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Skattemæssige tiltag i Finansloven

• Ændret bo- og gaveafgift

• Afskaffelse af forældrekøbslejligheder

• Beskatning af fri telefon

• Stramning af beskatningen af leasede 
firmabiler

• Nyt skattecenter og 250 medarbejdere

• Hvordan går det med opdatering af 
BBR-registeret?

• Hvornår kommer de nye vurderinger?

• Nye momsregler pr. 1. juli 2020
v /Økonomikonsulent

Jesper Nedergaard
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Ændret bo- og gaveafgift

• Med virkning for virksomhedsoverdragelser øges 

afgiften igen til 15 % fra 1. januar 2020

• De nedsatte afgiftssatser gælder kun, når 

arvingen eller gavemodtageren ejer virksom-

heden i mindst tre år efter modtagelsen af 

arven eller gaven

• OBS! Er du barnløs, må du overdrage erhvervs-

virksomhed til søskende, nevøer og niecer til 15 

%

Afskaffelse af forældrekøbslejligheder i 
virksomheds-/kapitalafkastordningen

• Ved at bruge vso får renteudgifterne en 

fradragsværdi på op til 56 % hvis der betales 

topskat

• Fra 2021 ændres dette, så renterne kun har en

fradragsværdi på 25-33 %

• Forældre kan fortsat købe en lejlighed og udleje

den til deres børn

• Overgangsordning eller ej, vides ikke endnu

• Lavt renteniveau en fordel
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Egne beregninger Fradragsværdi F5-lån Fast rente 1 %

Renter og bidrag 15.200 29.800

Aktuel ordning 56 % 8.512 16.688

Fra 2021 33 % 5.016 9.834

Forskel 3.496 6.854

Afskaffelse af forældrekøbslejligheder i 
virksomhedsordningen

Eksempel: Et realkreditlån med en restgæld på 2 millioner kr.

Beskatning af fri telefon

• Der sker fortsat beskatning af fri 

telefon i 2020

• Tidligere vedtagne ophævelse af 

beskatningen bortfalder

• I 2020 udgør beskatningen 2.900 

kr. 
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Stramning af beskatning af leasede 
firmabiler/fri bil

• Beskatningsværdien har ofte været mindre 

end den reelle markedsværdi for almindelige 

privatpersoner

• Fremover følger beskatningsgrundlaget den 

genberegning, der foretages i registrerings-

afgiften

• Beskatningen følger dermed det generelle 

princip om, at skatten af personalegoder bør 

svare til skatten af kontantløn

Stramning af beskatning af leasede firmabiler

• Som en lettelse vil man indføre et fradrag i 

beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler 

(elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kr. 

fra den 1. april til den 31. december 2020

• Af aftaleteksten fremgår ikke nærmere, om 

lettelsen påtænkes fastholdt i perioden 

herefter



06-02-2020

5

Nyt skattecenter og 250 medarbejder til 
styrket kontrol

• I 2020 etableres et nyt skattecenter et sted i Danmark

• Styrke indsatsen mod fejl, snyd og organiseret kriminalitet

• Frem mod 2023 er det planen, at der skal etableres i alt

fire nye centre

• Mere fokus på hvidvask (indberetning blot ved kendskab, 

også skattesnyd)

• Vi kan ikke fortsætte med at gå under radaren

Hvornår kommer de nye vurderinger?

• Vurderingsstyrelsen er i gang med at udvikle et nyt vurderingssystem til at vurdere 

landets ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme samt 1,7 mio. ejerboliger og 

400.000 erhvervsejendomme

• De nye ejendomsvurderinger bliver udsendt i etaper fra andet halvår af 2020, og 

udsendelsen kan strække sig ind i 2022

• Landmænd og ejere af erhvervsejendomme, skal

først begynde at kigge i postkassen, når alle

boligejere har fået deres vurdering

• Den præcise tidsplan for udsendelsen kendes

desværre ikke endnu
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Hvordan går det med opdatering af BBR-
registeret?

