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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningerne i tabel 1 i Aftale om erhvervs- og 

iværksætterinitiativer af 12. november 2017, opdelt således, at der er en klar adskillelse 

mellem umiddelbart mindreprovenu, mindreprovenu efter tilbageløb og mindreprovenu 

efter tilbageløb og adfærd. Denne opdeling bedes også foretaget i forhold til den varige 

virkning. 

 

Svar 

Den af spørgeren efterspurgte opdeling fremgår af tabel 1(umiddelbart mindreprovenu), 

tabel 2 (mindreprovenu efter tilbageløb) og tabel 3 (mindreprovenu efter tilbageløb og ad-

færd). I tabellerne indgår såvel skatteinitiativer som øvrige initiativer (driftsudgifter). De 

øvrige initiativer er i vid udstrækning udtryk for afsatte, uudmøntede rammer og ikke 

konkrete initiativer. Derfor er der for de øvrige initiativer ikke forskel på de økonomiske 

konsekvenser i umiddelbar virkning eller efter tilbageløb og adfærd. 

 

Det skal indledningsvist bemærkes, at de administrative omkostninger er konteret samlet i 

tabel 1 til 3. I aftale om ”Erhvervs- og iværksætterinitiativer” er de administrative omkost-

ninger konteret som en del af de enkelte initiativer. 

 

Tabel 1. Oversigt over samlede lempelser i Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer  

(umiddelbart mindreprovenu)  
 

 
 Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Initiativer i alt1) -830 -2.055 -2.535 -2.515 -2.555 -2.840 -2.840 -2.840 -2.770 
I. Styrket iværksætter- 
og aktiekultur          

- Aktiesparekonto - -170 -260 -330 -390 -390 -390 -390 -390 
- Investorfradrag (fra-
drag for indskud i små 
og mellemstore virk-
somheder) - -115 -115 -115 -115 -230 -230 -230 -220 
- Bedre vilkår for aktie-
aflønning i mindre virk-
somheder -35 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 
- Bedre skattevilkår for 
opsparing i investerings-
institutter - -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 
- Tiltrækning af uden-
landsk kapital til danske 
investeringsinstitutter - -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
II. Grænsehandels-
pakke og afgiftssanering          
- Afskaffelse af nødde-
afgiften -100 -100 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 
- Annullering af planlagt 
indeksering af afgifter -285 -280 -275 -275 -270 -270 -270 -270 -270 
- Afskaffelse af emballa-
geafgiften for pantbe-
lagte drikkevarer (øl og 
sodavand) - -125 -245 -240 -235 -225 -220 -215 -210 
- Afskaffelse af tillægs-
afgift på alkoholsoda-
vand -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 
- Afskaffelse af afgift på 
te mv. -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
- Afskaffelse af afgift på 
regntøj, beskyttelses-
dragter mv. - -30 -30 -25 -25 -25 -25 -25 -25 
- Indførelse af bagatel-
grænser for registrering - -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
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- Afgiftslettelse for små 
spiritusproducenter -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
III. Digitalisering, nye 
forretningsmodeller og 
grøn omstilling          
- Strategi for Danmarks 
digitale vækst -75 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -75 
- Strategi for cirkulær 
økonomi -20 -20 -10 -10 - - - - - 
- Lempelse af elvarme-
afgiften2) - -285 -405 -215 -225 -225 -230 -235 -160 
- Avancerede biobrænd-
stoffer - -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - 
- Midler til kemiforhand-
linger -5 -5 -5 -5 - - - - - 
IV. Turisme- og landdi-
striktspakke          
- Deleøkonomiske initia-
tiver3) -160 -160 -160 -160 -155 -155 -155 -155 -155 
- Lempelse af elafgift for 
campingpladser -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
- Lempelse af afgift på 
ledningsført vand -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
- Styrkelse af VisitDen-
mark – kyst- og naturtu-
risme -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 
- Lempelse for små fø-
devareproducenter -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 
V. Konkurrencevilkår og 
globalisering          
- Højere skattefradrag 
for forskning og udvik-
ling (FoU) - -90 -180 -290 -290 -470 -470 -470 -560 
- Udvidelse af forskers-
katteordningen fra 5 til 7 
år 20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
- Vækstplan for Life Sci-
ence -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
- Udvidelse af DIS-ord-
ningen til søfolk på off-
shore skibe - -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 
- Afskaffelse af tinglys-
ningsafgiften for regi-
strering af handelsskibe -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

