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Tabel 1 

Oversigt over lempelser samt finansiering i saneringspakken (efter tilbageløb og adfærd) 

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

         

Lempelser i alt1 -10 -15 -25 -25 -30 -30 -25 -30 

Tinglysning 0 -5 -10 -15 -15 -15 -10 -20 

Afgiftsfritagelse for godkendte traktorer -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Forhøjelse af ølmoderationsordningen  -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Forhøjelse af bundgrænse for varegevinster (bamseafgift)  -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Afskaffelse af afgift på sikringer til stærkstrømsanlæg -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

         

Finansiering i alt1 25 25 25 25 25 25 25 25 

EU-retlige tilpasninger af regler om momsfritagelse 15 15 15 15 15 15 15 15 

Pulje fra aftale om deleøkonomi 10 10 10 10 10 10 10 10 

         

Balance1 15 10 0 0 -5 -5 0 -5 

  

 
Anm: 1) Afrundet til nærmeste 5 mio. kr. pba. af summen af ikke-afrundede tal. Provenuet i 2019 vil afhænge af 

tidspunktet for ikrafttrædelse af lovforslaget. 



 

 
Side 6 af 7 

Tabel 2 

Oversigt over initiativer i sanering af tinglysningsafgiftsloven (provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd)  

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

         

Tinglysningsafgift i alt1 0 -5 -10 -15 -15 -15 -10 -20 

heraf underpant i ejerpantebreve  50 50 50 50 50 50 50 50 

heraf altid anvendelse af hovedstolsprincip2 10 5 0 -5 -10 -10 0 90 

heraf overførsel af afgift for alle pantebreve -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

heraf nedsættelse af sats på pant i fast ejendom og an-
delsboliger 

-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -130 

heraf nedsættelse af fast afgift på pant i fast ejendom og 
andelsboliger 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

  
 
Anm: 1) Afrundet til nærmeste 5 mio. kr. pba. af summen af ikke-afrundede tal. Provenuet i 2019 vil afhænge af 

tidspunktet for ikrafttræden af lovforslaget. 2) Inkl. merprovenu fra bortfald af afgiftsfrihed for rykningspåtegnin-

ger, som følge af at der altid vil skulle betales fast afgift ved overførsel af afgift. 
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