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Mærkbare ændringer i godtgørelsen af energiafgifter for fossile 
brændsler, både for landbruget og andre erhverv fra 2023.

Procesafgift for landbruget skal femdobles, mens den for andre 
erhverv fordobles. Dog obs. på at landbruget kun har en 
procesafgift på 1,6% af energiafgiften mens den for andre 
erhverv er 7,2% i 2021.

Indførsel af ny afgift på udledning af CO2

Dog ikke en del af den grønne skattereform og kræver en større 
omlægning og udvikling af det danske afgiftssystem.

Fremtiden – Den grønne skattereform
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ESG – skatter og afgifter
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 Afgifter og 
godtgørelsesmuligheder er 
hovedtema – handler om at 
have styr på omkostninger og 
hvad du bruger i produktionen

 Dyrere at bruge fossile 
brændsler til opvarmning og 
billigere at opvarme med el 
(afgiftsmæssigt)

 Biler: Ejerafgifter stiger –
udligningsafgift for dieselbilejere 
stiger med 21 pct. –
brændstofforbrug afgørende

 Investeringsvindue
 Solceller
 Indskrænkning 
 Klimakreditter
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 Ophører 31/12-2022
 16 pct. øget afskrivningsmulighed på visse 

driftsmidler
 Undtaget maskiner, der anvender fossile 

brændsler
 Gælder heller ikke personbiler og skibe
 Obs. på leasingaftaler – evt. bonus som 

modydelse
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 Egenproducent / udlejevirksomhed
 Placeret på jord eller tag – afskrivning som driftsmiddel eller bygning
 Privatforbrug – LL § 8P (2,32 kr.) – Udtagningsmoms på den mængde 

som forbruges direkte i produktionsøjeblikket (fremstillingspris)
 Moms – erhvervsmæssigt investeringsgode
 PSO-afgift – fritagelse hvis egenproducent og anlæg har en nominel 

effekt over 50 kWh.
 Interesseret i sol – så kontakt

Jacob Frey Hansen, 9635 1232

E – solceller 
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 Indskrænkning af brugsret 
på jordarealer

 Modtagen erstatning 
behandles skattemæssigt 
som det tab erstatningen 
ydes for – evt. konsekvens 
omfattet af EBL

 Pålæg af varige middelbare 
rådighedsindskrænkninger

 Vederlag anses for 
delafståelse – EBL 

 Erstatning for ulempe, værdiforringelse eller 
tab i tilknytning til varige middelbare 
rådighedsindskrænkninger
 Være omfattet af EBL – selv om 

supplerende erstatning ikke forudsætter 
afståelse af fast ejendom
 Eksempelvis ulempeerstatning fra 

Skov- og Naturstyrelsen, sløjfning af 
dræn ifm. pålæg af 
vådområdedeklarationer

 Erstatning for ulempe, værdiforringelse eller 
tab uden direkte tilknytning til afståelse af fast 
ejendom
 Være omfattet af EBL 
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 Personalegoder – bidrager de til en positiv arbejdspladskultur?
 Betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel ydet af en 

arbejdsgiver
 Naturalier (ting)
 Sparet privatforbrug
 Adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder/ejendele

S – social 
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 Skattemæssig behandling – udgangspunkt beskatning med et beløb 
svarende til markedsværdien, eller det beløb, som det koster 
medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode.
 A-indkomst eller B-indkomst
 Skattefrit 
 Bagatelgrænse på DKK 6.600
 Skattefri bagatelgrænsen på DKK 1.200

S – social 
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S – social 
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Påskønnelse

Beklædning

Mad/drikke 
overarbejde Firmasport

Motion på 
arbejdsplads

Fri kost

Sundhedstjek

Vaccination

Rengøring

Fastholdelse af 
medarbejdere
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3 eksempler på skattestrategi

 Går vi til topskat før der spares op i 
virksomhedsordningen

 Vi betale i den laveste mulige skat, spare mest 
mulig af resultatet op i virksomhedsordningen, for 
at afdrage mest mulig.

 Selskab, udbetaler vi udbytte hver år til 
hovedaktionæren op til grænsen for lav beskatning 
27 % af aktieindkomst 57.200/114.400 eller 
beholder vi kapitalen i selskabet
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 Personlig virksomhed, vil være en fordel hvis 
virksomheden har svingende resultater. Blandede 
aktiver kan indgå med erhvervsmæssig andel i 
virksomheden, underskud kan udnyttes i øvrig 
personlig indkomst.

 Selskab, det er fordel hvis vi hovedsagelig har høje 
indkomster år efter år. Der er en meget skrap opdeling 
mellem virksomhed og privat. Underskud kan kun 
udnyttes i eget selskab eller sambeskattede selskaber. 
Der er ingen begrænsninger i hvad der må investeres i. 
Kun 100 % erhvervsmæssige aktiver må indgå i 
selskabet. 
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 Ejerform ved sameje

 I/S, fordel man kan bruge sin nuværende 
virksomhedsordningen, I/S er skattemæssig 
transparent (beskattes hos medejeren), ulempe man 
hæfter solidarisk for hinanden, kan være svære at 
komme ud af ved økonomisk vanskeligheder 

 Selskab, resultatet beskattes i selskabet, man hæfter 
ikke solidarisk, det er nemmere at få for eksempel en 
medarbejder med i ejerkredsen, Eksterne investorer er 
kun interesseret i at investere i selskaber. Forskellige 
driftsdele kan spaltes ud i forskellige selskaber
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 Pensionsfradrag

 Ratepension, max. grænse på 59.200 kr. i 2022

 30 % ordningen, livrente pension, der må indbetales 30 % af 
virksomhedens resultat før renter.

 Selskaber, der indbetales via arbejdsgiverordning på pension, altså en 
del af lønnen for hovedaktionæren/ejer. Selskabet har fradrag for 
indbetalingen.

 Ophørspension: Der kan indbetales 2.966.900 kr., hvis der er 
fortjenester på over 2.966.900 kr. Den kan enten være på en livrente 
eller en ratepension (bundet i 5 år inden udbetaling kan begynde)
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 Exitstrategi

 Bør planlægges i god tid, gerne tage de indledende møder ca. 5 år 
før exit/salg.

 Familieoverdragelse, hvad skal nuværende ejer have tilbage til 
resten af livet, skal der indbetales ekstra i pension de sidste ejerår, 
er der andre børn som der skal tages hensyn til.

 Overdragelse til 3. mand, kender vi nogle som kunne være 
interesseret i at købe virksomheden, hvad pris skal det koste, er der 
måske en medarbejder der er interesseret i at overtage.

 Hvad er skatten der skal betales i forbindelse med salget af 
virksomheden, den er vigtig at kende mht. planlægning af exit. 
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Spørgsmål?
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Har du spørgsmål, kan du kontakte: 
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