- Montørordning - -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

          
VII. Administrative om-

kostninger -5,5 -29,9 -7,3 -7,3 -7,3 -7,1 -6,6 -6,6 -6,6 
 

 
 
Anm.: De provenumæssige og administrative konsekvenser konsolideres i forbindelse med fremsættelse af lovforsla-
gene.1) Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. 2) Med aftalen vil afgiftslempelsen i 2019 udgøre 15 øre/kWh, i 2020 20 
øre/kWh og fra og med 2021 vil den uden yderligere finansiering være 10 øre/kWh. 3) Alle administrative omkostninger ifm. 
deleøkonomiske initiativer er indeholdt i rammen. 

aaa 
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Tabel 2. Oversigt over samlede lempelser i Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer  

(mindreprovenu efter tilbageløb)  
 

 
 Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Initiativer i alt1) -775 -1.860 -2.290 -2.255 -2.280 -2.515 -2.505 -2.500 -2.420 
I. Styrket iværksætter- 
og aktiekultur          

- Aktiesparekonto - -130 -200 -250 -290 -290 -290 -290 -290 
- Investorfradrag (fra-
drag for indskud i små 
og mellemstore virk-
somheder) - -85 -85 -85 -85 -175 -175 -175 -165 
- Bedre vilkår for aktie-
aflønning i mindre virk-
somheder -25 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 
- Bedre skattevilkår for 
opsparing i investerings-
institutter - -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
- Tiltrækning af uden-
landsk kapital til danske 
investeringsinstitutter - -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
II. Grænsehandels-
pakke, afgiftssanering           
- Afskaffelse af nødde-
afgiften -95 -95 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -185 
- Annullering af planlagt 
indeksering af afgifter -275 -270 -265 -265 -260 -260 -260 -260 -260 
- Afskaffelse af emballa-
geafgiften for pantbe-
lagte drikkevarer (øl og 
sodavand) - -120 -235 -230 -225 -220 -210 -205 -200 
- Afskaffelse af tillægs-
afgift på alkoholsoda-
vand -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 
- Afskaffelse af afgift på 
te mv. -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
- Afskaffelse af afgift på 
regntøj, beskyttelses-
dragter mv. - -30 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 
- Indførelse af bagatel-
grænser for registrering - -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
- Afgiftslettelse for små 
spiritusproducenter -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
III. Digitalisering, nye 

forretningsmodeller og 
grøn omstilling          
- Strategi for Danmarks 
digitale vækst -75 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -75 
- Strategi for cirkulær 
økonomi -20 -20 -10 -10 - - - - - 
- Lempelse af elvarme-
afgiften2) - -275 -390 -210 -225 -225 -225 -225 -155 
- Avancerede biobrænd-
stoffer - -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - 
- Midler til kemiforhand-
linger -5 -5 -5 -5 - - - - - 
IV. Turisme- og landdi-

striktspakke          
- Deleøkonomiske initia-
tiver3) -125 -125 -125 -125 -120 -120 -120 -120 -120 
- Lempelse af elafgift for 
campingpladser -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
- Lempelse af afgift på 
ledningsført vand -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
- Styrkelse af VisitDen-
mark – kyst- og naturtu-
risme -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 
- Lempelse for små fø-
devareproducenter -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 
V. Konkurrencevilkår og 

globalisering          
- Højere skattefradrag 
for forskning og udvik-
ling (FoU) - -75 -150 -250 -250 -400 -400 -400 -480 
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- Udvidelse af forskers-
katteordningen fra 5 til 7 
år 15 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
- Vækstplan for Life Sci-
ence -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
- Udvidelse af DIS-ord-
ningen til søfolk på off-
shore skibe - -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 
- Afskaffelse af tinglys-
ningsafgiften for regi-
strering af handelsskibe -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

- Montørordning - -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

          
VII. Administrative om-
kostninger -5,5 -29,9 -7,3 -7,3 -7,3 -7,1 -6,6 -6,6 -6,6 

 

 
 
