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Ny finanslovsaftale
giver skatte- og
afgiftsstigninger
Regeringen indgik mandag aften finanslovsaftale
med sine støttepartier. På skatteområdet medfører
aftalen stigning i en række skatte- og afgiftsforhold.
På grund af de påtænkte stramninger, vil der for en
del personer være grundlag for at overveje at gennemføre overdragelser og andre dispositioner nu,
for at undgå at blive ramt af stramningen.
Blandt de væsentligste stramninger kan nævnes:
Bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheden forhøjes til 15 %. Dermed tilbagerulles
den tidligere lempelse, der medførte en afgift i 2019 på 6
%, om som var tiltænkt at skulle medføre en afgift i 2020
på 5 %.
Det fremgår af et allerede fremsat lovforslag, at den forhøjede afgift har virkning fra 1. januar 2020, hvilket skal
forstås som overdragelser af virksomhed ved gave, hvor
gaven er givet 1. januar 2020 eller senere.
Forældre, der køber en lejlighed, der udlejes til et barn
(såkaldte forældrekøb), kan fremadrettet ikke bruge virksomhedsordningen, hvilket betyder lavere fradragsværdi
for renteudgifter og driftsomkostninger i forbindelse
med udlejningen.
Stramningen skal først gælde fra 2021. Det er foreløbigt
uafklaret, om dette skal gælde for indkomståret 2021 for
alle forældrekøb, eller det måske kun skal ske for lejligheder, der købes efter 1. januar 2021.

Ophævelse af reglerne om hovedaktionær-nedslag,
der i dag (som en ældre overgangsregel) giver hovedaktionærer, der var aktionærer 19/5 1993, mulighed for at
få et nedslag i den skattepligtige fortjeneste ved salg af
aktierne.
Det er oplyst, at stramningen skal træde i kraft 1. februar
2020.
Reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget for
leasede firmabiler vil blive strammet op, forventeligt
med virkning fra 1. februar 2020. Herudover påtænkes
der dog givet et nedslag i beskatningsgrundlaget for
”grønne firmabiler”.
Beskatningen af fri telefon opretholdes. Beskatningen
var lovgivet til at skulle falde bort fra 2020, men beskatningen bliver opretholdt alligevel.
Kontakt din revisor eller Skatteafdelingen for yderligere
spørgsmål til finanslovsaftalen.
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