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Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og 

Radikale Venstre vedtaget en ny erhvervs- og 

iværksætterpakke, der omfatter flere initiativer 

inden for lønmodtagerbeskatning, heriblandt 

udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 år, 

bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier samt 

en række øvrige tiltag, der giver nye muligheder 

for tiltrækning af dansk såvel som udenlandsk 

arbejdskraft. 

I det følgende er de centrale initiativer indenfor 

lønmodtagerbeskatning opsummeret.

Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 

år

Bruttoskatteordningen for forskere og højtlønnede 

medarbejdere udvides, således at ordningen kan 

benyttes i op til 7 år for medarbejdere, som den 1. 

januar 2018 ikke har anvendt ordningen i de 

nuværende 5 år. Dog ændres den effektive 

skattesats samtidig fra 31,92 % under den 

nuværende ordning til 32,84 % under den 

ændrede ordning. 

Ændringen giver virksomheder, der rekrutterer 

arbejdskraft fra udlandet med et vist lønniveau 

eller godkendte forskere, bedre mulighed for at 

fastholde medarbejderne i Danmark for en 

længere periode. 

Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier

I sommeren 2016 trådte de nye regler om 

skattebegunstigede medarbejderaktieordninger i 

ligningslovens § 7P i kraft. Med den nye erhvervs-

og iværksætterpakke forhøjes grænsen for, hvor 

stor en andel af medarbejderes løn, der kan 

udbetales som medarbejderaktier til 

aktieindkomstbeskatning. Grænsen ændres fra de 

nuværende 10 % til 20 % med virkning fra den 1. 

januar 2018. Den forhøjede grænse kan dog kun 

anvendes under forudsætning af, at 80 % af 

virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under 

ordningen. Virksomhederne vil fortsat kunne tildele 

udvalgte ansatte op til 10 % af lønnen i form af 

medarbejderaktier i henhold til de gældende 

regler.

Derudover udarbejdes en særlig ordning målrettet 

nye, mindre virksomheder, der får mulighed for at 

tilbyde op til 50 % af lønnen som medarbejderaktier 

til aktieindkomstbeskatning. Virksomheder under 

ordningen skal ikke opfylde betingelsen om, at 80 % 

af virksomhedens ansatte skal tilbydes aktieløn 

under ordningen. De særligt lempelige regler for små 

virksomheder forventes tidligst at træde i kraft den 1. 

januar 2019.

Samtidig ændres reglerne for indgåelse af aftaler om 

medarbejderaktier - herunder optioner og warrants, 

så der kommer en øget grad af aftalefrihed og 

skabes større klarhed om reglerne. Der etableres 

aftalefrihed til at indgå såkaldte ”vesting-aftaler” i 

medarbejderaktieprogrammer - herunder at det bliver 

muligt at aftale, at medarbejderaktier, der på 

fratrædelsestidspunktet endnu ikke er optjent, 

bortfalder, når medarbejderen opsiges. Der etableres 

samtidig aftalefrihed til at indgå aftaler om tilbagekøb 

af aktier til markedspris ved fratrædelse.

Ændring af renten ved opkrævning af personers 

skat

Den nye erhvervs- og vækstpakke lægger op til et 

højere renteniveau fra 2018 på udestående skat. 

Aftaleparterne er blevet enige om at forhøje dag-til-

dag-renten og procenttillægget med 0,5 %-point fra 

2018, og det bliver derfor fremadrettet dyrere for 

personer med udestående skat. Samtidig nedsættes 

minimumsgodtgørelsen ved overskydende skat til 

0 % fra 2018. 

Initiativer vedrørende lønmodtagerbeskatning i ny 
erhvervs- og iværksætterpakke 
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Øvrige initiativer 

Udover de ovennævnte initiativer, er der en række 

øvrige initiativer med betydning for beskatningen af 

personer.

Heriblandt kan nævnes en såkaldt aktiesparekonto. 

Ordningen giver mulighed for, at personer kan 

placere deres opsparing i noterede aktier og 

aktiebaserede investeringsbeviser på en konto, der 

beskattes med 17 % af afkastet opgjort efter 

lagerprincippet. Det betyder, at det ikke blot er 

udbytter samt realiserede afkast, men også 

urealiseret værdiforøgelse af indeståendet, der 

beskattes. Samtidig udformes ordningen, så 

værdifald (tab) fremføres og dermed kun modregnes 

i fremtidige afkast. 

Der indføres desuden gunstigere regler for opsparing 

i udenlandske investeringsinstitutter. Under de 

nuværende regler beskattes personer af realiseret 

såvel som urealiseret gevinst og tab på investeringer 

i udenlandske investeringsforeninger som 

kapitalindkomst. Personers afkast fra udenlandske 

investeringsinstitutter beskattes således ofte hårdere 

end afkast fra danske investeringsinstitutter. Det 

fremgår af den nye erhvervs- og iværksætter-pakke, 

at der indføres en mere ensartet beskatning af 

investeringsinstitutter, hvor afkastet for alle investorer 

i aktiebaserede investeringsselskaber beskattes som 

aktieindkomst fra 2019. 

I erhvervs- og vækstpakken ønsker aftaleparterne 

desuden at indføre forenklet indberetning og 

beskatning af privatpersoners deleøkonomiske 

aktiviteter via et skematisk bundfradrag. Det 

skematiske bundfradrag er ikke nærmere beskrevet, 

men man kan forestille sig en ordning lig det 

nuværende bundfradrag for f.eks. værelsesudlejning.

Derudover vil der blive indført udvidede regler for 

sømandsbeskatning (DIS), mulighed for en DIS 

montørordning, gunstigere regler for tiltrækning af 

kapital til danske kapitalforvaltere og investerings-

institutter, investorfradrag for indskud i små og 

mellemstore virksomheder, højere skattefradrag for 

forskning og udvikling, samt nedsættelse/bortfald af 

en række afgifter, ligesom der indføres en særlig 

grænsehandelspakke. 

Lovforslag og herved den konkrete udformning af de 

forskellige initiativer afventes. 
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