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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsskat på over-

normal profit, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 105 (20. november 2017)? Provenuet 

bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette 

bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- 

niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes tage udgangspunkt i beregningerne som de 

fremgår af tabel 1 i svar på spørgsmål 105 (SAU alm.del 20. november 2017). Ministeren 

bedes endvidere redegøre for de forskellige branchers bidrag til merprovenuet. 

 

Svar 

Det er, som nærmere redegjort for i besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 105 (20. no-

vember 2017) forbundet med betydelig usikkerhed at vurdere de provenumæssige konse-

kvenser ved en ekstra selskabsbeskatning af overnormal profit, da det bl.a. vil afhænge af 

hvordan normalafkastprocenten defineres (hvordan overskuddet opgøres, og hvilket 

grundlag overskuddet sættes i forhold til).  

 

I nedenstående er foretaget en opregning af provenuvurderingen i besvarelsen af SAU 

alm. del – spørgsmål 105 (20. november 2017) til 2020-nivaeu ved brug af udviklingen i 

det strukturelle selskabsskatteprovenu. Skatteministeriet har ikke umiddelbart et grundlag, 

der muliggør en nærmere vurdering af den dynamiske tilpasning af provenuet over årene, 

hvorfor der i tabel 1 alene er vist den varige virkning. Der foreligger endvidere ikke umid-

delbart et grundlag, der muliggør en vurdering af branchefordelingen. 

 

Tabel 1. Den varige provenuvirkning af en ekstra selskabsbeskatning på 5 pct. af overnormal profit 

defineret som hhv. 10, 15 og 20 pct. forrentning af egenkapitalen 
 

 
 Mia. kr. (2020-niveau) 10 pct. 15 pct. 20 pct. 

Umiddelbart merprovenu 7,2 5,7 4,8 

Merprovenu efter tilbageløb 6,3 5,1 4,1 

Merprovenu efter tilbageløb og adfærd 3,4 2,8 2,3 
 

 

 
Anm.: Tallene svarer til den skønnede provenuvirkning i besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 105 (20. november 
2017) opregnet fra 2017-niveau til 2020-nivaeu med udviklingen i det strukturelle selskabsskatteprovenu opgjort ifm. KP20. 

Kilde: Skatteministeriet. 
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