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EXECUTIVE SUMMARY  

The purpose of this thesis is to analyze and evaluate the impact of the gradual reduction of the Danish 

tax rate from 25% in 2013 to 22% in 2016. The thesis examines and discuss the reduction of the 

corporate tax rate from both a socio-economic perspective and a business perspective. 

The reduction of the corporate tax rate is analyzed from a socio-economic perspective by looking at 

the historical development of the corporate tax rates; the impact from expansionary fiscal policy; 

which conditions will influence on the corporate tax in Denmark and abroad; and finally how the 

corporate tax rate does effect the ability to be competitive. 

The results of the socio-economics analysis shows that the income from the corporate tax represents 

2% of the gross domestic product and only 24% of the companies contribute to the corporate tax. The 

reason why the government decreases the corporate tax rate is to achieve economic growth and to 

reduce unemployment. However, the analysis of the expansionary fiscal policy shows that the 

corporate tax is an insufficient instrument to achieving growth and employment. On the other hand, 

the reduction of the corporate tax rate has a competitive advantage by attracting and increasing foreign 

investments. From a competitive point of view, the decreasing of the corporate tax rate will improve 

investments and thereby create growth. 

The business perspective of the reduction of the corporate tax rate, is investigated through analysis 

of what consequence the reduction of the corporate tax rate has in relation to the company’s annual 

report; how the companies can optimize the corporate tax; and finally by a survey how the companies 

perceive the reduction of the corporate tax rate.  

From the business perspective, the reduction of the corporate tax rate has to be taken into account in 

the annual report on the deferred tax for the income year 2013. The companies may in their planning 

of tax try to achieve a lower taxation during the period from 2013 to 2016. Based on the companies’ 

responses to the survey it is indicated that the reduction of the corporate tax rate will lead to activities 

that will create growth.   

This thesis finds that the reduction of the corporate tax rate only has a little impact from both a socio-

economic perspective and a business perspective.  
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1. INDLEDNING 

Den 26. februar 2013 blev selskabsskatten taget op til diskussion i de danske medier i forbindelse 

med regeringens lancering af ”Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job”. Af figur 1 fremgår 

det, at der i 2012 var 26 artikler omkring selskabsskattesatsen i Danmark, mens der i 2013 alene for 

februar måned var 37 artikler. Foreløbig har der for 2013 været 102 artikler, hvoraf hovedparten er 

blevet offentliggjort i dagene og månederne efter regeringens fremlæggelse af vækstplanen.  

 

Figur 1 - Antal artikler fordelt pr måneder ved søgning i Factiva. Kilde: Factiva, søgeord: selskabsskat, filter: 

corporate tax (subjekt) og Denmark (region). 

I forhold til tidligere har selskabsskatten således været til stor debat i det danske mediebillede. 

Overskrifter som: ”Vismænd ser skeptisk på lavere selskabsskat” (Informationen.dk, 2013), 

”Tænketank er rygende uenige om lavere selskabsskat” (Politiken, 2013a) samt ”Dyrt at skabe job 

ved at sænke selskabsskatten” (Ugebrevet A4, 2013) er nogle af de overskrifter, der har fyldt i 

medierne.  

På den ene side påstår nogle af artiklerne, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil medvirke til et 

mere konkurrencedygtigt Danmark og tiltrække investering. Lettelserne vil medvirke til at skabe flere 

job og højere vækst. Mens andre artikler på den anden side påstår, at nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen ikke vil medføre flere investeringer og højere vækst. Ligesom skattelettelserne 

næppe vil skabe mange nye job, da der er tale om et dyrt og dårligt værktøj til at skabe job.  

Dette leder frem til nedenstående problemformulering.   
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1.1. PROBLEMFORMULERING 

Folketinget vedtog den 27. juni 2013 en gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25% til 22% 

frem mod 2016. På baggrund heraf er formålet med afhandlingen at beskrive og analysere 

betydningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen ud fra et samfundsøkonomisk og 

virksomhedsmæssigt perspektiv. Dette fører til følgende hovedproblemstilling:  

 Hvilken betydning har nedsættelsen af den danske selskabsskattesats ud fra et 

samfundsøkonomisk og virksomhedsmæssigt perspektiv?  

Hvilken betydning nedsættelsen af selskabsskattesatsen har ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, 

er temaet for første del af afhandlingen. Det samfundsøkonomiske perspektiv analyseres ud fra 

følgende underspørgsmål:  

 Hvordan har selskabsskatten udviklet sig i den danske økonomi? 

 Hvilken makroøkonomisk effekt har nedsættelsen af selskabsskattesatsen? 

 Hvordan adskiller den danske selskabsskat sig fra skatteforholdene i konkurrerende lande?  

 Hvilken betydning har nedsættelsen af selskabsskattesatsen for Danmarks konkurrenceevne?  

Hvilken betydning nedsættelsen af selskabsskattesatsen har ud fra et virksomhedsmæssigt perspektiv, 

er temaet for anden del af afhandlingen. Det virksomhedsmæssige perspektiv analyseres ud fra 

følgende underspørgsmål.  

 Hvordan skal nedsættelsen af selskabsskattesatsen indregnes i virksomhedernes årsrapport? 

 Hvordan kan virksomhederne optimere skattebetalingen som følge af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen? 

 Hvilken betydning har nedsættelsen af selskabsskattesatsen for den enkelte virksomhed? 
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1.2. AFGRÆNSNING 

Dataindsamling er sket frem til 31. oktober 2013, hvorfor forhold og begivenheder sket efter denne 

dato ikke indgår i afhandlingen. Den eneste undtagelse her til er, at der den 3. – 5. november 2013 er 

foretaget spørgeundersøgelse af virksomhedernes opfattelse af nedsættelsen af selskabsskattesatsen. 

Dette forhold ændrer ikke ved afhandlingens validitet, da det vurderes, at virksomhedernes opfattelse 

og holdning den 3. – 5. november 2013 ikke har ændret sig siden før den 31. oktober 2013.  

I forbindelse med vedtagelsen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen er skattesatsen i 

virksomhedsordningen ligeledes blevet nedsat fra 25% til 22%. Reglerne for virksomheder, som 

anvender virksomhedsskatteordningen, adskiller sig fra selskabsbeskatningen, hvorfor 

virksomhedsordningen ikke vil blive berørt i afhandlingen. Selskabsskattesatsen bliver ikke nedsat 

for virksomheder i Nordsøen, hvorfor disse virksomheder ligeledes er udeladt af afhandlingen. 

Endelig bliver selskabsskattesatsen nedsat for den finansielle sektor, men nedsættelsen modsvares af 

en stigning i lønsumsafgiften således, at den finansielle sektor i mindre omfang får gavn af 

skattelettelsen. Virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen, virksomheder i Nordsøen 

samt finansielle virksomheder, vil udelukkende blive nævnt i afhandlingen, såfremt dette tydeliggør 

virkningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen for de øvrige virksomheder.  

Virksomhedernes årsrapport aflægges enten efter årsregnskabsloven eller internationale 

regnskabsstandarder. Idet fokus er rettet mod betydningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen og 

ikke forskelle imellem de forskellige regnskabsstandarder, er det valgt at anvende reglerne i 

årsregnskabsloven. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter de internationale 

regnskabsstandarder, kan der således være forhold, der afviger fra det, der er beskrevet i afhandlingen. 

Skattereglerne i den danske lovgivning er omfattende, og idet reglerne fremgår af flere forskellige 

love, findes der et hav af undtagelser til hovedreglerne i skattelovgivningen. I afhandlingen er det 

valgt at anvende de mere overordnede skatteregler i forhold til virksomhedens optimering af 

selskabsskatten. Der vil således være tale om anvendelse af generelle skatteregler, der vil være 

anvendelige for størsteparten af virksomhederne. Om skattereglerne vil være anvendelige for den 

enkelte virksomhed, vil kræve en individuel vurdering af virksomhedens forhold.  
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1.3. MODEL- OG METODEVALG 

Afhandlingen er i høj grad forankret i den økonomiske metode og den gældende lovgivning.  

Analysen af det samfundsmæssige perspektiv tager udgangspunkt i den økonomiske metode, der 

anvendes til at beskrive, hvordan den danske økonomi påvirkes af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen. Grell & Rygner (2013) beskriver økonomi som en samfundsvidenskab, der 

forsøger at beskrive den faktiske økonomiske adfærd i de forskellige samfundsgrupper. 

Samfundsøkonomien er dog ikke en eksakt videnskab i lighed med naturvidenskaberne. Samfundet 

er menneskeskabt, og økonomerne har udviklet deres teorier med baggrund i den tid, de levede i. 

Samfundet ændrer sig, hvilket ligeledes medfører, at den økonomiske videnskab ændres. Nogle 

økonomiske teorier er dog mere holdbare end andre. Ligesom der findes flere forskellige opfattelser 

af, hvordan økonomien hænger sammen og kan påvirkes.  

