.  

 Klarere rammer for deleøkonomien skal understøtte velfungerende markeder med gode betingelser for 
tillid, flere valgmuligheder og konkurrence til gavn for danskerne og væksten. 

 Der skal betales skat i overensstemmelse med skattereglerne 

 Danmark skal følge med og være klar til en fremtid, hvor deleøkonomien skal bidrage til, at væksten øges 
på en bæredygtig og smart måde 

Initiativerne holdes inden for en ramme på ca. 100 mio. kr. årligt.  
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Initiativ 12 – Cirkulær økonomi   

Regeringen foreslår at afsætte en pulje til initiativer, som kan indgå i den kommende strategi for cirkulær 
økonomi.  

Strategien skal understøtte at danske virksomheder har gode rammer for at anvende cirkulære produktions-
metoder. Det vil ske ved blandt andet at følge op på anbefalingerne fra Advisory Board for Cirkulær Økono-
mi, som foreslår at: 

 Styrke små- og mellemstore virksomheders cirkulære omstilling og forbedre danske virksomheders res-
sourceeffektivitet. 

 Skabe gode rammer og fjerne barrierer for virksomhedernes omstilling til og udvikling af cirkulære forret-
ningsmodeller. 

 Indtænke cirkularitet, når det kommer til at designe, producere, forbruge og afskaffe nye og gamle produk-
ter 

Udmøntningen af puljen til konkrete initiativer vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Initiati-
verne skal bidrage til at understøtte en grøn omstilling, hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkur-
renceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima. Strategien forventes offentliggjort i efteråret 
2017.  

Der lægges op til at afsætte en pulje på 20 mio. kr. årligt i 2018-2019 samt 10 mio. kr. årligt i 2020-2021.   
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Faktaark 

Initiativ 13 – Lavere takster for Storebæltsbroen   

Regeringen foreslår at nedsætte taksterne på Storebæltsbroen gradvist fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021, 
svarende til en samlet takstnedsættelse på 25 pct. Det vil øge sammenhængskraften i Danmark og under-
støtte både erhvervslivets og arbejdskraftens mobilitet. 

A/S Storebælt ejer og driver den faste forbindelse over Storebælt. A/S Storebælt indgår i den 100 pct. stats-
ejede Sund & Bælt-koncern. Med udgangen af december 2016 havde A/S Storebælt en rentebærende net-
togæld på 21,3 mia. kr., og selskabet forventes aktuelt at være gældfrit i 2028.  

Der foretages en nedsættelse med samlet 25 pct. af taksterne for vejtrafikken på Storebælt og af passageaf-
giften for persontog. For en personbil, der bruger en Brobizz, indebærer det som udgangspunkt, at taksten 
nedsættes fra 228 kr. til 171 kr. pr. 1. januar 2021 (2017-priser). For en lastbil på mellem 10 og 20 meter 
nedsættes taksten fra 1.135 kr. til 850 kr. inklusive moms. Samlet set vil en nedsættelse på 25 pct. af de 
nuværende takster give virksomheder og borgere, der krydser Storebælt, en besparelse på ca. 750 mio. kr. 
året. Den konkrete udmøntning af takstnedsættelsen, herunder i forhold til diverse rabatordninger, vil skulle 
fastlægges. 

Tiltaget har ikke statsfinansielle konsekvenser.  

Takstnedsættelsen vil medføre en forventet reduktion i overskuddet i A/S Storebælt på samlet mellem 525 
og 750 mio. kr. årligt frem til Storebæltsforbindelsens gældfrihed. Det vil forlænge tilbagebetalingstiden med 
3 år, så Storebæltsforbindelsen forventes at være gældfri i 2031. 
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Faktaark 

Initiativ 14 – Afskaffelse af nøddeafgiften  

Regeringen foreslår at afskaffe nøddeafgiften (råstofafgiften) fra 2018.  

Nøddeafgiften består af 8 forskellige afgiftssatser og har ikke sundhedsmæssig begrundelse og giver udfor-
dringer for danske virksomheder, der importerer og sælger nødder.  

Blandt andet har Virksomhedsforum for enklere regler særligt peget på en sanering af nøddeafgiften, som er 
kompleks og byrdefuld for fødevarevirksomheder at efterleve.   

Afskaffelse af nøddeafgiften skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 185 
mio. kr. i 2018-2019 samt 180 mio. kr. fra 2020.  

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 15 – Sanering af afgifter    

Regeringen foreslår – udover en afskaffelse af nøddeafgiften – at afsætte en pulje på 115 mio. kr. i 2018-
2019 stigende til 120 mio. kr. fra 2020 til sanering af andre punktafgifter, som er særligt administrativt kræ-
vende og som tiden er løbet fra.   

Den konkrete disponering af puljen kan blandt andet baseres på analyserne i den kommende afrapportering 
fra Saneringsudvalget. Saneringsudvalget blev nedsat i februar 2016 for at gennemføre en analyse af de 
nationale forbrugs- og miljøafgifter med henblik på at vurdere, om en sanering af disse kan medvirke til at 
gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. En række erhvervs- og brancheorganisationer deltager i 
arbejdet. 