• BBR-oplysningerne er vigtige for de nye 

vurderinger

• Vurderingsstyrelsen bruger oplysninger fra 

BBR i de nye offentlige ejendoms-vurderinger. 

Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at 

oplysningerne om din ejendom altid er 

opdaterede

• Er der sket ændringer på din ejendom, fx 

tilbygning eller nedrivning? Så husk, at du 

selv skal sørge for at opdatere BBR-

oplysningerne

Hvordan går det med opdatering af BBR-
registeret?

• Du kan se alle dine BBR-oplysninger på bbr.dk

• Opdager du fejl eller mangler, kan du rette de 

fleste direkte på siden, ellers få din økonomi-

konsulent til at hjælpe dig

• Hvis du retter en oplysning i BBR, skal din 

kommune behandle og godkende ændringen, før 

den bliver endeligt registreret

• Vigtigt at tjekke din nye BBR grundigt, når den 

kommer. Din økonomikonsulent kan evt. hjælpe 

med at gøre indsigelse

http://www.bbr.dk/
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Nye momsregler i 2020 ved udtagning af aktiver

Historisk har der ikke været meget fokus på moms, men de er begyndt at røre 

på sig nu.

• Træder formentligt i kraft den. 1. juli 2020

• Vedrører udtagning af aktiver, som undergår

værdiforringelse

• Ændret anvendelse af investeringsgoder

(fx traktor)

Gældende momsregler

• Efter 5 år kan aktivet udtages til privat uden, at der skal betales 

udtagningsmoms, dog kun ved værdier over 100.000 kr. ekskl. moms

• Reguleringsperioden er 10 år vedr. fast ejendom, herunder til- og ombygning

• Dog kun beregning, hvis der ved anskaffelsen er fratrukket moms, helt eller 

delvist

• Ved salg til tredjemand, betales moms af salgsprisen, uanset hvornår der sælges
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Nye momsregler pr. 1. juli 2020

• Der skal betales udtagningsmoms af den faktiske værdi (markedsværdien) på 

udtagningstidspunktet

• Gælder uanset om aktivet udtages senere end 5 år efter anskaffelsesåret

• Ved ændring til delvis momspligtig anvendelse udløses ikke udtagningsmoms

• Først når det overgår 100 % til momsfritaget aktivitet, herunder privat 

anvendelse, skal der betales udtagningsmoms af markedsværdien

Nye momsregler pr. 1. juli 2020
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Opsummering

• De nye regler træder formentligt i kraft d. 1. juli 2020

• Forbered dig derfor på de nye udtagningsregler og overvej, om du skal/kan udtage 

aktiver mv. inden 1. juli 2020

Hvordan tilgodeser du dygtige medarbejdere?

v/ skattechef

Inge Kloster Iversen
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Personalegoder

• Vær åben over for ønsker fra medarbejderen 

• Vær opmærksom på om medarbejderen har 

specielle behov

• Det må godt koste noget at holde på en 

dygtig medarbejder – det betaler sig 

• Evt. moms- og skattefradrag kan hjælpe med 

at finansiere personalegoder

• Ikke alle personalegoder er skattepligtige

Personalegoder

Personalegode Beskrivelse B-indkomst Værdi
A-skat

AM-bidrag
Bagatelgrænse 

6.300 kr. 
Arbejdsgiver 
indberetning

Momsfradrag

Arbejdstøj/
uniform

Almindeligt
tøj ønsket af
arbejdsgiver
tydeligt logo

Nej, hvis 
omfattet af 
bagatelgrænse

Arbejdsgivers
udgift

Nej Ja Nej Ja, dog skal tøjet 
tilhøre virksomhed og 
må ikke bruges privat

Arbejdstøj/
uniform

Kedeldragter
kitler,
sikkerheds-
sko m.v.