Hvordan selskabsskatten har udviklet sig i den danske økonomi, analyseres ved at anvende historiske 

data fra Danmarks statistik. Herved er det muligt blandt andet at analysere, hvor meget 

selskabsskatten udgør af den samlede økonomi, og hvem der bidrager til selskabsskatten.  

Ved at anvende makroøkonomisk teori er det muligt at beskrive de overordnede linjer i 

samfundsøkonomien. Derved er det muligt at analysere, hvilken makroøkonomisk effekt 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen har. Ved at anvende en makroøkonomisk tilgang er det muligt 

at anvende en ”alt andet lige” betragtning, således at effekten af ændringen i selskabsskattesatsen kan 

ses isoleret. Dette betyder, at der i højere grad vil være tale om en teoretisk indgangsvinkel til emnet, 

idet teorien ikke altid kan gøre sig gældende i praksis. 

Makroøkonomisk skelnes der imellem det kortsigtede og langsigtede perspektiv. Tidshorisonten 

spiller en vigtig rolle i forhold til den økonomiske argumentation. Dette skyldes, at der er tale om 

forskellige forudsætninger, alt efter om der er tale om et kort eller langt perspektiv. Således vil 

økonomisk politik på kort sigt sjældent have den samme effekt som på lang sigt. Der redegøres 

således for både den kortsigtede og langsigtede makroøkonomiske effekt af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen.  

Hvordan den danske selskabsskat adskiller sig fra skatteforholdene i konkurrerende lande, undersøges 

indledningsvis ved at analysere, hvilke forhold der har betydning for virksomhedernes skattebetaling. 

Efterfølgende analyseres, hvordan disse forhold adskiller sig i de forskellige lande.  
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Betydningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen for Danmarks konkurrenceevne undersøges ved 

at anvende den akademiske litteratur og forskning. Herved er det muligt at analysere, i hvilket omfang 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen påvirker konkurrenceevnen.  

Analysen af det virksomhedsmæssige perspektiv tager udgangspunkt i den gældende lovgivning.  

Hvordan nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal indregnes i virksomhedernes årsrapport besvares 

ved at analysere årsregnskabsloven samt den gældende regnskabspraksis og –regulering. På baggrund 

heraf foretages en redegørelse af, hvilke ændringer vedtagelsen af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen medfører for udarbejdelsen af virksomhedernes årsrapport.  

Hvordan virksomhederne kan optimere skattebetalingen, som følge af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen, besvares med udgangspunkt i den juridiske metodelære. Ved at anvende de 

gældende retskilder og fortolkningen af retskilderne analyseres mulighederne for at optimere 

skattebetalingen. Ligesom der redegøres for nedsættelsen af selskabsskattesatsens betydning i forhold 

til optimering af skattebetalingen.  

Hvordan nedsættelsen af selskabsskattesatsen påvirker den enkelte virksomhed undersøges ved at 

foretage en spørgeundersøgelse. Fordelen ved at anvende en spørgeundersøgelse er, at der er tale om 

primære data. Informationerne er indsamlet specielt til analyseformålet, hvorimod sekundære data 

allerede foreligger, men som oftest vil være indsamlet af andre grunde end den konkrete 

problemstilling.  

Spørgeundersøgelsen bygger på kvantitative data, hvorved det er muligt systematisk at indsamle og 

kategorisere data, der udtrykker nogle karakteristiske forhold for de virksomheder, som 

undersøgelsen omfatter. Såfremt der havde være tale om en repræsentativ undersøgelse, ville 

respondenternes svar kunne anvendes til at generalisere den generelle opfattelse af 

selskabsskattesatsnedsættelsen blandt samtlige virksomheder. I forhold til afhandlingen, har det ikke 

været muligt på grund af omfanget og tidsforbruget at udføre en repræsentativ spørgeundersøgelse.  

Få oplysninger om virksomhedernes skattemæssige forhold er offentlige tilgængelige. Da en af 

respondenterne har udtrykt ønske om anonymitet, er det valgt at anonymisere samtlige respondenter 

i spørgeundersøgelsen.  
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1.4. STRUKTUR  

Afhandlingens struktur er bygget op omkring problemstillingen, således at der sikres en rød tråd i 

den skriftlige fremstilling af afhandlingen. Afhandlingens struktur fremgår af figur 2.  

 

 

 

Figur 2 – Afhandlingens struktur. Kilde: Egen udarbejdelse. 

  

Indledning
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•Afsnit 3: Analyse og vurdering af de samfundsmæssige konsekvenser som følge af 
nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Herunder redegørelse af udviklingen i 
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1.5. DATAINDSAMLING OG KILDEKRITIK 

I forbindelse med dataindsamlingen er der en overvægt af sekundære data i forhold til primære data. 

Dermed bygger afhandlingen i høj grad på data, der er indsamlet af andre personer og institutioner.  

Offentlige og private statistiske datasamlinger er sekundære, kvantitative data, idet disse data er 

indsamlet af andre og repræsenteres ved tal. Af sekundære, kvantitative data er Danmarks Statistik 

anvendt til indsamling af selskabsskatteforholdene i Danmark, mens OEDC er anvendt i forhold til 

at sammenligne skatteforholdene på tværs af landegrænser. Oplysningerne fra Danmarks Statistik og 

OECD vurderes at være af høj kvalitet og gyldighed.  

Love, artikler og bøger er derimod sekundære, kvalitative data, idet data repræsenteres ved alt andet 

end tal. Forskningsdata knytter sig til den akademiske litteratur i forhold til, at data er indsamlet og 

bearbejdet af forskere, mens procesdata knytter sig til de løbende aktiviteter i samfundet, eksempelvis 

avisartikler i forbindelse med lovforslaget om nedsættelse af selskabsskattesatsen. Forskningsdata 

vurderes at være af højere kvalitet og gyldighed end procesdata, da processen for offentliggørelse af 

forskningslitteratur er mere omfattende og grundig. Således bliver forskningsdata i højere grad 

gennemarbejdet og kontrolleret inden offentliggørelse, end det sker ved avisartikler.  

Lovtekster og offentliggjorte fagrelevante artikler og bøger, vurderes ligeledes som valide data med 

en høj grad af troværdighed, hvorfor denne type data vil være at foretrække frem for avisartikler.  

Informationer i artikler og interviews kan være præget af politiske holdninger eller ønske om at skabe 

en bestemt historie.  Dette medfører en stor grad af subjektivitet, således at der er en risiko for, at 

synspunkter og synsvinkler tages ud af en større sammenhæng og tillægges uforholdsmæssig stor 

betydning. Derfor vil informationer fra disse kilder blive anvendt kritisk, og i det omfang det er 

muligt, vil der blive anvendt flere og uafhængige kilder, således at problemstillingen kan anskues fra 

flere vinkler.  

Primære data er udelukkende anvendt i forhold til spørgeundersøgelsen af virksomhedernes opfattelse 

af nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Idet der er tale om en spørgeundersøgelse, er der tale om 

kvantitative data. 

Afhandlingen bygger således på flere forskellige former for data, hvilket er medvirkende til at 

underbygge og understøtte de forskellige analyser, idet resultaterne bekræftes af flere forskellige 

former for data.   
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2. ”VÆKSTPLAN DK – STÆRKE VIRKSOMHEDER, FLERE JOB” 

Den 26. februar 2013 fremlagde den danske regering ”Vækstplan DK - stærke virksomheder, flere 

job” (herefter: Vækstplan DK). En publikation der bygger videre på regeringens reform- og 

moderniseringsdagsorden ”Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020”. 

Baggrunden for Vækstplan DK skal findes i den internationale økonomiske krise. Som følge af den 

internationale økonomiske krise har Danmark ”… mistet mange private arbejdspladser. Ledigheden 

er vokset. Virksomheder og borgere mangler tillid til, at krise kan vendes til fremgang” (Regeringen, 

2013, s. 5).  

Udfordringen er, at der ikke investeres nok i danske virksomheder, som følge af den internationale 

økonomiske krise. Dette er et problem, da investeringerne er medvirkende til at skabe private 

arbejdspladser og vækst. 

Danmark er en lille, åben økonomi, hvilket medfører, at den danske økonomi i høj grad er afhængig 

af, hvordan økonomien i resten af verden udvikler sig. Ved at tilpasse sig ændringerne i omverdenen, 

er Danmark i stand til at konkurrere med de øvrige lande. Ifølge regeringen er det vigtigt, at Danmark 

er konkurrencedygtigt og kan hægte sig på opsvinget, når de internationale konjunkturer vender 

(Regeringen, 2013, s. 5). 

