Lovforslag på skatteområdet november 2010
Skatteministeren har fremsat en række lovforslag, som forventes vedtaget inden folketinget går på
juleferie. Lovforslagenes indhold er i hovedtræk følgende:

Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning
Det skattefri bundfradrag ved sommerhusudlejning, som i 2010 udgør 10.000 kr. pr. sommerhus,
forhøjes til 20.000 kr. i 2011. Det skattefri bundfradrag på 20.000 kr. gælder kun, hvis
lejeindtægten er indberettet til SKAT af et udlejningsbureau. Ved privat udlejning er bundfradraget
kun på 10.000 kr.

Eksempel 1
Udlejningsindtægt fra bureau

25.000 kr.

Bundfradraget er

20.000 kr.

Eksempel 2
Udlejningsindtægt fra bureau

15.000 kr.

Privat udlejning

10.000 kr.

Bundfradraget er

15.000 kr.

Eksempel 3
Udlejningsindtægt fra bureau
Privat udlejning
Bundfradraget er

5.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.

Ingen fradrag for udgifter til tobak
Lovforslaget afskaffer fradragsretten for udgifter til cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter, cigarillos,
cigaretpapir, skrå og snus. Dette gælder, uanset om udgiften afholdes overfor personale eller som
repræsentation eller reklame.

Ophør af fradragsretten har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 01. januar 2011 eller
senere.
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Rente af for meget indbetalt frivillig forskudsskat
Ved indbetaling af restskat (yderligere forskudsskat) i perioden 01. januar til 01. juli betales en dagtil-dag-rente. Indbetales der i denne periode for stort et beløb, således at årsopgørelsen resulterer i
en overskydende skat, sker tilbagebetalingen uden rente.
Det foreslås, at ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag-til-dag-rente af
beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat, ske tilbagebetaling af den
betalte dag-til-dag-rente. Ændringen skal have virkning for restskat for indkomståret 2010, det vil
sige frivillig indbetaling i perioden 01. januar 2011 til 01. juli 2011.

Investering i vedvarende energianlæg
Fysiske personer, der ejer vindmøller, kan vælge at opgøre den skattepligtige indkomst fra driften
af vindmøllen efter en skematisk ordning.
Den skematiske ordning indføres nu for investering i vedvarende energi generelt (VE-anlæg).
Vælges den skematiske ordning, opgøres indkomsten således:

Bruttoindkomst fra VE-anlæg

27.000 kr.

Bundfradrag

- 7.000 kr.
20.000 kr.

Nedslag 40 %
Skattepligtigt beløb

- 8.000 kr.
12.000 kr.

Udvidelsen af den skematiske ordning, herunder forhøjelsen af det skattefri bundfradrag fra 3.000
kr. til 7.000 kr., skal have virkning fra og med den 01. januar 2010.

Ægtefællerabat på multimediebeskatning
Fra og med indkomståret 2011 foreslås det, at ægtefæller skal have en rabat på 25 % på
multimediebeskatningen, forudsat at det samlede skattepligtige beløb for multimedierne udgør
minimum 4.000 kr. (2010).
Arbejdsgiveren skal fortsat indeholde A-skat og AM-bidrag af det fulde beløb. SKAT vil i
forbindelse med årsopgørelsen automatisk beregne rabatten.

Nedsættelse af bundskatten
Som kompensation for de kommunale skatteforhøjelser foreslås bundskatten i 2011 nedsat fra
3,67 % til 3,64 %, svarende til en skattebesparelse på 60 kr. for en ”gennemsnitsdansker”.
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Pensionsordninger
Der foreslås i hovedtræk følgende ændringer:


Mulighed for forlængelse af udbetalingsperioden for en ratepension, selv om udbetalingen
er påbegyndt.



Mere fleksible regler for overførsel af ratepensioner under udbetaling.



Fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger gøres
betinget af, at pensionsmidlerne ikke kan anbringes i fast ejendom med brugsrettigheder,
rabatter, visse aktier og andele i en personligt drevet virksomhed. Det er en værnsregel, og
sådanne ”forbudte” aktiver, kan danske pensionsmidler heller ikke anbringes i.



Negativ PAL-skat kan ved ophør af fuld dansk skattepligt mv. ”gemmes”, indtil personen
måske igen skal betale dansk PAL-skat (genindtræden af fuld dansk skattepligt).

Ekspertordningen
Ekspertordningen med bruttobeskatning på 25 % i 36 måneder eller 33 % i 60 måneder foreslås
ændret fra og med indkomståret 2011. Ændringerne er følgende:

Karantæneperiode på 10 år
Efter gældende regler er det en betingelse for at kunne anvende ekspertordningen, at personen
ikke har været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af visse indkomster inden
for de seneste 3 år forud for ansættelsen med ekspertbeskatning.
Karantæneperioden udvides fra 3 år til 10 år.

Bruttobeskatning på 26 %
Efter forslaget skal der fremover kun gælde én skatteprocent nemlig 26, og beskatning efter
ekspertordningen kan maksimalt ske i 60 måneder.
Fra og med 2011 skal der altid betales AM-bidrag, uanset hvor personen er socialt sikret.

Ophævelse af efterbeskatningsreglen
Efter de gældende regler er personen i visse tilfælde nødt til at flytte fra Danmark efter ophør med
ekspertbeskatningen. I modsat fald bliver den bruttobeskattede indkomst ”efterbeskattet” med
almindelige skattesatser.
Den regel foreslås ophævet fra og med indkomståret 2011, hvilket betyder, at alle kan forblive i
Danmark uden at fortabe retten til den opnåede ekspertbeskatning.
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