Normalt
Skattefrit

Ingen Nej Nej Nej Ja, dog skal tøjet 
tilhøre virksomheden

Fortæring ved 
overarbejde

Gratis mad og 
drikke ved ikke 
planlagt 
overarbejde

Nej, hvis under 
bagatelgrænse

Arbejdsgivers
udgift

Nej Ja Nej Bespisning ude i byen:
25%
På arbejdsplads: Ja, 
ved beordret, uvarslet
overarbejde
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Personalegoder

Personalegode Beskrivelse B-indkomst Værdi
A-skat

AM-bidrag
Bagatelgrænse

6.300 kr. 
Arbejdsgiver 
indberetning

Momsfradrag

Fri telefon Telefon til 
privat rådighed

Nej 2.900 kr. Ja Nej Ja Ja, delvis 
faktura stiles til 
arbejdsgiver

Gaver jul/nytår Årlige 
naturaliegaver
til jul eller nytår

Nej, hvis max
900 kr.

Ingen Nej Nej Nej Nej

Helårsbolig Medarbejder
Ikke hoved-
aktionær

Ja Markedsværdi Nej Nej Ja Nej

Kost og logi Visse perso-
nalegrupper,
landbrug

Nej Skatterådets 
satser

Ja Nej Ja Nej

Personalegoder

Personalegode Beskrivelse B-indkomst Værdi
A-skat

AM-bidrag
Bagatel-grænse

6.300 kr. 
Arbejdsgiver 
indberetning

Momsfradrag

Syge- og ulykkes-
forsikring

Heltids-dækning Nej Ingen Nej Nej Nej Nej, ingen 
moms

Uddannelses- og 
kursusudgifter

Grund-, efter-
eller videreud-
dannelse

Nej Ingen Nej Nej Nej. Kun diæter
og kørselsgodt-
gørelse

Ja

Kørekort Erhvervs-
kørekort

Nej Ingen Nej Ja Nej Ja, hvis nødven-
dig for arbejdet

Firmasport/
Motionsfaciliteter

Private fitness-
kort hos
eksterne

Ja Arbejdsgivers
udgift

Nej Nej Ja Nej

Jagt Betaling af jagt-
ret

Ja Arbejdsgivers
udgift

Nej Nej Ja Nej
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Måske mulighed for …

• Personalelån

• Fastholdelsesbonus

• Bruttotrækordning

Spørg din økonomikonsulent om hjælp til at 

sammensætte den rigtige lønpakke til dine 

medarbejdere.

Straksfradrag under lup

• Fradrag for vedligeholdelsesudgifter kan fratrækkes på driftsbygning

• Ikke fradrag for forbedringsudgifter

Undtagelse

• Udgifter op til 5% af afskrivningsgrundlaget for en bygning, der om-/tilbygges 

kan frarækkes straks
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Fordele og ulemper

• Fremrykning af fradrag i stedet for afskrivning 

over en årrække. Forbedrer likviditet i 

byggeåret

• Beskattes ikke som ”genvundne afskrivninger” 

ved salg

• Mister indeksering af anskaffelsessum, som 

straksfradrages

Straksfradrag under lup

• Optimal udnyttelse af reglen kræver planlægning

• Udgifter til vedligeholdelse skal modregnes i straksfradrag

• Placér derfor større vedligeholdsarbejder på bygningen i et andet år end om-

/tilbygningsåret

• Beregningsgrundlaget afhænger af, hvordan bygningerne hænger sammen

Drøft plantegningen med din økonomikonsulent inden byggeriet påbegyndes
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Straksfradrag under lup

• Skattestyrelsen har sat straksfradrag under 

lup og strammet op på praksis

• Ændret praksis kan påvirke dit straksfradrag

for tidligere år

• Indkomsten for 2016 kan ændres frem til 1/5 

2020

• Evt. mulighed for at udligne forhøjelse af 

indkomst, hvis af- og nedskrivninger ikke fuldt 

udnyttet

Beregningsgrundlag, hvad tæller med?