Regeringen peger i Vækstplan DK på flere forhold, som har betydet, at Danmark har tabt 

konkurrenceevne. Et højt omkostningsniveau, relativt høje lønninger samt lav produktionsvækst, 

medvirker til at gør det dyre at drive virksomhed i Danmark. Dette medfører, at erhvervslivet holder 

tilbage med at foretage investeringer, og at Danmarks lønkonkurrenceevne svækkes.  

Samtidig er rammebetingelserne, ved at drive virksomhed, forbedret i andre lande, som følge af en 

reduktion i virksomhedsskatter og afgifter. Idet Danmark er en lille, åben økonomi, er det nødvendigt 

at sammenligne rammebetingelserne for danske virksomheder med vilkårene i andre lande. Dette 

medvirker, alt andet lige, til at gøre det mere attraktivt at investere i disse lande, hvilket yderligere 

forværrer Danmarks konkurrenceevne 

På baggrund heraf vurderer regeringen i Vækstplan DK, at det ikke er tilstrækkeligt attraktivt at 

investere i Danmark, hvorfor Danmark ikke er klar til at deltage i den internationale konkurrence om 

at tiltrække investeringer og arbejdspladser.  
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Målet med Vækstplan DK er at gøre det mere attraktivt at investere og drive virksomhed i Danmark. 

Dette skal ske via lempelser i erhvervslivet for derved at sætte gang i beskæftigelsen og væksten.  

Vækstplan DK omfatter 3 reformspor, der samlet set skal medvirke til at løse de centrale udfordringer, 

som den danske økonomi står overfor frem mod 2020. Det første reformspor omfatter reformer for 

rammevilkår for private virksomheder, det andet reformspor vedrører reformer som øger 

uddannelsesniveauet og beskæftigelsen, mens det tredje reformspor omhandler reformer af den 

offentlige sektor samt holdbare offentlige finanser.  

Det første reformspor indeholder en række forskellige initiativer til at forbedre vilkårene for 

produktion og beskæftigelse i erhvervslivet. Formålet med initiativerne er at gøre Danmark til et 

attraktivt land at placere virksomhedernes produktion i og derved tiltrække investeringer og øge 

antallet af arbejdspladser. Dette skal blandt andet ske ved, at selskabsskattesatsen nedsættes og sikrer, 

at der kommer ro og stabilitet omkring den fremtidige erhvervsbeskatning. 

 

Årsag til nedsættelse af selskabsskatten 

Globaliseringen har medvirket til, at det ikke længere er af afgørende betydning, om virksomhederne 

placerer sig i det land, hvor deres varer skal sælges. Verden er blevet mindre, idet faldende 

transportomkostninger har gjort det billigere at flytte varer på tværs af landegrænser. Placeringen af 

investeringer i et land, frem for et andet, afhænger derfor i højere grad end tidligere af de vilkår, som 

er gældende for at drive virksomhed i det pågældende land. (Regeringen, 2013, s. 38) 

Af Vækstplan DK fremgår det, at en af de faktorer, som afgør, om det er attraktivt at investere og 

drive virksomhed i et land, er selskabsskattesatsen. Historisk set har der været en tendens til at sænke 

selskabsskattesatsen i EU og OECD landene. I Danmark er selskabsskattesatsen ligeledes blevet 

sænket flere gange, fra 50% i 1985 til 25% i 2013. Den danske selskabsskattesats ligger dog i 

øjeblikket lidt over gennemsnittet i EU. Ligesom en række lande allerede har besluttet at sænke 

selskabsskattesatsen til et niveau, der ligger under den danske selskabsskattesats.  

Isoleret set vil det være mere attraktivt at placere og drive virksomhed i andre lande, der har en lavere 

selskabsskattesats end i Danmark. Derfor vil en nedsættelse af selskabsskattesatsen medvirke til at 

gøre det mere attraktivt at investere og drive virksomhed i Danmark, hvilket vil medvirke til at skabe 

vækst og beskæftigelse.  
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Effekt af nedsættelse af selskabsskatten 

Regeringen vurderer i Vækstplan DK, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil medføre flere 

investeringer og skabe nye virksomheder, hvilket vil skabe flere arbejdspladser. Investeringer i nyt 

og bedre produktionsudstyr vil øge arbejdsproduktiviteten og medvirke til at forbedre 

lønkonkurrenceevnen, idet produktionen pr. arbejdstime vil stige.  

Det vil blive billigere at drive virksomhed i Danmark, hvorved danske virksomheder tilskyndes til at 

beholde virksomhedernes nuværende og fremtidige aktiviteter i Danmark. Ved at en større del af 

virksomhedernes overskud placeres i danske selskaber, vil det bidrage til et øget beskatningsgrundlag.  

Regeringen melder samtidig med nedsættelsen af selskabsskattesatsen ud, at de mere gunstige 

rammevilkår for erhvervslivet vil blive opretholdt fremadrettet. Dermed kender virksomhederne de 

fremtidige vilkår ved at drive virksomhed i Danmark, hvilket kan medvirke til at skabe ro og stabilitet 

omkring fremtiden.  

Samlet set ønsker regeringen med nedsættelse af selskabsskattesatsen at bidrage til at forbedre 

virksomhedernes rammevilkår og konkurrenceevne, hvilket skal medvirke til at gøre det mere 

attraktivt at investere i Danmark.  

 

Den endelige beslutning 

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative har den 27. juni 2013 vedtaget lovforslag 

218, som indeholder en gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25% til 22% med 0,5%-point 

i 2014, 1%-point i 2015 samt 1,5%-point i 2016.  

Ud fra regeringens beregninger vil nedsættelsen af selskabsskatten medføre forbedrede vilkår for 

produktion og beskæftigelse svarende til ca. 1,2 mia. kr. i 2014 stigende til knap 4,1 mia. kr. i 2017. 

I forhold til jobskabelsen vil nedsættelsen af selskabsskattesatsen medvirke til 600 nye job allerede i 

2014. Dette tal vil stige til 3.300 job i 2017. Effekten af nedsættelsen af selskabsskattesatsen for 

perioden 2014 – 2017 fremgår af tabel 1. 

 2014 2015 2016 2017 

Selskabsskattesats 24,5% 23,5% 22% 22% 

Lempelse til erhvervslivet, mio. kr. 1.220 2.660 4.115 4.125 

Jobskabelse, antal personer 600 1.500 2.200 3.300 

Tabel 1 – Effekt af nedsættelse af selskabsskattesats og den gældende selskabsskattesats for de respektive år. 

Kilde: Vækstplan DK, tabel 3.3. 
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3. SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen analyseres i første omgang ud fra et samfundsøkonomisk 

perspektiv. Efterfølgende analyseres nedsættelsen af selskabsskattesatsen ud fra et 

virksomhedsmæssigt perspektiv i afsnit 4.  

Indledningsvis vurderes nedsættelsen af selskabsskattesatsen ud fra et samfundsøkonomisk 

perspektiv ved at analysere udviklingen i den danske selskabsskat samt at se på hvilke virksomheder, 

der bidrager til selskabsskatten i afsnit 3.1. Den makroøkonomiske effekt af 

selskabsskattesatsnedsættelsen analyseres i afsnit 3.2. Hvordan selskabsskatteforholdene i Danmark 

adskiller sig i forhold til konkurrerende lande undersøges i afsnit 3.3, mens nedsættelsen af 

selskabsskattesatsens betydning for Danmarks konkurrenceevne analyseres i afsnit 3.4. 
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3.1. SELSKABSSKAT I DANMARK  

Danmarks Statistik (2013a) definerer skatter og afgifter som: ”1. Obligatoriske ydelser, 2. som 

udskrives til offentlige forvaltning og service, 3. uden at denne til gengæld giver nogen speciel dertil 

svarende modydelse”. Selskabsskat er en obligatorisk ydelse, som alle erhvervsdrivende 

virksomheder i Danmark skal betale til staten. Virksomhederne modtager ingen direkte modydelse 

for skattebetalingen. Til gengæld indgår virksomhederne som en del af samfundet, og får glæde af 

forbedringer i de økonomiske og samfundsstrukturelle forhold, som skatteindtægterne bliver anvendt 

på.  

I afsnit 3.1.1 redegøres for udviklingen i selskabsskattesatsen og skatteprovenuet i Danmark. Derefter 

undersøges det, i afsnit 3.1.2, om der har været tale om en lempeligere beskatning som følge af 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen. I afsnit 3.1.3 og 3.1.4 analyseres, hvilke virksomheder og 

brancher, der bidrager til selskabsskatten, og derved får effekt af selskabsskattesatsnedsættelsen. 

Antallet af ansatte fordelt efter brancher inddrages i afsnit 3.1.5, for at vurdere jobskabelsen i forhold 

til nedsættelsen af selskabsskattesatsen.  

Såfremt andet ikke er angivet, stammer de talmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. 

