
 

 

Faktaark 

Kompensation til erhverv i første fase  
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti har indgået aftale om grøn skattereform. 
 
Dansk erhvervsliv har en afgørende rolle i den grønne omstilling. Regeringen og aftaleparti-
erne er enige om at gennemføre erhvervspolitiske lempelser for samlet ca. knap 6 mia. kr. i 
perioden fra 2021 til 2025. Det giver erhvervslivet bedre muligheder for at omlægge deres 
produktion og foretage nødvendige investeringer, så der sker en reel grøn omstilling i Dan-
mark.  
 
Lempelserne til erhvervslivet indfases således allerede fra 2021, selvom afgiftsforhøjelserne 
først vil blive indfaset fra 2023. Erhvervslivet får herved mulighed for at foretage energiinve-
steringer på kort sigt, der kan bidrage til at reducere deres afgiftsbetaling på længere sigt. 
Herved understøtter regeringen også dansk erhvervsliv i den usikre økonomiske situation, der 
følger af COVID-19. 
 
Aftale om grøn skattereform indeholder følgende elementer med kompensation til erhver-
vene: 
 

• Udvidelse af Erhvervspuljen med 315 mio. kr., blandt andet med henblik på energief-
fektiviseringer og grøn omstilling af gartnerier, herunder væksthuse  

• Tilskudspulje på i alt 360 mio. kr. til grøn omstilling og målrettede energieffektivise-
ringer 

• Fastholdelse af bundfradrag i svovlafgift  
• Investeringsvindue til og med 2022 med 16 pct. øget afskrivningsgrundlag på visse 

driftsmidler dog undtaget maskiner, der anvender fossile brændsler 
• Øget bagatelgrænse for straksafskrivninger til 30.000 kr. 
• Forlænget lempelse af fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU-udgifter) 

 
Det skønnes at kompensationsordningerne vil øge beskæftigelsen med godt 2.000 personer i 
2021 og knap 5.000 personer i 2022. 
 
Udvidelse af erhvervspuljen 
Der afsættes yderligere 100 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, 105 mio. kr. i 2024 samt 10 mio. kr. 
i 2025 inkl. afledt afgiftstab til erhvervspuljen, der blev oprettet med Energiaftale 2018 og ud-
videt med Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020. Puljen udmønter støtte til 
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grøn omstilling og øget energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion. Udvidelse af 
puljen foretages særligt med henblik på energieffektiviseringer og grøn omstilling af gartne-
rier. 
 
Tilskudspulje målrettet energieffektiviseringer og CO2-reduktioner 
Der afsættes en ramme på i alt 360 mio. kr. over perioden 2021-2025 til en tilskudspulje til 
grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer.  
 
Fastholdelse af bundfradrag i svovlafgift  
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2021-2025 til at fastholde det nuværende bundfradrag i svovl-
afgiften, som efter gældende regler udfases med udgangen af 2020. Det skal dog afklares, om 
bundfradraget kan fastholdes i overensstemmelse med statsstøttereglerne. 
 
Midlertidigt investeringsvindue 
For at styrke virksomhedernes incitament til at investere i nye produktionsaktiver indføres et 
investeringsvindue, hvor afskrivningsgrundlaget midlertidigt øges med 16 pct. af investerings-
udgiften for investeringer i driftsmidler (maskiner, inventar mv.) foretaget fra den 23. novem-
ber 2020 til udgangen af 2022. For at bidrage til at understøtte den grønne omstilling undta-
ges maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændstoffer, dvs. bl.a. benzin, diesel, olie, 
gas, kul og koks. Investeringsvinduet vil dog omfatte alle køretøjer bortset fra personbiler. In-
vesteringsvinduet vil øge virksomhedernes produktionsapparat til gavn for både beskæftigel-
sen og produktiviteten. 
 
