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Side 2 af  2 

Spørgsmål 

Hvor stort vil provenuet være, såfremt der indføres en formueskat på 0,5 eller 1,0 pct. på 

alle formuer over 5 mio. kr. uden nedslagsregler? 

 

Svar 

Efter afskaffelsen af formueskatten fra og med 1997 foretages der ingen opgørelse af per-

soners formue. Det er derfor ikke muligt med en præcis opgørelse af provenuet ved en 

eventuel genindførelse af formueskatten, som den var konstrueret frem til ophævelsen i 

1996. Der indberettes dog visse formueoplysninger til kontrolsystemerne, men der findes 

eksempelvis ikke oplysninger om kontantformue, erhvervsmæssige aktiver og aktier, der 

ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier). 

 

I det følgende er der i formueskattegrundlaget beregningsteknisk medtaget indestående i 

banker, kursværdien af aktier og investeringsforeningspapirer ifølge bankernes indberet-

ning1, obligationer samt pantebreve i depot fratrukket gæld til realkreditinstitutter og pen-

geinstitutter. 

 

I grundlaget for den tidligere formueskat indgik endvidere værdi af fast ejendom. Bereg-

ningerne nedenfor er foretaget både med og uden indregning af værdien af fast ejendom i 

formueskattegrundlaget. 

 

Såfremt værdien af fast ejendom ikke medtages i formueskattegrundlaget, skønnes en for-

mueskat på 0,5 pct. af formuen over en grænse på 5 mio. kr. at medføre et merprovenu 

på ca. 1,1 mia. kr. i umiddelbar virkning og ca. 0,9 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

Hvis værdien af fast ejendom medregnes i skattegrundlaget, skønnes et merprovenu på 

ca. 1,8 mia. kr. i umiddelbar virkning og ca. 1,4 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Ved en 

sats på 1 pct. bliver de provenumæssige konsekvenser dobbelt så store, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af en formueskat ved en formueskattegrænse på 5 mio. kr. 
 

 
 
  

Ekskl. værdi af  

fast ejendom   

Inkl. værdi af  

fast ejendom1  

Mia. kr. (2017-niveau)  
Sats på 
0,5 pct. 

Sats på 
1,0 pct. 

Sats på 
0,5 pct. 

Sats på 
1,0 pct. 

Umiddelbar virkning, i alt 1,1 2,3 1,8 3,6 

Efter tilbageløb og adfærd 0,9 1,7 1,4 2,8 
 

 

 
 
1: If ølge seneste of f entlige v urdering 

Anm.: Forudsat en selv f inansieringsgrad på 25 pct.  

Kilde: Egne beregninger på lov modellen på data f ra 2014 

 

                                                 
1 Omfatter som udgangspunkt ikke unoterede aktier. 