 

3.1.1. Selskabsskattesats og skatteprovenu 

Danmarks bruttonationalprodukt udgør i 2012 1.823 mia. kr., heraf udgør indtægter fra skatter og 

afgifter 879 mia. kr. Skatter og afgifter udgør således 48 pct. af bruttonationsproduktet, hvorfor 

udviklingen på skatteområdet er af stor betydning for de offentlige finanser og den danske økonomi. 

Selskabskatten udgør i 2012 34,7 mia. kr. svarende til 4% af indtægterne fra skatter og afgifter, og 

2% af bruttonationalproduktet. Dermed fylder selskabsskatten kun en lille del i det samlede billede.  

Indtægter fra selskabsskatten varierer i høj grad i forhold til konjunkturerne i samfundet. En høj 

økonomisk vækst medfører stigende indtjening, hvilket fører til et øget skattegrundlag og derfor en 

stigende indtægt fra selskabsskatten. Figur 3 viser udviklingen i selskabsskatteprovenuet og 

selskabsskattesatsen.  
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Figur 3 - Udvikling i skatteprovenu og selskabsskattesats. Kilde: Danmarks Statistik (SKAT) 

Danmark har siden 1985 gradvist nedsat selskabsskattesatsen fra 50% til 25% i 2013. En lignende 

tendens har fundet sted i de øvrige europæiske lande, hvilket fremgår af afsnit 3.3.1. Intuitivt indikerer 

en lavere selskabsskattesats en lempeligere beskatning i landet. Men som det fremgår af figur 3 har 

udviklingen i selskabsskatteprovenuet været stigende over tid, mens selskabsskattesatsen har været 

faldende.  

Danmarks Statistik (2013b) redegør i publikationen ”Skatter og afgifter oversigt 2013” for årsagerne 

til det stigende selskabsskatteprovenu på trods af et fald i selskabsskattesatsen. Blandt de væsentligste 

årsager til stigningen i selskabsskatteprovenuet er konjunkturudviklingen, udviklingen i antal 

virksomheder i selskabsformer samt finansieringen af nedsættelse af selskabsskattesatsen.  

Konjunkturudviklingen har i perioder med højkonjunktur bidraget positivt til 

selskabsskatteprovenuet, idet selskaberne i højere grad har haft overskud i disse perioder. Frem mod 

2007 var der godt gang i økonomien, hvilket har haft en positivt effekt på indtægten fra 

selskabsskatten, som i denne periode har været stigende frem til 2006 med en indtægt på 50 mia. kr. 

Denne udvikling blev drastisk vendt, da den internationale økonomiske krise indtraf, således at 

indtægten fra selskabskatten på få år blev halveret til 26 mia. kr. i 2009.  

Flere virksomheder har skiftet fra andre ejerformer til selskabsform, og dermed er blevet omfattet af 

selskabsbeskatningen. Således er store offentlige virksomheder blevet privatiseret og personlige 

virksomheder er omdannet til selskaber, hvilket har øget beskatningsgrundlaget. Udviklingen i 

antallet af skattepligtige virksomheder fremgår af afsnit 3.1.3.  
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Yderligere er nedsættelsen af selskabsskattesatsen ofte blevet finansieret ved udvidelse af 

beskatningsgrundlaget. Hvorvidt der reelt har været tale om en lempeligere beskatning, som følge af 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen, uddybes i det efterfølgende afsnit.  

 

3.1.2. Lempelse af selskabsskat  

Tilbage i 2003 undersøgte skatteministeriet, hvorvidt den effektive danske selskabsbeskatning var 

blevet lempet, idet udviklingen af selskabsskattesatsen indikerede en kraftig lempelse af 

beskatningen. Udviklingen i skattegrundlaget bevægede sig i samme periode i den modsatte retning, 

hvorfor der opstod tvivl, om der reelt var tale om en lempeligere beskatning. (Skatteministeriet, 2003) 

Selskabsskatteprovenuet afhænger ikke udelukkende af selskabsskattesatsen, hvilket gør det 

vanskeligt at vurdere, om der ved nedsættelse af selskabsskattesatsen har været tale om en lempelse 

af selskabsbeskatningen. Skatteprovenuet afhænger, som tidligere nævnt, også af 

konjunkturudviklingen, beskatningsgrundlaget samt udviklingen i samfundet, herunder antallet af 

virksomheder. Det medvirker til at gøre det vanskeligt at vurdere ud fra skatteprovenuet, om 

beskatningen over tid er blevet lempet. På baggrund heraf valgte Skatteministeriet (2003) at se på 

udviklingen i den effektive marginale selskabsskattesats og den effektive gennemsnitlige selskabsskat 

for at vurdere, om der har været tale om en lempeligere beskatning.  

Den effektive marginale selskabskat udtrykker den skat, som en virksomhed skal betale af afkastet 

fra yderligere en investering. Den effektive marginale skat har derfor betydning i forhold til, om en 

virksomhed beslutter at foretage en ekstra investering eller ej. Skatteministeriets beregninger viser, 

at den effektive marginale selskabsskat ikke har ændret sig væsentligt fra 1980’erne til 2003. 

Lempelsen, som følge af lavere selskabsskattesats, er blevet opvejet af udvidelsen i 

selskabsskattegrundlaget, således at den effektive marginale selskabsskat er uændret. Nedsættelserne 

af selskabsskattesats har derfor ikke øget investeringsomfanget for selskaberne i Danmark.  

Den effektive gennemsnitlige selskabsskat udtrykker derimod den skat, som en virksomhed betaler 

af det samlede afkast fra alle virksomhedens investeringer. Den effektive gennemsnitlige selskabsskat 

har derfor betydning i forhold til, hvilket land virksomhederne vælger at placere sig i. 

Skatteministeriets beregninger viser, at den effektive gennemsnitlige selskabsskat i høj grad følger 

udviklingen i selskabsskattesatsen. Nedsættelse af selskabsskattesatsen har derfor medvirket til at 

tiltrække virksomheder og udenlandske investeringer.  
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Udvidelsen af selskabsskattegrundlaget har opvejet effekten af nedsættelsen af selskabsskattesatsen 

for den effektive marginale selskabsskat, men ikke for den effektive gennemsnitlige selskabsskat. 

Nedsættelserne af selskabsskattesatsen har medvirket til at tiltrække virksomheder og investeringer 

til Danmark, men har ikke øget investeringsomfanget for selskaberne beliggende i Danmark.  

 

3.1.3. Virksomheder der bidrager til selskabsskatten 

I Danmark er antallet af virksomheder steget fra 92.636 i 2000 til 221.100 i 2011. På trods heraf er 

antallet af virksomheder, som bidrager til selskabsskatten er faldet. I 2000 bidrog ca. 50% af 

virksomhederne til selskabsskatten, mens det i 2011 kun var 24% af virksomhederne. Udviklingen 

over antallet af selskaber, som bidrager til selskabsskatten, fremgår af figur 4.  

 

Figur 4 - Antal selskaber og foreninger opdelt efter skattepligtig indkomsttype. Kilde: Danmarks Statistik 

(SELSK1) 

Den umiddelbare konklusion ville være, at der er sket en halvering i antallet af virksomheder, som 

bidrager til selskabsskatten. Danmarks Statistik (2013b) påpeger dog, at en del af stigningen i antallet 

af selskaber med 0-indkomst skyldes indførelsen af sambeskatningsregler i 2005. Disse regler har 

medført, at administrationsselskabet i koncernen indberetter de skattemæssige oplysninger for hele 

koncernen, mens de øvrige selskaber i koncernen vil blive registreret med en 0-indkomst. Dette 

forklarer en del af stigningen i antallet af selskaber med 0-indkomst. Yderligere vil selskaber, som 

har anvendt underskud fra tidligere år, ligeledes blive registreret som et selskab med en 0-indkomst. 

Antallet af selskaber med negativ indkomst har især været stigende siden 2007, hvor en del af disse 

selskaber kan have overført underskud, som er blevet anvendt i de efterfølgende år. Således fremgår 
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det af figur 4, at selskaber med negativ indkomst har ligget nogenlunde stabilt fra 2009-2011, mens 

antallet af selskaber med 0-indkomst er steget.  

En del af årsagen til at færre selskaber bidrager til selskabsskatten skal således findes som følge af 

ændringen i sambeskatningsregler og konjunkturudviklingen. Men det ændrer ikke på, at færre 

virksomheder end tidligere bidrager til selskabsskatten.  

Såfremt der ses på antallet af selskaber i perioden efter de nye sambeskatningsregler, som påvirker 

opgørelsesmetoden, er antallet af selskaber, som bidrager til selskabsskatten, faldet fra 37% i 2005 til 

24% i 2011. Derfor kan det fortsat konkluderes, at antallet af selskaber, som bidrager til 

selskabsskatten, er faldet.  