Der er i dag en række punktafgifter, hvor der igennem en længere årrække ikke har været undersøgt, hvor-
vidt de statslige indtægter og hensynene bag står mål med de tilknyttede administrative byrder for virksom-
hederne. 

Sanering af punktafgifter vurderes at kunne reducere erhvervslivets administrative byrder mv.  

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 16 – Udformning af konkret model for ACE    

Regeringen foreslår at igangsætte arbejdet med udformning af en konkret model for et fradrag for normalaf-
kast af egenkapital (et såkaldt ACE-fradrag).  

Et ACE-fradrag er et fradrag, der friholder "normalafkastet" af egenkapitalen for selskabsskat og reducerer 
dermed selskabsskattebetalingen. 

Et ACE-fradrag vurderes at være et målrettet initiativ til at øge investeringer, arbejdsproduktivitet (og lønni-
veau) samt vækst. Indførelse af ACE blev anbefalet af blandt andet De Økonomiske Råd og senest også 
IMF.  

Et ACE-fradrag forventes at kræve et omfattende reform- og lovforberedende arbejde. Mulighederne for at 
indføre det i Danmark vil blive vurderet, når en konkret model foreligger. 

Undersøgelsen har ikke statsfinansielle konsekvenser. Når der foreligger en konkret model, vil regeringen 
tage stilling til finansiering til en sådan model. 

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 17 – Sænkelse af kapitalkrav for aktieselskaber    

Regeringen foreslår at sænke kapitalkravet for aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Det vil lette mu-
ligheden for at etablere aktieselskaber. . 

Med sænkelsen vil kapitalkravet komme ned på niveau med de lande vi normalt sammenligner os med. Ka-
pitalkravet i både Sverige, Tyskland, Storbritannien og Holland er lavere end det danske. Det fremgår af et 
nabotjek.   

EU’s selskabsdirektiv stiller et minimumskrav om, at aktieselskaber skal have en tegnet kapital på mindst 
25.000 euro (ca. 186.000 kr.). Kapitalkravet bidrager til at yde investorerne en vis beskyttelse mod at lide tab 
ved investeringer i aktieselskaber. Kravet i Danmark i selskabsloven er, at aktieselskaber skal have en sel-
skabskapital på 500.000 kr. 

Begrundelsen for at have krav til selskabskapitalen er, at man ønsker at yde kreditorerne en vis beskyttelse 
mod at lide tab.   

Initiativet vurderes ikke at have statsfinansielle konsekvenser. 
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Faktaark 

Initiativ 18 – Højere skattefradrag for investeringer i forskning og udvikling (FoU)   

Regeringen foreslår gradvist at indføre et større fradrag for private virksomheders investeringer i forskning 
og udvikling (FoU). Det nuværende fradrag for FoU-aktiviteter øges fra 100 pct. til 110 pct. varigt fra 2026 
med en indfasning på 103 pct. i 2020, 105 pct. i 2021-2022 og 108 pct. i 2023-2025. 

Virksomheder har i dag mulighed for at fratrække (straksafskrive) investeringer i FoU svarende til 100 pct. af 
de afholdte udgifter i indkomståret.  

Forslaget vil styrke virksomhedernes incitament til at foretage og fastholde investeringer i FoU, der må for-
ventes at have en positiv afsmittende effekt på andre virksomheders produktivitet, såkaldte positive ekster-
naliteter.  

FoU er en internationalt mobil aktivitet, og der er i de seneste årtier kommet stigende fokus på betydningen 
af vilkårene for placeringen af virksomhedernes FoU-investeringer. En række EU-lande anvender ekstrafra-
drag for udgifter til FoU, herunder Storbritannien.  

Vækstteamet for Life Science har blandt andet anbefalet et internationalt konkurrencedygtigt FoU-fradrag.  

Et permanent fradrag på 110 pct. af virksomhedernes investeringer i FoU skønnes at indebære et finansie-
ringsbehov på ca. 450 mio. kr. årligt.  

Et fradrag for investeringer i FoU på 110 pct. skønnes at øge strukturelt BNP med ca. ½ mia. kr. BNP-
virkningen kan være større, hvis der er positive eksternaliteter på produktiviteten, udover hvad der er afspej-
let i de nuværende subsidier til FoU. 

(Version 1. september 2017) 
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Faktaark 

Initiativ 19 – Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 og 7 år    

Regeringen foreslår at udvide bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteord-
ningen), således at ordningen kan benyttes i op til 7 år i stedet for de nuværende 5 år.  

Den særlige forskerskatteordning indebærer, at godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlan-
det kan bruttobeskattes i op til 5 år med 26 pct. svarende til 31,92 inkl. arbejdsmarkedsbidrag. For at blive 
beskattet under ordningen skal en række betingelser være opfyldt – herunder at nøglemedarbejdere afløn-
nes med mindst 65.100 kr. pr. måned (2018-niveau), og at medarbejderen ikke inden for de seneste 10 år 
må have været skattepligtig til Danmark. 