• Fritliggende bygninger – kun bygningens eget afskrivningsgrundlag og andel af 

gyllebeholder, der betjener bygningen

• Sammenbyggede bygninger forbundet med interne gennemgange eller 

forbundet via mellemgange

• Oplagspladser og køreflader
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Sammenbyggede bygninger giver udfordringer

• Udgifter til tilbygning behandles som ombygnings- eller forbedringsudgifter 

hvis følgende krav opfyldes:

• Tilbygningen udgør en naturlig del af den eksisterende bygning, dvs. en tilbygning er en 

arealudvidelse af en eksisterende bygning

• Der er en fysisk sammenhæng mellem tilbygning og eksisterende bygning

• Bygningen fungerer som et hele

• Tilbygningen er ikke meget væsentlig 

• Tilbygningen kan ikke fungere selvstændigt

• Opfyldes kravene ikke er tilbygningen en selvstændig ny bygning, der afskrives 

efter de almindelige regler

Eksempler fra praksis

Væsentlig stramning af praksis.

• Gavlsammenhæng og intern gennemgang er 

et ”must”

• Sammenhæng mellem bygninger ved mellem-

gange, fælles strømforsyning, foderanlæg 

halmforsyning, fælles malkeanlæg godkendes 

ikke

• Køreflader og oplagspladser kræver fysisk 

forbindelse til bygninger, ubrudt flade og ens 

materiale
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Husk at …

• Planlægge, så større vedligeholdelsesarbejder 

ikke udføres i byggeåret

• Drøfte byggeplanerne med din økonomi-

konsulent før du går i gang, hvis du ønsker 

straksfradrag

• Straksfradraget ikke skal være afgørende for 

planløsningen

• Straksfradrag ikke altid er optimalt – så 

fortvivl ikke, hvis straksfradrag ikke er mulig

Straksfradrag

• Straksfradrag set i forhold til 

ejendomsavance og eventuel 

indeksering

v /Økonomikonsulent

Peter Føns Knudsen
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Skatteudskydelse  +/-

• Skatteprocent

• Nu: Lav 41 % / høj 57 %

• Fremtid: Lav/høj

• Indkomstudjævning - skattestrategi            

• Inflation lav

• Tidshorisont kort / lang 

• Prisen på likviditet

• Kreditforeningslån 1-2 %

• Bank 4-6 %

Skatteudskydelse 

Kort sigt Længere sigt Lang sigt

Besætning nedskrives Inventarafskrivninger Bygningsafskrivninger

Straksfradrag

Nedrivningsfradrag

Genanbringe ejendomsavance

Succession bygning/ejendomsavance

Pensionsopsparing

VS-opsparing VS-opsparing VS-opsparing
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Skatteudskydelse – med-/modspiller

• Pristalsregulering anskaffelsessummer / afskriv-

ninger med virkning fra 1/1 1993 ca. 2-3 % pr. år

• fx 1993: 74 %

• fx 2010: 14 %

• Genvundne afskrivninger ofte billigere end 

ejendomsavance

• Marginalskat højere / lavere i forhold til 

skatteudskydelse

• Tabt ejendomsavance kan alene modregnes i ditto 

fortjeneste

Konklusion

• Unge landmænd: Tænk likviditet 

(pris/mangel)

• Ældre landmænd: Tænk optimering af skat 

på sigt, fx pensionsopsparing - lig størst 

skatteudskydelse

• Afskrivninger/straksfradrag - jo tidligere jo 

værre – store ulemper ejendomsavance = 

helst genvundne afskrivninger

• Ved dyre ejendomskøb op til 2008 – pas på 

tabt ejendomsavance, her er afskrivninger ok
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Cash is King Strategi

•Minimering af skattebetaling på 

kort og lang sigt

V /Økonomikonsulent

Karsten Nielsen

Regulering af skattepligtig indkomst

• Afskrivning bygninger

• Afskrivning inventar

• Nedskrivning besætning

• Varelager (korn til produktionspris)

• Opsparing i virksomhedsordning

• Pensionsopsparing
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Skat af personlig indkomst

Skatteprocent

Indkomst
1.000 kr.