Ud af de virksomheder, der bidrager til selskabsskatten, er det især aktieselskaber og 

anpartsselskaber, som står for hovedparten af skatteindtægten. Aktie- og anpartsselskaberne står for 

84% af den samlede skatteindtægt i 2011. De øvrige selskaber, som bidrager til selskabsskatten, består 

hovedsageligt af udenlandske selskaber, sparekasser, brugsforeninger og andelsforeninger 

(Danmarks Statistik, SELSK2). 

Danmarks Statistik (2013b, tabel 5.5) har opgjort en oversigt over antallet af selskaber fordelt efter 

størrelsen af selskabsskatten. Heraf fremgår det, at 5% af de selskaber, som betaler selskabsskat, 

bidrager med 86% af den samlede selskabsskat. Såfremt der er tale om en generel fordeling af 

selskabsskatten på antallet af selskaber, vil 86% af skattelettelsen, som følge af nedsættelse af 

selskabsskattesatsen, i høj grad komme 5% af selskaberne til gode. Jo højere en skattepligtig indkomst 

et selskab har, desto større skattelettelse i kroner og ører. Dermed er det især de store virksomheder, 

som vil opleve effekten af skattesatsnedsættelsen.  
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3.1.4. Brancher der bidrager til selskabsskatten 

De fem største brancher, målt i forhold til bidrag til selskabsskatten, bidrager samlet set med 77% af 

den samlede selskabsskat i 2011. Disse fem branchers individuelle bidrag til selskabsskatten fremgår 

af figur 5. 

 

Figur 5 - De 5 brancher som bidrager mest til selskabsskatten i perioden 2000 - 2011. Kilde: Danmarks 

Statistik (SELSK3) 

Industrien er den branche, der bidrager mest til selskabsskatten, således bidrog industrien i 2011 med 

9 mia. kr., svarende til 23% af selskabsskatten i 2011. Herefter bidrager finansiering og forsikring 

med 15%, mens handel og råstofindvinding begge bidrager med 14%. På femtepladsen kommer 

transportbranchen, der bidrager med 10% af selskabsskatten. Ses der i stedet på det gennemsnitlige 

bidrag til selskabsskatten for perioden 2000 – 2011, er finansiering og forsikring den branche, der har 

bidraget mest til selskabsskatten, svarende til ca. en fjerdedel af selskabsskatteindtægterne.   

Ovenstående branchefordelingen giver et indblik i, hvilke brancher der vil få størst glæde af 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Idet de brancher, som bidrager mest til selskabsskatten, også vil 

være de brancher, der vil opleve den største lettelse.  

I Vækstplan DK (Regeringen, 2013) fremgår det dog, at virksomhederne i den finansielle sektor vil 

opleve en stigning i lønsumsafgiften, som modsvarer nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Derved 

vil virksomhederne inden for finansiering og forsikring ikke få samme gavn af 

selskabsskattesatsnedsættelsen som eksempelvis virksomhederne inden for industrien. Tilsvarende 

vil nedsættelsen af selskabsskattesatsen ikke blive nedsat for virksomhederne inden for indvinding af 

olie og gas. Kun 3 ud af de 5 brancher, som bidrager mest til selskabsskatten, vil således opnå fordele 

ved lempeligere beskatning, som følge af nedsættelse af selskabsskattesatsen.  
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3.1.5. Antal ansatte fordelt efter brancher der bidrager til selskabsskatten 

De 5 største brancher målt i forhold til bidrag til selskabskatten i 2011, bidrager samlet set med 77% 

af den samlede selskabsskat. Ses der på antallet af ansatte, beskæftiger disse fem brancher kun 35% 

af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 2. kvartal 2013, hvilket fremgår af tabel 2.  

Branche Antal medarbejdere % 

Industri             257.893  12,0% 

Finansiering og forsikring                 75.967  3,5% 

Handel               304.739  14,2% 

Råstofindvinding                   4.266  0,2% 

Transport               116.559  5,4% 

   

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere            2.140.410   

Tabel 2 - Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere fordelt efter branche 2. kvartal 2013. Kilde: Danmarks 

statistik (LBESK4) 

Skattelettelserne rammer således skævt i forhold til jobskabelsen, idet de brancher, der får størst gavn 

af skattelettelserne, ikke er de brancher, som tilsvarende beskæftiger flest medarbejdere.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil have en begrænset effekt i forhold til jobskabelse for 

brancherne råstofindvinding og finansiering og forsikring, jævnfør afsnit 3.1.4. For branchen 

råstofindvinding vil der ikke være tale om en skattelettelse, hvorfor der ikke vil være noget incitament 

til at ansætte flere medarbejdere.  

Finansierings- og forsikringsbranchen, der gennemsnitligt har bidraget med 26% af 

selskabsskattesatsen siden 2000, beskæftiger kun 3,5% af de fuldtidsansatte. En række banker har 

siden den internationale økonomiske krise haft fyringsrunder og dermed afskediget medarbejdere. 

Yderligere får branchen ikke gavn af nedsættelsen af selskabsskattesatsen, idet denne modsvares af 

en stigning i lønsumsafgiften. Dermed er det tvivlsomt, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil 

fører til flere job inden for finansierings- og forsikringsbranchen.  

Om nedsættelsen af selskabsskattesatsen for de øvrige brancher vil føre til flere job, afhænger i høj 

grad af, hvad skattelettelsen anvendes på og virksomhedens situation. Såfremt virksomheden har 

ledig kapacitet i form af arbejdskraft, har virksomheden intet incitament til at ansætte flere 

medarbejder, såfremt efterspørgslen stiger. Virksomhederne vil først udnytte den ledige kapacitet, 

inden der ansættes flere medarbejdere. Såfremt virksomhederne anvender skattelettelsen på 

aktiviteter, der medvirker til at skabe vækst og beskæftigelse, vil dette kun føre til flere 

arbejdspladser, hvis virksomhederne ikke har ledig kapacitet. Anvendes skattelettelsen i stedet på 
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nedbringelse af gæld eller konsolidering, vil der umiddelbart ikke blive skabt flere arbejdspladser, da 

dette ikke medvirker til at øge væksten eller efterspørgslen. 

Øgede offentlige investeringer vil i højere grad medføre flere arbejdspladser end nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen, hvilket fremgår af multiplikatoreffekten i afsnit 3.2.4. Således vil 

selskabsskattenedsættelsen være en dyr og usikker måde at skabe job på, idet skattelettelsen 

finansieres ved reduktion i det offentlige forbrug.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen rammer således skævt i forhold til at skabe flere job. De 

brancher, som bidrager mest til selskabsskattesatsen, beskæftiger ikke tilsvarende lige så mange 

medarbejdere, og udsigten til nye job i eksempelvis finansbranchen ser ikke lys ud. Nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen vil således ikke nødvendigvis føre til flere job. Forhold som øgede offentlige 

investeringer vil i højere grad føre til nye arbejdspladser end nedsættelsen af selskabsskattesatsen, 

hvilket fremgår af multiplikatoreffekten i afsnit 3.2.4.  

 

3.1.6. Delkonklusion: Selskabsskat i Danmark 

Historisk set medfører en nedsættelse af selskabsskattesatsen ikke nødvendigvis en lempeligere 

beskatning, idet selskabsskattegrundlaget ofte er blevet udvidet i forbindelse med, at 

selskabsskattesatsen er blevet sat ned. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen har historisk set ikke haft 

en øget effekt på investeringsomfanget for danske virksomheder. Det tyder dog på, at den lavere 

selskabsskattesats, har haft en positiv effekt på at tiltrække investeringer fra udlandet, idet den 

effektive gennemsnitlige selskabsskat er faldet. 

Regeringens nedsættelse af selskabsskattesatsen frem mod 2016 er ikke finansieret ved en udvidelse 

i selskabsskattegrundlaget. Der vil således være tale om en reel skattelettelse, idet finansieringen sker 

igennem en reduktion i det offentliges udgifter. Derfor vil selskabsskattesatsnedsættelse 

sandsynligvis have en positiv effekt både på den effektive marginale og gennemsnitlige selskabsskat, 

hvilket kan medvirke til at øge investeringsomfanget i Danmark og tiltrække udenlandske 

virksomheder.  

I 2012 var det kun 24% af alle virksomhederne, der bidrog til selskabsskatten. Således vil det ca. være 

en fjerdedel af virksomhederne, der vil opleve forbedrede vilkår som følge af 

selskabsskattesatsnedsættelsen. Idet procentsatsen ændres, vil alle virksomheder, der betaler skat, 

opleve den samme forholdsmæssige skattelettelse, men i kroner og ører vil det være de virksomheder, 
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som bidrager mest, der oplever den største skattelettelse. Det er især aktie- og anpartsselskaber inden 

for brancherne transport, handel og industri, som får gavn af skattelettelserne, idet disse selskabstyper 

og brancher i høj grad bidrager til selskabsskatten.   

