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Spørgsmål 

Ministeren bedes oplyse det skønnede provenutab (17-pl, henholdsvis før tilbageløb og 

adfærd, før adfærd og efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd) som følge af sænkel-

se af selskabsskatten, jf. L218 (folketingsåret 2012-2013). Ministeren bedes i sit svar sam-

tidig oplyse provenutabet (nominelt og 17-pl) i hvert af årene 2017-2025.   

 

Svar 

Jeg beklager den sene besvarelse af spørgsmålet. 

Gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. indgik som en del af 

Aftale om en vækstplan af 24. april 2013. De skønnede provenuvirkninger af den del af lov-

forslaget L 218 (folketingsåret 2012-13), som vedrører nedsættelse af selskabsskattesatsen, 

er gengivet i tabel 1. Forslaget blev vedtaget den 27. juni 2013.  

 

Tabel 1. Provenuvirkning ved nedsættelse af selskabsskattesatsen (opgjort som i L 218 (folketings-

året 2012-13)) 
 

 
 
Mio. kr. (2014-
niveau)  

Varig 
virkning 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Umiddelbar prove-
nuvirkning  

       -5.315      -940      -2.835      -6.050      -6.195      -6.390      -6.395      -6.195  

Provenuvirkning 
efter automatisk 
tilbageløb  

       -4.000         -860         -2.490         -5.020         -4.920         -4.855         -4.650         -4.355  

Provenuvirkning 
efter tilbageløb og 
adfærd  

       -2.900         -860         -2.300         -4.630         -4.340         -4.075         -3.680         -3.185  

 

 

 
 
Anm.: Provenuvirkningen er ekskl. nedsættelse af virksomhedsskatten og indførelse af tillægsskat for kulbrintevirksomhed. 

Kilde: L 218 (folketingsåret 2012-13). 

 

Provenuvirkninger af indgåede aftaler og gennemført lovgivning skønnes under en række 

forudsætninger, herunder om den forventede udvikling i afgiftsgrundlag, priser, BNP mv. 

Efterfølgende vil disse forudsætninger typisk blive ændret i takt med den almindelige 

konjunkturudvikling, ændret adfærd mv. Grundlaget for provenuberegningerne vil fx 

blive påvirket af forslaget selv og andre forhold, der ikke nødvendigvis kan isoleres efter-

følgende. Således kan genberegninger af provenuvirkninger normalt ikke foretages me-

ningsfuldt.  

 

Ud fra de forudsætninger om grundlag mv., der var lagt til grund for beregningerne i 

lovforslaget, kan provenuvirkningerne imidlertid opgøres for perioden 2017-2025 i de 

efterspurgte prisniveauer. Nedenfor fremgår provenuvirkningerne af lovforslaget omreg-

net til løbende priser (nominelt) og i 2017-niveau for perioden 2017-2025, jf. tabel 2 og tabel 

3.  
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Tabel 2. Provenuvirkning ved nedsættelse af selskabsskatten (opgjort i løbende priser) 
 

 
 Mio. kr. (løbende 
priser) 

Varig 
virk-
ning1) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Umiddelbar prove-
nuvirkning 

-5.810 -6.770 -7.190 -7.415 -7.395 -7.520 -7.645 -7.805 -7.990 -8.200 

Provenuvirkning 
efter automatisk 
tilbageløb 

-4.370 -5.375 -5.465 -5.390 -5.200 -5.290 -5.375 -5.485 -5.620 -5.765 

Provenuvirkning 
efter tilbageløb og 
adfærd 

-3.170 -4.740 -4.585 -4.265 -3.805 -3.870 -3.935 -4.010 -4.105 -4.215 

 

 

 
 

1) Den varige virkning er opgjort i 2017-niveau. 

Kilde: Skatteministeriets beregninger vedr. L 218 (folketingsåret 2012-13). 

 

 

Tabel 3. Provenuvirkning ved nedsættelse af selskabsskatten (opgjort i 2017-niveau) 
 

 
 Mio. kr. (2017-
niveau) 

Varig 
virk-
ning 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Umiddelbar prove-
nuvirkning 

-5.810 -6.770 -6.985 -6.990 -6.770 -6.680 -6.595 -6.535 -6.495 -6.475 

Provenuvirkning 
efter automatisk 
tilbageløb 

-4.370 -5.375 -5.305 -5.080 -4.760 -4.700 -4.640 -4.595 -4.570 -4.550 

Provenuvirkning 
efter tilbageløb og 
adfærd 

-3.170 -4.740 -4.455 -4.020 -3.480 -3.435 -3.395 -3.360 -3.340 -3.325 

 

 

 
 
Anm.: Ved omregning til 2017-niveau er anvendt samme forudsætninger om pris- og vækstudvikling som i lovforslaget. 
Kilde: Skatteministeriets beregninger vedr. L 218 (folketingsåret 2012-13). 
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