Højere bagatelgrænse for straksafskrivninger 
Med henblik på at styrke specielt små virksomheders investeringer i mindre produktionsakti-
ver forhøjes bagatelgrænsen for straksafskrivninger fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-nivaeu). 
Det vil sige, at virksomheder kan vælge at afskrive hele anskaffelsessummen med det samme, 
når aktivet ikke har kostet mere end 30.000 kr. Forhøjelsen af bagatelgrænsen træder i kraft 
parallelt med investeringsvinduet d. 23. november 2020 og er permanent. 
 
Forlænget forhøjelse af fradrag for FoU-udgifter 
For at fastholde virksomhedernes fokus på forskning og udvikling forlænges den midlertidige 
forhøjelse af FoU-fradraget til 130 pct., der er aftalt indført i 2020 og 2021 med Aftale om ud-
fasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer. Med aftalen blev det beslut-
tet at forøge fradraget for virksomhedernes udgifter til FoU til 130 pct. for udgifter op til mak-
simalt ca. 900 mio. kr. i 2020 og 2021. Den midlertidige forhøjelse af fradraget forlænges, så 
det også gælder (med uændrede regler) til 2022. 
 
Øvrige aftaleelementer 
Hertil kommer, at der med Aftale om stimuli og grøn genopretning er afsat 100 mio. kr. årligt i 
2021 og 2022 til en ansøgningspulje til opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatil-
pasning og grøn omstilling i bred forstand. 
 
Der vil efter 2025 være et provenu fra afgiftsstigningerne i første fase. Aftaleparterne er enige 
om, at det tilbageføres virksomhederne og i videst muligt omfang målrettes de hårdest bela-
stede brancher. 
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Samlet økonomi i en grøn skattereform  
Det samlede mindreprovenu fra de kompenserende tiltag fratrukket provenuet fra afgiftsfor-
højelserne resulterer i et samlet finansieringsbehov på knap 6 mia. kr. i perioden fra 2021 til 
2025, inkl. forlængelse af forhøjet FoU-fradrag til 2022. Det finansieres ved at udmønte dele 
af reserven til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv., den midlertidige ramme til 
COVID-19-udgifter og yderligere stimulus-initiativer i den opdaterede 2025-ramme samt et 
forventet dansk hjemtag af midler fra EU’s genopretningsfacilitet. 
 
Tabel 1. Grøn skattereform – Økonomioverblik  
 

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

2025

Provenuvirkning

Fase 1 - Afgiftsforhøjelser - - - 90 80 240 410

Hæve bagatelgrænse for straksaf-
skrivninger -10 -410 -310 -240 -180 -140 -1.290

Investeringsvindue med 16 pct. hø-
jere afskrivningsgrundlag -40 -670 -1.110 -650 -470 -340 -3.280

Fastholdelse af bundfradrag i 
svovl-afgift - -10 -10 -10 -10 -10 -50

Målrettet tilskudspulje til CO2- re-
duktioner - - -100 -100 -105 -10 -315

Ny målrettet tilskudspulje1 - -70 -130 -70 -50 -40 -360

Forlængelse af forhøjet F&U-fra-
drag - - -1.100 - - - -1.100

Nettofinansieringsbehov fase 1 50 1.160 2.760 980 735 300 -5.985

Finansiering

Reserve til COVID-19 mv. samt 
midler fra EU's genopretnings-
fond

50 1.160 2.760 980 735 300 5.985
 

 

 
 Anm.: Opgørelsen er angivet eksl. administrative omkostninger. De administrative omkostninger er også håndteret som en 
del af den samlede aftaleøkonomi. Provenuvirkningerne er opgjort efter tilbageløb og adfærd. 1) Profilen er endnu ikke en-
deligt fastlagt og blot illustrativ 
Kilde: Finansministeriet  

 


	Faktaark Kompensation til erhverv i første fase 
	Udvidelse af erhvervspuljen 
	Tilskudspulje målrettet energieffektiviseringer og CO2-reduktioner 
	Fastholdelse af bundfradrag i svovlafgift 
	Midlertidigt investeringsvindue 
	Højere bagatelgrænse for straksafskrivninger 
	Forlænget forhøjelse af fradrag for FoU-udgifter 
	Øvrige aftaleelementer 
	Samlet økonomi i en grøn skattereform 