Om skattelettelserne vil føre til flere job er tvivlsomt, idet de brancher, der bidrager mest til 

selskabsskattesatsen, har få medarbejdere ansat, ligesom en række virksomheder i forbindelse med 

den internationale økonomiske krise har skåret medarbejderstaben til. Således vil skattelettelsen ikke 

nødvendigvis føre til flere ansatte. Dette vil i højere grad afhænge af, om virksomhederne har ledig 

kapacitet, og om skattelettelserne vil blive anvendt på aktiviteter, der vil medvirke til at øge 

efterspørgslen.   
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3.2. MAKROØKONOMISK EFFEKT AF NEDSÆTTELSEN AF 

SELSKABSSKATTESATSEN 

Makroøkonomi handler om de økonomiske sammenhænge i samfundsøkonomien og analyseres ud 

fra interaktionerne mellem de forskellige aktører på forskellige markeder. Den grundlæggende 

relation er interaktionen mellem virksomheder og husholdninger, men også den offentlige sektor, 

udlandet samt den finansielle sektor indgår som aktører på det makroøkonomiske niveau. Ligesom 

der fokuseres på udviklingen på varemarkedet, arbejdsmarkedet, pengemarkedet og valutamarkedet.  

På makroniveau fokuseres der på den økonomiske vækst, som beskrives ved stigningen i 

bruttonationalproduktet. Jo hurtigere bruttonationalproduktet stiger, jo bedre økonomisk udvikling. 

Bruttonationalproduktet er dermed et udtryk for den samlede produktion, også kaldet værditilvækst, 

som måler velstanden i landet.  

De følgende afsnit omkring makroøkonomien bygger på fremstilling af makroøkonomien i bøgerne 

af Biede (2009), Grell & Rygner (2013) samt Jespersen & Jensen (2013). I afsnit 3.2.1 redegøres der 

indledningsvis for den makroøkonomiske tilpasningsevne, som har betydning for de efterfølgende 

makroøkonomiske betragtninger. Nedsættelse af selskabsskattesatsens betydning for det økonomiske 

kredsløb og ligevægtsindkomsten undersøges efterfølgende i henholdsvis afsnit 3.2.2 og afsnit 3.2.3. 

Der redegøres for multiplikatoreffektens betydning for nedsættelsen af selskabsskattesatsen i afsnit 

3.2.4. Finanspolitik introduceres i afsnit 3.2.5, hvorefter den kortsigtede og langsigtede effekt af 

ekspansiv finanspolitik analyseres i afsnit 3.2.6 og 3.2.7. Den makroøkonomiske effekt af 

selskabsskattesatsnedsættelsen opsummeres i afsnit 3.2.8.  

 

3.2.1. Makroøkonomisk tilpasningsevne 

Den makroøkonomiske teori deler økonomerne i to lejre, hvoraf hovedøkonomerne består af 

henholdsvis Adam Smith og John Maynard Keynes. Der er uenighed om, hvorvidt 

markedsøkonomien, når den er ude af ligevægt, af sig selv kan vende tilbage til en ligevægt, eller om 

økonomien skal have hjælp til dette af politikerne.  

Adam Smith mente, at der fandtes en generel ligevægt, hvor økonomien var i balance. En situation, 

hvor der var fuld udnyttelse af ressourcerne og ingen arbejdsløshed. Såfremt økonomien ikke var i 

balance, ville økonomien automatisk bevæge sig i retning af en ny ligevægt. En usynlig hånd som 

sikrer, at der altid er et udbud af varer til en rimelig pris, hvor staten blander sig så lidt som muligt 

(Wikipedia, 2013a). 
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John Maynard Keynes satte i 1930’erne spørgsmålstegn ved Adam Smiths usynlig hånd, idet den 

økonomiske situation tydede på alt andet end ligevægt. John Maynard Keynes mente, at økonomien 

kunne havne i en varig tilstand af uligevægt, med lav produktion og ledighed. Årsagen var, at den 

samlede effektive efterspørgsel var for lav til at sikre fuld kapacitetsudnyttelse og beskæftigelse. 

Løsningen på denne uligevægt var ifølge John Maynard Keynes, at staten forsøger at øge 

efterspørgslen i økonomien ved at sænke renten, øge de offentlige udgifter eller nedsætte skatten. I 

modsætning til Adam Smith mente John Maynard Keynes således, at staten burde blande sig i 

økonomien (Wikipedia, 2013b).  

Det er John Maynard Keynes teorier, som danner grundlaget for den efterfølgende makroøkonomiske 

analyse, idet regeringen således har mulighed for via økonomiske politikker at justere udviklingen i 

samfundsøkonomien. 

 

3.2.2. Det økonomiske kredsløb 

Det økonomiske kredsløb, i figur 6, giver et overblik over de mange sammenhænge mellem de 

forskellige aktører på det makroøkonomis niveau.   

 

Figur 6 - Det økonomisk kredsløb. Kilde: Biede (2009, figur 3.4) 

Udgangspunktet er, at virksomhederne producerer varer og tjenester, der bliver solgt til 

husholdningerne. Husholdningerne tilbyder deres arbejdskraft til de private virksomheder og 

modtager aflønning for arbejdsindsatsen i form af løn eller overskud fra virksomhedernes produktion. 

Aflønningen til husholdningerne betegnes samlet som faktoraflønning. Interaktionen mellem 
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virksomhederne og husholdninger finder sted på varemarkedet og arbejdsmarkedet, og er af stor 

betydning for størrelsen af den samlede produktionen i samfundet.  

Værditilvæksten i samfundet kan enten opgøres ved at se på faktoraflønning til husholdningerne eller 

ved at se på produktionen af varer og tjenesteydelser, som bliver efterspurgt af husholdningerne, 

virksomhederne, den offentlige sektor og udlandet.  

I en åben økonomi, som den danske, er kapital mobil på tværs af landegrænser. Dette betyder, at 

kapitalen vil søge derhen, hvor det største afkast kan opnås og medvirke til at igangsætte 

investeringer. Virksomheder i et land med en lav skattesats vil alt andet lige have en større 

kapitalbeholdning end i et land med en høj skattesats. Derfor vil en nedsættelse af 

selskabsskattesatsen øge kapitalbeholdningen og medvirke til øget investering og produktivitet. Den 

øgede produktivitet vil slå igennem som højere lønninger, hvorved det er lønmodtagerne, som vil 

opnå skattefordelen af en lavere selskabsskat. Dette skyldes, at selskabsskatten er en skat på kapital. 

Virksomhederne betaler skat af deres overskud via selskabskatten, hvorefter udbyttet hos 

aktionærerne beskattes via kapitalindkomsten. Selskabsskattesatsen og kapitalindkomsten svarer til 

den personlige indkomst, som er den skat, husholdningerne betaler af deres faktoraflønning.  

Dermed kan en nedsættelse af selskabsskattesatsen i det økonomiske kredsløb i figur 6, analyseres ud 

fra en betragtning om, at nedsættelsen vil øge faktoraflønningen til husholdningerne og dermed øge 

husholdningernes disponible indkomst. En større del af husholdningernes faktoraflønning går til 

forbrug og en mindre andel til skat.  

 

3.2.3. Ligevægtsindkomst 

Ligevægtsnationalindkomsten dannes, når virksomhedernes udbud af varer og tjenester svarer til den 

samlede efterspørgsel. I sådan en situation vil der være ligevægt på varemarkedet. Men at der er 

ligevægt på varemarkedet, betyder ikke, at der er ligevægt på samtlige markeder. Der kan godt være 

ligevægt på varemarkedet, mens der er ledighed på arbejdsmarkedet og underskud på 

betalingsbalancen.  

Ved at nedsætte selskabsskattesatsen og derved øge husholdningernes disponible indkomst, er det 

muligt at flytte ligevægten på varemarkedet fra punktet A til B i figur 7. Således bliver hældningen 

på den samlede efterspørgselskurve stejlere og forskydes fra SE1 til SE2. Hvor stor ændringen i 
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hældningen på den samlede efterspørgselskurve bliver, afhænger af multiplikatoreffekten, der er 

beskrevet nærmere i det efterfølgende afsnit. 

 

 

Figur 7 - Ekspansiv finanspolitik ved sænkning af skattesatsen. Kilde: Biede (2009, figur 9.12) 

Den øgede disponible indkomst fører til en stigning i nationalindkomsten og dermed øget 

beskæftigelse. Den øgede beskæftigelse sker dog på bekostning af en forværring af 

betalingsbalancens løbende poster, som følge af en øget import.  

 

3.2.4. Multiplikatoreffekt 

Multiplikatoreffekten beskriver, hvor meget nationalindkomsten stiger, når der sker en ændring i en 

eksogen variabel. De forskellige finanspolitiske instrumenter har varierende multiplikatoreffekt. 

