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Spørgsmål 

Det fremgår af svar på SAU alm. del – 113, at: ”Det er i den forbindelse lagt til grund, at 

balanceskatten betales af hele balancen, inkl. selskabernes egenkapital.” På den baggrund 

bedes ministeren opdatere tabel 2, så der i stedet tages udgangspunkt i, at balanceskatten 

betales af balancen bortset fra egenkapital. 

 

Svar 

Indledningsvis bemærkes det, at egenkapital i perioden 2012-2016 kun har udgjort ca. 6 

pct. af den samlede balance i den finansielle sektors regnskaber jf. tabel 1. I forhold til de 

provenumæssige konsekvenser ved indførelse af en balanceskat har det således relativt be-

grænset betydning, om denne pålægges balancen eller balancen eksklusiv egenkapital. 

 

Tabel 1. Nøgletal for den finansielle sektor, gennemsnit for perioden 2012-2016 (mia. kr.) 
 

 
 

  

Balance Egenkapital 
Balance eksklu-
siv egenkapital 

Egenka-
pital som 
andel af  

balancen 

Pengeinstitutter                 3.911                     307                  3.605  8% 

Realkreditinstitutter                 3.645                     172                  3.473  5% 

Skadesforsikringsselskaber                    156                       60                       95  39% 

Livsforsikringsselskaber                 1.963                       59                  1.903  3% 

Øvrige 2.424                    103                  2.322  4% 

I alt 12.100                    701                11.398  6% 
 

 

 
 
Kilde: Finanstilsynet. 

 

I tabel 2 er vist det umiddelbare mindreprovenu opgjort pba. balancen eksklusiv egenka-

pital. Herudover er anvendt samme beregningsmetode som ved besvarelsen af SAU alm. 

del spørgsmål 113. I forhold til en balanceskat på 0,1 pct. reduceres det umiddelbare mer-

provenu fra 12,1 mia. kr. til 11,4 mia. kr., når egenkapitalen friholdes for balanceskatten. 

 

Tabel 2. Umiddelbart merprovenu ved balanceskat opgjort eksklusiv egenkapital (mia. kr.) 
 

 
 

  0,05 pct. 0,07 pct. 0,1 pct. 

Pengeinstitutter                   1,8                    2,5                    3,6  

Realkreditinstitutter                   1,7                    2,4                    3,5  

Skadesforsikringsselskaber                   0,0                    0,1                    0,1  

Livsforsikringsselskaber                   1,0                    1,3                    1,9  

Øvrige                   1,2                    1,6                    2,3  

I alt                   5,7                    8,0                  11,4  
 

 

 
 
Kilde Finanstilsynet og Skatteministeriet. 

 

 


