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Resumé 
af 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om indkomstbeskatning 
af selvstændige erhvervsdrivende 

(Ændrede regler for beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefra-
drag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) 

 

Lovforslaget er et led i aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og 
Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0. 

Følgende elementer fra aftalen indgår i dette lovforslag: 

• Fjernelse af skattefordel ved medarbejderobligationer. Det foreslås, at 
ændringen skal gælde fra 1. januar 2010. 

• Fjernelse af skattefordel ved individuelle medarbejderaktieordninger (15 
pct-reglen). Det foreslås, at ændringen skal gælde fra 1. januar 2010. 

• Fjernelse af bundfradrag for gaver til velgørende foreninger, således at 
hele donationen op til 14.500 kr. kan fradrages. Det foreslås, at ændrin-
gen skal gælde fra 1. januar 2012. 

• Indførelse af loft på 50.000 kr. pr. år for fradrag for rejse- og opholdsud-
gifter, som afholdes af medarbejdere. Loftet berører ikke rejsegodtgørel-
ser (diæter). Det foreslås, at ændringen skal gælde fra 1. januar 2010. 

• Forøgelse af tillægget til befordringsfradrag for visse lavtlønnede fra 25 
pct. til 64 pct. Det maksimale tillæg, der kan opnås, forhøjes samtidig fra 
6.000 kr. til 15.400 kr. Det foreslås, at ændringerne indfases gradvist i 
perioden 2012-2019. 

• Forhøjelse af kilometergrænsen for den daglige befordring, således at 
den lave sats for befordringsfradraget først sætter ind efter 120 km frem 
for som i dag 100 km. Det foreslås, at ændringen skal gælde fra ind-
komståret 2012. 

• Forlængelse af den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag 
i udkantskommuner frem til 2018. 

• Forhøjelse af dagplejeres standardfradrag på 46 pct. af nettolønnen til 60 
pct. Det foreslås, at ændringen indfases gradvist i perioden 2012-2019. 

• Indførelse af grønt miljøtillæg for firmabiler. Det foreslås, at ændringen 
skal gælde fra 1. januar 2010. 
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• Indførelse af en ny og ensartet multimediebeskatning, hvorefter perso-
ner, der får stillet computer, telefon eller internet til rådighed for privat 
benyttelse skal medregne 5.000 kr. årligt til indkomsten. Det foreslås, at 
ændringen skal gælde fra 1. januar 2010. 

Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et merprovenu på ca. 875 mio. kr. 
årligt målt i varig virkning. I 2010 og 2011 skønnes lovforslaget at medføre et 
samlet umiddelbart merprovenu på ca. 1,4 mia. kr. 

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Annemette M. Ottosen, tlf. 3392 4467, 
Specialkonsulent Kurt Hoffritz, tlf. 3392 4791, Fuldmægtig Louise Hansen, tlf. 
3392 4518 og Fuldmægtig Poul Arne S. Plet tlf. 3392 4454. 
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