
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012

Forslag
til

Lov om ændring af afskrivningsloven
(Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler)

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven),
jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som
ændret senest ved § 2 i lov nr. 1382 af 28. december 2011,
foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 C indsættes:

»§ 5 D. Den skattepligtige kan i stedet for at afskrive efter
§ 5 vælge at afskrive udgifter til anskaffelse af nye drifts-
midler, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, på en
særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115
pct., jf. dog stk. 2-7. Ved nye driftsmidler forstås driftsmid-
ler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye.

Stk. 2. Det er en betingelse for afskrivning efter stk. 1, at
anskaffelsessummen som nævnt i stk. 1 ikke fradrages
(straksafskrives) efter § 6, stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for udgifter til an-
skaffelse af personbiler og skibe.

Stk. 4. Indkomstårets afskrivninger efter stk. 1 foretages
på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved
indkomstårets udgang. Denne værdi opgøres som saldovær-
dien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af 115 pct. af
anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i ind-
komståret, jf. dog stk. 7, og med fradrag af 115 pct. af salgs-
summen for driftsmidler, der er solgt og leveret i indkomstå-
rets løb, og som indgik på den særskilte saldo med 115 pct.
af anskaffelsessummen. Saldoværdien ved indkomstårets
begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler anskaffet i
tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger efter
stk. 1.

Stk. 5. Afskrivning efter stk. 1 kan højst udgøre 25 pct. af
den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 4.

Stk. 6. § 5, stk. 4-6, og § 5 A finder tilsvarende anvendel-
se for driftsmidler omfattet af stk. 1.

Stk. 7. Stk. 1 finder alene anvendelse for driftsmidler, der
er anskaffet senest den 31. december 2013, jf. § 3. Den af-

skrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 4 skal lægges
sammen med saldoværdien efter § 5 ved udgangen af ind-
komståret 2017. Den derved fremkomne samlede saldovær-
di skal fra og med indkomståret 2018 behandles efter § 5.«

2. I § 8, stk. 1, indsættes efter »§ 5, stk. 2,«: »og § 5 D, stk.
4,«.

3. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Ved opgørelsen af saldoen som nævnt i stk. 1 kan

den skattepligtige vælge at foretage opgørelsen på grundlag
af summen af saldiene efter § 5, stk. 2, og § 5 D, stk. 4.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 9, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Ved opgørelsen af saldoværdien som nævnt i 2. og 3.

pkt. kan den skattepligtige vælge at foretage opgørelsen på
grundlag af summen af saldoværdierne efter § 5, stk. 2, og §
5 D, stk. 4.«

5. I § 9, stk. 3, indsættes efter »§ 5, stk. 4,«: »jf. § 5 D, stk.
6,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 30. maj 2012.
Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirke-

skat for indkomstårene 2012 og 2013 efter § 16 i lov om
kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for
den beregnede virkning af de ændringer i udskrivnings-
grundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2012 og 2013,
der følger af denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat
og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigs-
ministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende ind-
komståret 2012, der foreligger pr. 1. maj 2014, og de oplys-
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ninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1.
maj 2015.

Folketinget, den 13. juni 2012

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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