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Folketingets Finansudvalg 
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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 472 (Alm. del) af 16. 
august 2018 stillet efter ønske fra Rune Lund  

Spørgsmål 

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm del- spørgsmål 105 oplyse, 

hvordan indførelsen af skat på overnormal profit på 5 pct. af egenkapitalforrent-

ning over 15 pct. isoleret set vil øge det finanspolitiske råderum i perioden 2019-

2025? Ministeren bedes oplyse den isolerede virkning af initiativet i hvert af årene 

i mia. kr. (2019-pl) og som andel af BNP. 

 

Svar 

Merprovenuet ved indførelse af en skat på selskabers overnormale profit påvirker 

den strukturelle saldo svarende til virkningen opgjort efter tilbageløb og adfærd. 

Det finanspolitiske råderum påvirkes, isoleret set, med den opgjorte strukturelle 

saldovirkning, jf. tabel 1.  

 

I beregningen af råderumsvirkningerne, er der taget udgangspunkt i forudsætnin-

gerne, der er benyttet i svar på SAU 105 (alm. del) af 20. november 2017. Der 

henvises således til dette svar for uddybning af beregningerne, der ligger til grund, 

herunder definitionen af normalafkastprocenten, det strukturelle selskabsskatte-

grundlag, indregnede adfærdsvirkninger mv. Det bemærkes, at der ikke er taget 

højde for, hvor hurtigt selskaberne tilpasser deres adfærd, herunder kapitalinveste-

ringer, overskudsflytning mv., som følge af den nye lovgivning.  

 

Der er endvidere ikke foretaget en vurdering af, om det i forhold til skattevæse-

nets systemer vil være muligt at understøtte indførelsen af en skat af egenkapital-

forrentning med virkning fra og med 2019. 
 

Afslutningsvist bemærkes det, på linje med ovennævnte svar fra Skatteministeren, 

at regeringen ikke kan støtte forslaget om at indføre en ekstra skat på selskabers 

overnormale profit. Det skyldes de negative virkninger af en højere selskabsskat 

på investeringsomfanget samt tilskyndelsen til overskudsflytning mv. Hertil kom-

mer, at indførelsen af en sådan ny skat vil være i strid med skattestoppet. 
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Kristian Jensen 

Finansminister 

Tabel 1 

Virkning på det finanspolitiske råderum ved en skat på 5 pct. af egenkapitalforrentningen over 15 pct. 

Merprovenu efter 
tilbageløb og adfærd 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mia. kr. (2019-
niveau)1) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Mia. kr. (2019-pl)2) 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 

Som andel af BNP 
(pct.) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  
 
Anm.: 1) Provenuvirkningen som angivet i SAU 105 er opregnet til 2019-niveau med en årlig vækst i BNP på 3,2 

pct. 2) Provenuerne er omregnet fra 2019-niveau til 2019-pl med en årlig vækst i pris- og lønindekset på 1,8 

pct., svarende til det opregningen i det generelle PL-indeks fra 2018 til 2019.  

Kilde: Egne beregninger 


	Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 472 (Alm. del) af 16. august 2018 stillet efter ønske fra Rune Lund
	Spørgsmål
	Svar