Økonomi og Indenrigsministeriet offentliggjorde i publikationen ”Økonomiske Redegørelse” fra 

december 2011 en række førsteårs multiplikatorer, som måler effekten på BNP og beskæftigelsen det 

første år, som følge af forskellige finanspolitiske indgreb.  

Heraf fremgår det, at den største effekt i forhold til BNP og beskæftigelse opnås ved at øge den 

offentlige beskæftigelse. Dette skyldes, at der er tale om en direkte indsprøjtning i det økonomiske 

kredsløb, som yderligere har en afledt multiplikatoreffekt. Ved at øge den offentlige beskæftigelse, 

går indsprøjtningen i mindre grad til import, hvorved det i høj grad medvirker til at øge den 

indenlandske efterspørgsel. Øget offentligt varekøb og investeringer indeholder i højere grad import 

og vil derfor have en lavere multiplikatoreffekt, ligesom en del af husholdningernes forbrug anvendes 

på import.  
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Skattelettelser er en af de eksogene variable, der har den laveste effekt, idet dette tiltag udelukkende 

virker gennem multiplikatoreffekten, og derfor ikke giver en umiddelbar indsprøjtning til økonomien. 

Den øgede efterspørgsel ved at sænke selskabsskatten kommer alene som følge af, at husholdningerne 

har fået en større disponibel indkomst.  

Beregningen, der ligger til grund for den ”Økonomiske Redegørelse” viser, at en ændring i 

selskabsskatten på 1 promille af BNP vil øge BNP med 0,012% og beskæftigelsen med 100 personer. 

Danmarks bruttonationalprodukt udgjorde i 2011 1.792 mia. kr., heraf udgjorde den samlede 

selskabsskatten 30 mia. kr. svarende til 1,7%. Såfremt selskabsskatten i 2011 var nedsat fra 25% til 

22%, ville det svare til en nedsættelse af selskabsskatten på 3,6 mia.1 eller en ændring på 0,2% eller 

2 promille af BNP. Dermed vil nedsættelsen af selskabsskattesatsen haven en meget lille effekt, idet 

BNP vil blive øget med 0,024%, svarende til 43 mia. kr., mens beskæftigelsen vil blive øget med 200 

personer, svarende til 0,009% i forhold til antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i tabel 2.  

Finansieringen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen sker gennem en reduktion i det offentliges 

udgifter, som har en større multiplikatoreffekt end skattenedsættelsen. Dette medfører, at 

multiplikatoreffekten for finansieringen vil være større end multiplikatoreffekten for selskabsskatten, 

hvorfor den samlede multiplikatoreffekt vil medføre mindre vækst i BNP og øget ledighed.  

Multiplikatoreffekten er i den økonomiske redegørelse beregnet ved anvendelse af den økonomiske 

model ADAM, som er en matematisk model, der anvendes af regeringen til at beregne virkningen af 

de forskellige økonomiske indgreb. Jyllandsposten (2013) fremhæver, at regeringen i forbindelse med 

virkningen af selskabsskattesatsnedsættelsen er afveget fra ADAM modellen. Årsagen til afvigelsen 

fra anvendelsen af ADAM modellen skyldes ifølge finansministeriet, at modellen ikke tager højde 

for afkastet til virksomhedsejerne ved skattelettelsen. Samme afvigelse har også fundet sted ved 

selskabsskattesatsnedsættelsen i 2004 og 2007. Som det fremgår af artiklen medfører dette en ændring 

i jobskabelsen fra 50 job til 600 job. Det er således muligt ved anvendelse af en anden model at få 

jobskabelsen til at se bedre ud.   

Dette afspejler svagheden ved de økonomiske modeller, der i højt grad er afhængige af de teoretiske 

sammenhænge, modellen bygger på, og det input der anvendes. ADAM bygger i høj grad på historisk 

                                                           
1 Selskabsskatten udgør 30 mia. kr. ved 25%, forsimplet omregnet vil selskabskatten ved 22% have været: 30 mia. kr. / 
25% x 22% = 26,4 mia. kr., svarende til en nedsættelse af selskabsskatten på 3,6 mia. kr. Beregningen er foretaget med 
baggrund i 2011 tal, idet multiplikatoren, selskabsskatten og bruttonationalproduktet er kendte størrelser. 
Regeringens skattelettelse vil for perioden 2014 – 2020 variere imellem 1,2 – 4,1 mia. kr., hvorfor anvendelse af 2011 
tal giver en udmærket indikation af multiplikatoreffekten.  
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talmateriale, således vil ukendte og uforudsete hændelser, som eksempelvis den internationale 

økonomiske krise, ikke blive opfanget i modellen. Det er således i høj grad forudsætningerne i 

modellerne, der er afgørende for de økonomiske prognoser. På trods af disse ulemper anvendes 

modellerne i stor stil, idet det uden modeller kan være svært at holde rede på de økonomiske 

sammenhænge og bevare overblikket over de økonomiske indgreb.  

50, 200 eller 600 nye job, som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen, udgør meget lidt i den 

samlede beskæftigelse. Uanset hvilken model, der anvendes til beregning af multiplikatoreffekten, 

tyder det således på, at jobskabelsen er lav og nærmest ikke-eksisterende ved nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen.  

 

3.2.5. Finanspolitik 

Ifølge John Maynard Keynes kan regeringen justere udviklingen i samfundsøkonomien. Finanspolitik 

er et forsøg på at styre samfundets samlede efterspørgsel og aktivitetsniveau ved at ændre på statens 

udgifter og skatteindtægter. Finanspolitikken kan således anvendes til at øge efterspørgslen i et forsøg 

på at øge aktivitetsniveauet, ved at øge de offentlige udgifter eller sænke skatterne. Dermed er der 

tale om en ekspansiv finanspolitik, idet regeringen forsøger at stimulere efterspørgslen ved at sænke 

selskabsskattesatsen.  

 

3.2.6. Ekspansiv finanspolitik på kort sigt 

På kort sigt bliver den samlede nationalindkomst bestemt ud fra den samlede planlagte efterspørgsel 

på varemarkedet. John Maynard Keynes teori forudsætter, at priserne på kort sigt er stabile, og at 

virksomhederne kan producere den mængde varer og tjenester, der bliver efterspurgt til uændrede 

priser. En forudsætning for dette er, at der er ledig kapacitet i økonomien. I praksis er lønninger 

ufleksible på kort sigt, som følge af overenskomstaftaler, der gør det vanskeligt at ændre lønningerne. 

Således kan det på kort sigt antages, at priserne er stabile.   

Nationalindkomsten er derfor i højere grad bestemt af efterspørgselssiden end udbudssiden på kort 

sigt. Den samlede ligevægt på kort sigt findes i det punkt, hvor der samtidigt er ligevægt på vare- (IS-

kurven), penge- (LM-kurven) og valutamarkedet (VM-kurven), hvilket fremgår af figur 8 punkt A. 

IS-kurven angiver de kombinationer af rente og nationalindkomst, hvor den samlede efterspørgsel er 

lig produktionen, således at der er ligevægt på varemarkedet. IS-kurven har en negativ hældning, idet 

en lavere rente giver større investeringer og dermed en højere nationalindkomst. Yderligere vil en 
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lavere rente betyde en svagere valutakurs, hvilket forbedrer konkurrenceevnen. Landets varer kan 

sælges billigere i udlandet, mens køb af udlandets varer bliver dyre. Dette medfører samlet set en 

større nettoeksport og dermed stigende nationalindkomst. 

LM-kurven viser de kombinationer af rente og nationalindkomst, hvor der er ligevægt på 

pengemarkedet. En stigning i nationalindkomsten vil øge pengeefterspørgslen, hvilket vil få renten 

til at stige ved et uændret pengeudbud, for at sikre fortsat ligevægt på pengemarkedet. Dermed er der 

en positiv sammenhæng mellem nationalindkomsten og renten.  

VM-kurven angiver ligevægten på valutamarkedet som følge af sammenhængen mellem 

kapitalbevægelser, renter og valutakurser. Ved at antage at der er perfekt kapitalmobilitet, kan 

investorer og låntagere frit låne og placere kapital på tværs af landegrænser. Renten i indlandet vil 

altid svare til renten i udlandet korrigeret for valutakursen. Da Danmark har fast valutakurspolitik 

over for euroen, vil ligevægten på valutamarkedet udelukkende afhænge af nationalindkomsten og 

det indenlandske renteniveau. VM-kurven vil være vandret, da Nationalbanken er tvunget til at 

tilpasse valutareserven ved køb og salg for at fastholde kronens værdi over for euroen. Ved et 

valutakurssystem med faste valutakurser, vil valutakursen ligge fast, mens valutareserven løbende vil 

ændres for at fastholde valutakursen. Derfor vil ligevægten på kort sigt blive bestemt af udviklingen 

på vare- og pengemarkedet.  

