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Offentligt



Side 2

Spørgsmål 440:

Vil ministeren i forlængelse af sin besvarelse af 22. februar 2011 af alm. del - spørgsmål 
227, hvor ministeren oplyste, at der i den omtalte periode 2001-2010 har været ca. 295 
skatte- og afgiftsstigninger, fremsende en opgørelse i tabelform, der viser, hvordan de 295 
skatte- og afgiftsstigninger er fordelt på henholdsvis erhvervslivet og på personer, herunder 
oplyse hvor mange skatte- og afgiftsstigninger der vedrører erhvervslivet, og hvor mange 
der vedrører personer?

Svar: 

Antallet af skatte- og afgiftsforhøjelser i svarene, der blev refereret i alm. del spørgsmål 
227 i indeværende Folketingsår, blev efter de anvendte principper opgjort til hhv. ca. 150, 
12, 114, 15 og 4, dvs. ca. 295 i alt. Som følge af overlap af perioder i de refererede svar, og 
medtagelse af både gennemførte forslag og planlagte forslag i oversigterne, er visse af for-
højelserne talt med flere gange i disse svar.

En korrekt numerisk opgørelse over både gennemførte og påtænkte afgifts- og skattestig-
ninger i perioden 2001 -2010, hvor selvsamme stigninger alene tælles med én gang, giver 
efter de refererede svar i alm. del spørgsmål 227 en justeret numerisk optælling på hhv. ca. 
150, 5, 114, 12 og 4, dvs. ca. 285 i alt. Det skal beklages, at der ikke blev korrigeret for dis-
se overlap i ovennævnte svar.

Hver eneste forhøjelse bortset fra den ekstraordinære situation med Genopretningsaftalen
er gennemført i overensstemmelse med skattestoppet og er mindst blevet modsvaret af en
korresponderende lettelse.

I tabellen nedenfor er de korrigerede ca. 285 skatte- og afgiftsforhøjelser i perioden 2001-
2010 som ønsket fordelt ud på, hvordan de umiddelbart berører hhv. erhvervslivet og per-
soner. I oversigten er dette opgjort som, hvem der umiddelbart bliver opkrævet de ændrede 
skatter og afgifter.

Gennemførte og planlagte skatte- og afgiftsforhøjelser i perioden 2001-2010

Erhvervslivet 229

Personer 56

I alt 285

Vedkommende, der formelt betaler en skat eller afgift, er ikke altid den, der bærer byrden i 
sidste ende. Skatters og afgifters incidens angiver, hvem der betaler i sidste ende, og forde-
lingen af byrden bestemmes af skatternes og afgifternes overvæltning, dvs. af de skatte- og 
afgiftsbetingede tilpasninger af priser eller aflønning af produktionsfaktorer.

Skatte- og afgiftsforhøjelser, der umiddelbart eksempelvis berører erhvervslivet, vil således
i de fleste tilfælde også enten direkte eller indirekte berøre personer, da personer typisk vil 
forbruge varer belagt med afgifter, samt være ansatte i eller ejere af virksomheder, der be-
røres af skatter og afgifter. Sådanne overvejelser om skatter og afgifters incidens og deres 
fordeling vil almindeligvis fremgå i de enkeltvise lovforslags almindelige bemærkninger. 


