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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en længere afskrivningsperiode for immate-

rielle aktiver svarende til svar på SAU alm. del – spørgsmål 181 (folketingsåret 2018-19, 1. 

samling)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbage-

løb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der be-

des her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. 

 

Svar 

Erhvervet goodwill og andre immaterielle aktiver kan i dag afskrives over en periode på 7 

år med indtil 1/7 årligt. Det er ikke muligt at afskrive på egenudviklede immaterielle akti-

ver. Ligesom i besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 181 (folketingsåret 2018-19, 1. 

samling) er der i tabellen nedenfor vist provenuvirkningen ved at forlænge denne periode 

til 15 år, således at der maksimalt kan afskrives med 1/15 årligt.   

 
Denne forlængelse af afskrivningsperioden vil medføre en fremrykning af beskatningen 
og en rentefordel for staten, der kan beregnes til at udgøre ca. 2,7 pct. pr. investeret kr.1 

  

Ifølge udtræk i Skatteministeriets systemer udgør de årlige afskrivninger på erhvervede 

immaterielle aktiver ca. 3,5 mia. kr. årligt, svarende til at den samlede afskrivningssaldo 

udgør ca. 25 mia. kr.   

 

Det umiddelbare merprovenu kan på dette grundlag beregnes til ca. 670 mio. kr. årligt op-

gjort i varig virkning, hvilket svarer til en varig virkning på ca. 500 mio. kr. årligt efter til-

bageløb og adfærd. Provenuvirkningen i perioden 2021-2025 er vist i tabel 1.  

 

Tabel 1. Merprovenu ved forlængelse af afskrivningsperiode for immaterielle aktiver 
 

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

Umiddelbart merprovenu 420 830 1.220 1.600 1.970 670 

Merprovenu efter tilbageløb 360 700 1.040 1.360 1.670 570 

Merprovenu efter tilbageløb og adfærd 310 620 910 1.200 1.480 500 
 

 

 
Kilde Skatteministeriet. 

 

 

 

 

                                                      
1 Nutidsværdien af 1 kr. afskrevet med 1/7 årligt udgør ca. 89 øre ved en rente på 4,0 pct. p.a., hvis afskrivningsperioden 

forlænges til 15 år reduceres nutidsværdien til ca. 77 øre. Statens rentefordel kan således ved en selskabsskattesats på 22 

pct. beregnes til (89 pct. – 77 pct.) * 22 pct.= ca. 2,7 pct. 
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