10

20

30

40

50

60

200100 300 400 500 600

8 %

40 %

43 %

56 %

År 1 År 2 I alt

Virksomhedens resultat 1.070.000 50.000 1.120.000

Skat 503.000 4.000 507.000

Svingende indkomst

Eksempel uden udjævning
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År 1 År 2 I alt

Virksomhedens resultat 1.070.000 50.000 1.120.000

VS-opsparing -510.000

Hævet VS-opsparing 510.000

I alt 560.000 560.000

Skat 326.000 101.000 427.000

Svingende indkomst

Eksempel med udjævning

Uden pension Med pension

Virksomhedens resultat 4.000.000 4.000.000

VS-opsparing -3.440.000 -2.440.000

Indsat på pension -1.000.000

I alt 560.000 560.000

Skat 970.000 800.000

Svingende indkomst

Eksempel med pension
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Konklusion

• Tænk langsigtet

• Brug VS-ordning til udjævning og udskydelse

• Vær opmærksom på mellemregning og 

hæverækkefølge

• Overvej pensionsopsparing når likviditeten er 

til det

Skal du købe eller lease din næste bil?

V /Økonomikonsulent

Jesper Nedergaard

v/ økonomikonsulent

Carl-Martin Hansen
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Kun biler på hvide plader med i denne omgang

Mange forudsætninger spiller ind

• Ny bil eller brugt bil?

• Kampagne tilbud og rabatter på biler

• Hvor ofte udskifter du bilen?

• Hvor mange km kører du om året?

• Hvordan er likviditeten? (Kontant) låne eller 

lease?

• VSO - køb af bil er (som regel) en hævning

• Erhvervsmæssig anvendelse af bilen

Eksempel på leasing kontra køb

• Bil til ca. 400.000 kr.

• 1. gangs ydelse/udbetaling 50.000 kr.

• Månedlig leasing ydelse/afdrag 6.145 kr.

• Leasing/ejertid 4 år

• Restværdi/salg efter 4 år 125.000 kr.

• 25% erhvervsmæssig anvendelse

• Rente 4,5%

Finansieringsform Leasing Køb

Netto betaling i 4 år efter skat 276.000 kr. 272.000 kr.
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Skal du købe eller lease din næste bil?

Til overvejelse, fordele og ulemper Købe/lån Leasing

Ejer du bilen? Ja Nej

Hvor gammel må bilen være? Ny eller brugt Kun fabriksny

Hvor stor er udbetalingen? Høj Lav

Er der max på antal kilometer? Nej Ja

Er service med i prisen? Nej – kan vælges til Ja

Kan noget af momsen refunderes ved erhvervsmæssig anvendelse 
(hvideplader)?

Nej Ja

Løbetiden? Lang Kort

Hvad sker der med bilen efter lånets/kontraktens udløb? Man ejer bilen Bilen leveres tilbage

Hvad sker der, hvis bilen totalskades? Du får erstatning Du får ingen erstatning

Hvilken stand skal bilen afleveres i? Du bestemmer selv Der er krav i kontrakten

Sælgerpantebreve og pension

• Sælgerpantebreve

• Pension

• Provenu af sælgerpantebrevets 

påvirkning af folkepensionen

• Ny ordning omkring seniorpræmie

• Udbetaling inden folkepension

v /Økonomikonsulent

Thorbjørn Pedersen
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Comeback til sælgerpantebrev