Anm.: De provenumæssige og administrative konsekvenser konsolideres i forbindelse med fremsættelse af lovforsla-
gene.1) Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. 2) Med aftalen vil afgiftslempelsen i 2019 udgøre 15 øre/kWh, i 2020 20 
øre/kWh og fra og med 2021 vil den uden yderligere finansiering være 10 øre/kWh. 3) Alle administrative omkostninger ifm. 
deleøkonomiske initiativer er indeholdt i rammen. 
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Tabel 3. Oversigt over samlede lempelser i Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer  

(mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd)  
 

 
 Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Initiativer i alt -660 -1.580 -1.980 -1.920 -1.935 -2.190 -2.195 -2.190 -2.160 
I. Styrket iværksætter- 
og aktiekultur          

- Aktiesparekonto - -120 -180 -230 -270 -270 -270 -270 -270 
- Investorfradrag (fra-
drag for indskud i små 
og mellemstore virk-
somheder) - -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 
- Bedre vilkår for aktie-
aflønning i mindre virk-
somheder -20 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 
- Bedre skattevilkår for 
opsparing i investerings-
institutter - -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
- Tiltrækning af uden-
landsk kapital til danske 
investeringsinstitutter - -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
II. Grænsehandels-
pakke, afgiftssanering 
og lavere elvarmeafgift          
- Afskaffelse af nødde-
afgiften -90 -90 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -1705) 
- Annullering af planlagt 
indeksering af afgifter -200 -195 -195 -195 -190 -190 -190 -190 -190 
- Afskaffelse af emballa-
geafgiften for pantbe-
lagte drikkevarer (øl og 
sodavand) - -90 -185 -180 -175 -170 -165 -160 -160 
- Afskaffelse af tillægs-
afgift på alkoholsoda-
vand -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
- Afskaffelse af afgift på 
te mv. -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
- Afskaffelse af afgift på 
regntøj, beskyttelses-
dragter mv. - -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 
- Indførelse af bagatel-
grænser for registrering - -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
- Afgiftslettelse for små 
spiritusproducenter -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
III. Digitalisering, nye 
forretningsmodeller og 
grøn omstilling          
- Strategi for Danmarks 
digitale vækst -75 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -75 
- Strategi for cirkulær 
økonomi -20 -20 -10 -10 - - - - - 
- Lempelse af elvarme-
afgiften2) - -200 -305 -115 -110 -120 -125 -125 -85 
- Avancerede biobrænd-
stoffer - -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - 
- Midler til kemiforhand-
linger -5 -5 -5 -5 - - - - - 
IV. Turisme- og landdi-
striktspakke          
- Deleøkonomiske initia-
tiver3) -125 -125 -125 -125 -120 -120 -120 -120 -120 
- Lempelse af elafgift for 
campingpladser4) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 
- Lempelse af afgift på 
ledningsført vand -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
- Styrkelse af VisitDen-
mark – kyst- og naturtu-
risme -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 
- Lempelse for små fø-
devareproducenter -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 
V. Konkurrencevilkår og 
globalisering          
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- Højere skattefradrag 
for forskning og udvik-
ling (FoU) - -70 -140 -220 -220 -360 -360 -360 -450 
- Udvidelse af forskers-
katteordningen fra 5 til 7 
år 10 -5 -5 -4) - - - - - 
- Vækstplan for Life Sci-
ence -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
- Udvidelse af DIS-ord-
ningen til søfolk på off-
shore skibe - -10 -25 -35 -45 -55 -60 -60 -55 
- Afskaffelse af tinglys-
ningsafgiften for regi-
strering af handelsskibe -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

- Montørordning - -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

          
VII. Administrative om-
kostninger -5,5 -29,9 -7,3 -7,3 -7,3 -7,1 -6,6 -6,6 -6,6 

 

 
 
Anm.: De provenumæssige og administrative konsekvenser konsolideres i forbindelse med fremsættelse af lovforsla-
gene.1) Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. 2) Med aftalen vil afgiftslempelsen i 2019 udgøre 15 øre/kWh, i 2020 20 
øre/kWh og fra og med 2021 vil den uden yderligere finansiering være 10 øre/kWh. 3) Alle administrative omkostninger ifm. 
deleøkonomiske initiativer er indeholdt i rammen. 4) Som led i fremsættelsen af lovforslag L 109 og L 122 er mindreprove-
nuet blevet konsolideret yderligere, hvilket har medført, at mindreprovenuet er nedjusteret med 5 mio. kr. i forhold til det 
skøn, der fremgår af tabel 1 i Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017.  

 

 

 