Regeringen foreslår samtidig, at udvidelsen af ordningen finansieres ved at forhøje bruttoskatteprocenten 
med 1 pct.-point fra 26 pct. til 27 pct. 

En udvidelse af ordningen er efterspurgt af erhvervslivet og vil styrke dansk erhvervslivs og danske forsk-
ningsinstitutioners muligheder for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede forsknings- og udviklingsmedar-
bejdere fra udlandet. 

Udvidelse af ordningen fra 5 år til 7 år sammen med en forhøjelse af bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 
pct. medfører, at ordningen samlet set skønnes at være omtrent provenuneutral, når udvidelse en fuldt ind-
faset.  

(Version 1. september 2017) 
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Initiativ 20 – Vækstplan for Life Science     

Regeringen foreslår – udover et større FoU-fradrag (se initiativ 18) – at afsætte en pulje til initiativer, som 
kan indgå i den kommende Vækstplan for life science.  

Vækstplanen skal understøtte fortsat gode rammevilkår for life science branchen fx ved at følge op på anbe-
falingerne fra Vækstteam for Life Science. Vækstteamets afrapportering indeholder anbefalinger inden for 
følgende 10 fokusområder: 

 Forskning, herunder privat og offentlig forskning 

 Klinisk forskning 

 Sundheds-IT og sundhedsdata 

 Godkendelse, mærkning og overvågning 

 Kvalificeret arbejdskraft 

 Kommercialisering af forskning 

 Adgang til kapital 

 Rammer for produktion 

 Hjemmemarked 

 Internationalisering 

Vækstplanen forventes offentliggjort i 2017.   

Regeringen foreslår at afsætte en pulje på 30 mio. kr. årligt til udmøntning af initiativerne i vækstplanen.   

Hertil kommer, at regeringen forbedrer adgangen til risikovillig kapital og foreslår flere midler til Innovations-
fonden, som anbefales af blandt andet Vækstteamet for Life Science. 
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Initiativ 21 – Udvidelse af DIS-ordningen til søfolk på offshore specialskibe     

Med henblik på at fastholde og styrke den danske offshore-sektors konkurrenceevne foreslår regeringen at 
udvide nettolønsordningen i sømandsbeskatningsloven (DIS-ordningen) til søfolk, der arbejder om bord på 
de specialskibe, som vagt- og supplyskibe, rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, 
ishåndteringsskibe og ASV’er (såkaldte ”hotelskibe”). 

Som en udmøntning af Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 blev tonnageskatteordningen i 2015 udvidet 
med en række aktiviteter i offshore sektoren, der typisk udføres af specialskibe som vagt- og supplyskibe, 
rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, ishåndteringsskibe og ASV’er (såkaldte ”ho-
telskibe”). Der blev ikke foretaget en tilsvarende udvidelse af DIS-ordningen.  

Vækstteamet for Det Blå Danmark har blandt andet anbefalet at udvide DIS-ordningen til også at omfatte 
søfolk på offshore skibe for at sikre DIS-ordningens konkurrencedygtighed i forhold til andre lande. 

Forslaget finansieres delvist ved den tidligere afsatte ramme til udvidelse af tonnageskatteordningen til mobi-
le borerigge, der ikke forventes at kunne opnå statsstøttegodkendelse. Forslaget skønnes på den baggrund 
at medføre et mindreprovenu på 10 mio. kr. i 2019 stigende til 60 mio. kr. i 2025. 

Udvidelsen af DIS-ordningen skal statsstøttegodkendes, hvorfor udvidelsen først forventes at kunne træde i 
kraft fra 2019. 

(Version 1. september 2017) 
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Faktaark 

Initiativ 22 – Afskaffelse af registreringsafgiften på handelsskibe      

Med henblik på at gøre det mere attraktivt at flage skibe ind og drive maritim virksomhed fra Danmark fore-
slår regeringen at afskaffe tinglysningsafgiften ved indregistrering af handelsskibe i Dansk Internationalt 
Skibsregister (DIS).  

Efter tingslysningsafgiftsloven betales en registreringsafgift der er delt op i en afgift for registrering af ejer, 
som udgør 1 promille af handelsskibets værdi og en afgift for registrering af pant, som udgør 1 promille af 
pantets værdi. Det foreslås, at afskaffe hele afgiften.  

En afskaffelse kan reducere transaktionsomkostningerne i forbindelse med rederiers beslutning om at sejle 
under dansk flag. 

Der gives med forslaget en afgiftslempelse for visse skibe (handelsskibe registreret i DIS) i søtransportsekto-
ren, og en afskaffelse af registreringsafgiften vil derfor skulle statsstøttegodkendes. 

Baseret på det forventede omfang af registreringer skønnes en afskaffelse af registreringsafgiften at medfø-
re et gennemsnitligt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 10 mio. kr. årligt.   

(Version 1. september 2017) 
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