• Ordningen er vedtaget d. 1. januar 2020

• Sælgerpantebrev max. 10 % af salgsprisen

• Afdrag på hovedstolen skal forfalde med lige 

store beløb årligt

Beskatning af pantebrevsmodellen

• Den del, som udgør pantebrevet, bliver ikke 

beskattet i salgsåret

• Beskattes først, når der betales afdrag –

løbetid 10 år

• Både afdrag og kursgevinst beskattes som 

kapitalindkomst

• Husk, en løbende indkomst fra 

sælgerpantebrevet påvirker pensionstillægget
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Sælgerpantebrevsmodel

Adgangen til at udskyde avancen bortfalder i følgende tilfælde:

• Ved hel eller delvis ændret anvendelse af ejendommen, hvorved denne ikke længere anvendes 

erhvervsmæssigt

• Ved hel eller delvis afståelse af ejendommen (1)

• Ved hel eller delvis afståelse eller indfrielse af sælgerpantebrevet (2)

• Udskydelsen bortfalder i ovennævnte tilfælde 1 og 2 ikke, hvis overdragelse sker til en ægtefælle med succession 

efter kildeskattelovens § 26 b eller ved skilsmisse/separation

• Ved sælgerens død (3)

• Udskydelsen bortfalder i ovennævnte tilfælde 1, 2 og 3 ikke, hvis en efterlevende ægtefælle overtager ejendom 

eller sælgerpantebrevet til hensidden i uskiftet bo eller får udloddet med succession efter dødsboskattelovens § 36, 

jf. § 29

• Ved sælgers ophør af skattepligt – hvor der dog er mulighed for henstand

Tab på pantebrevet

Hvis køber ikke kan betale, og anses for 

uerholdelig, kan kurstabet trækkes fra

• Pålydende kr. 1.000.000 til kurs 72 = kr. 720.000

(3 %, løbetid 10 år)

I år 4 kan køber ikke længere betale, restgæld 

nedbragt til kr. 700.000

• kr. 700.000 til kurs 72 = kr. 504.000 x 26 %

= kr. 131.040 i skattebesparelse

Ved udlån til børn, børnebørn samt deres 

ægtefæller kan et tab ikke trækkes fra
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Seniorpræmie – ny ordning

Skattefri præmie, hvis du fortsætter 

med at arbejde (indkomstkrav kr. 196.728)

• Skattefri seniorpræmie det første år, efter du 

når din folkepensionsalder er kr. 42.840

• Skattefri seniorpræmie det andet år, efter du 

når din folkepensionsalder er kr. 25.500

• Ingen seniorpræmie hvis du arbejder tre eller 

flere år, efter du når din folkepensionsalder

Seniorpræmie, hvem kan få?

• Du skal være født efter d. 1. januar 1954

• Du skal arbejde mindst 30 timer om ugen i 

gennemsnit det første år, efter du når 

folkepensionsalderen (i alt 1.560 betalte 

arbejdstimer inkl. ferie)

• Du får udbetalt din seniorpræmie, efter du 

har arbejdet et år

• Det er ikke et krav, at du udskyder din 

folkepension



06-02-2020

28

Seniorpension

• Seniorpensionen afløser seniorførtids-

pensionen fra d. 1. januar 2020

• Man kan søge seniorpension 6 år før sin 

folkepensionsalder

• For at få seniorpension skal du vurderes til 

maksimalt at kunne arbejde 15 timer om 

ugen

• Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af 

dine helbredsmæssige oplysninger og i 

forhold til dit seneste job

Seniorpension

• Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle dine arbejdsevner, 

hvilket betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job

• Eksempel: En murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som 

murer, kan ikke blive henvist til et job i en butik
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Seniorpension

• Du skal have en langvarig tilknytning til 

arbejdsmarkedet på 20 – 25 år for at få 

seniorpension

• Enlige pr. måned: kr. 19.092

• Gifte/samlevende pr. måned: kr. 16.229

• Beløbet er skattepligtig, og til en vis grad 

afhængigt af evt. anden indtægt