 

Figur 8 - Finanspolitik på kort sigt under faste valutakurser. Kilde: Biede (2009, figur 10.19) 

Ved at tage udgangspunkt i punktet A. i figur 8, hvor der er ligevægt på samtlige markeder, er det 

muligt at analysere effekten af en ekspansiv finanspolitik, som følge af en nedsættelse af 

selskabsskattesatsen.  
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Nedsættelse af selskabsskattesatsen vil medføre en stigning i det private forbrug, idet en mindre del 

af faktoraflønningen skal bruges på skatter. Stigningen i det private forbrug leder til en stigning i 

importen og nationalindkomsten. Størrelsen på stigningen i nationalindkomsten afhænger af 

multiplikatoreffekten, hvilket er beskrevet i afsnit 3.2.4. Den ekspansive finanspolitik vil medføre, at 

IS-kurven forskydes fra IS1 til IS2.  

En stigning i nationalindkomsten vil øge pengeefterspørgslen, hvilket vil få renten til at stige ved et 

uændret pengeudbud. Dette fører til punktet B, som ikke er holdbart, da Danmark har fastkurspolitik. 

Derfor må Nationalbanken intervenere i valutamarkedet for at holde valutakursen nede. Dette vil 

fortsætte, så længe der er overefterspørgsel efter indenlandsk valuta. Således vil LM-kurven 

forskydes til højre, indtil der igen er ligevægt på vare-, penge- og valutamarkedet i punktet C. 

På kort sigt medfører en ekspansiv finanspolitik således en stigning i nationalindkomsten fra Y1 til 

Y3 ved nedsættelse af selskabsskattesatsen, mens renten forbliver uændret som følge af 

fastkurspolitik.  

 

3.2.7. Ekspansiv finanspolitik på lang sigt 

I det foregående afsnit fremgår det, at en ekspansiv finanspolitik på kort sigt er effektiv i forhold til 

at øge nationalindkomsten. I dette afsnit analyseres det, om en ekspansiv finanspolitik også er effektiv 

på lang sigt.  

På længere sigt forventes økonomien at bevæge sig hen imod en ligevægt med fuld 

ressourceudnyttelse. Den langsigtede ligevægt kan kun påvirkes gennem en strukturpolitik, der øger 

produktivitet og ressourcemængder.  

På lang sigt vil priserne ikke være konstante, ændringer i udbuds- og efterspørgselsforholdende vil 

påvirke priserne. Ligevægten afhænger dermed af det samlede udbud (SU-kurven) og den samlede 

efterspørgsel (SE-kurven), hvorimod ligevægten på kort sigt kun var afhængig af efterspørgslen.  

SE-kurven viser dermed den kombination af prisniveau og nationalindkomst, der skaber ligevægt på 

både varemarkedet og de finansielle markeder (penge og valutamarkedet). Idet prisniveauet ikke 

længere er konstant, er udviklingen i nettoeksporten afhængig af udviklingen i den reale valutakurs. 

Faldende priser vil betyde en svækkelse af den reale valutakurs og dermed en forbedring af 

konkurrenceevnen, hvilket medfører en stigende nettoeksport og dermed også stigning i 

nationalindkomsten. Dette betyder, at hældningen på SE-kurven fortsat er negativ. 
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SU-kurven viser den mængde varer og tjenester, som virksomhederne planlægger at producere ved 

forskellige prisniveauer. En højre nationalindkomst vil betyde lavere ledighed og dermed højere 

lønninger. Dette medfører en stigning i prisniveauet, således at en stigende nationalindkomst 

medfører stigende priser. Derfor har SU-kurven en positiv hældning.  

I et udgangspunkt med økonomisk ligevægt vil nationalindkomsten svarer til den potentielle 

nationalindkomst, og prisniveauet vil svarer til det forventede prisniveau. Denne situation svarer til 

udgangspunktet for analysen af ekspansiv finanspolitik på lang sigt. I punktet A i figur 9 er der 

økonomisk ligevægt.  

 

Figur 9 - Den langsigtede effekt af finanspolitik under faste valutakurser. Kilde: Biede (2009, figur 12.3) 

Ligesom på kort sigt vil en ekspansiv finanspolitik forskyde SE-kurven til højre fra SE1 til SE2. 

Dermed opstår en situation, hvor nationalindkomsten er større end den potentielle nationalindkomst, 

hvilket vil forskyde SU-kurven opad fra SU1 til SU2 og således medføre stigende priser. SU-kurven 

forskydes opad indtil nationalindkomsten igen svarer til den potentielle nationalindkomst, og der er 

ligevægt.  

I en åben økonomi, hvor renteniveauet svarer til det udenlandske renteniveau, betyder de stigende 

priser, at den reale valutakurs falder. Det betyder en forværret indenlandsk konkurrenceevne og 

dermed et fald i nettoeksporten.  

I den nye ligevægt i figur 9 punkt C er nationalindkomsten og renteniveauet uændret. Nedsættelsen 

af selskabsskattesatsen modsvares således af et fald i nettoeksporten på grund af stigende priser, som 

VM 
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forværrer konkurrenceevnen. I modsætning til den kortsigtede effekt af ekspansiv finanspolitik, vil 

nationalindkomst ikke stige på lang sigt som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen.  

 

3.2.8. Delkonklusion: Makroøkonomisk effekt af nedsættelsen af selskabsskattesatsen 

På kort sigt påvirker regeringens nedsættelse af selskabsskattesatsen ligevægten på varemarkedet. 

Som følge af en stigning i husholdningernes disponible indkomst, vil nationalindkomsten og 

beskæftigelsen stige. Betalingsbalancens løbende poster bliver til gengæld forværret, idet en del af 

den øgede disponible indkomst, vil blive anvendt på import. Den kortsigtede effekt vil være 

begrænset, da multiplikatoreffekten, ved nedsættelse af selskabskattesatsen, er lille.  

Multiplikatoreffekten afhænger i høj grad af, i hvilket omfang den øgede indkomst bliver anvendt på 

efterspørgsel efter indenlandske varer og tjenesteydelser. Bliver indkomsten i stedet anvendt på 

opsparing eller udenlandske varer, vil nedsættelsen af selskabsskattesatsen have en endnu mindre 

effekt. I en situation, som den nuværende, med lavkonjunktur og manglende optimisme med hensyn 

til fremtiden, vil der i højere grad være en tendens til at spare op, end under en højkonjunktur. Tages 

der yderligere højde for, at finansieringen af skattelettelsen sker ved en reduktion i det offentliges 

udgifter, som har en større multiplikatoreffekt end skattelettelsen, vil den samlede effekt påvirke 

Danmark negativt, i form af lavere bruttonationalprodukt og beskæftigelse.  

På lang sigt har nedsættelsen af selskabsskattesatsen ikke nogen positiv effekt på nationalindkomsten. 

Den kortsigtede positive effekt på nationalindkomsten bliver på langt sigt opslugt af prisstigninger. 

På længere sigt forværres Danmarks konkurrenceevne som følge af stigende priser, der påvirker 

nettoeksporten negativt. Den økonomiske situation og Danmarks konkurrenceevne vil således blive 

forværret på langt sigt. 
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3.3. SELSKABSSKAT PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER  

Danmark er en lille, åben økonomi og handler derfor med mange lande både inden og uden for EU, 

men det er landene i Danmarks nærområde, der udgør de største samhandelspartnere (Danmarks 

Statistik, 2013c). På baggrund heraf er landene Sverige, Tyskland og Storbritannien anvendt som 

sammenligningsgrundlag i de efterfølgende afsnit.  

Et lands selskabsskat består af summen af virksomhedernes skattebetalinger, der afhænger af den 

skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst kan variere fra år til år og land til land. James 

& Nobes (2010) fremhæver skattesatsen, skattegrundlaget og skattesystemet som værende de tre 

væsentligste årsager til forskelle i skattebetalingen. Disse 3 årsager uddybes i afsnit 3.3.1 

selskabsskattesatsen, 3.3.2 skattegrundlaget og 3.3.3 skattesystemet.  

 

3.3.1. Selskabsskattesatsen  

De europæiske selskabsskattesatser har, ligesom den danske selskabsskattesats, været faldende over 

tid, hvilket fremgår af figur 10. Gennemsnittet for selskabsskattesatsen i Europa er således faldet fra 

35,3% i 1995 til 23,3% i 2013. Når der tages højde for udmeldingerne om de fremtidige 

selskabsskattesatser2 vil gennemsnittet i 2016 yderligere falde til 22,8%.  

 

Figur 10 - Udviklingen i selskabsskattesatsen 1995-2013 og 2016. Kilde: Skatteministeriet (2013a) og 

European Commission (2013) samt egne beregninger i forbindelse med fremtidigt gennemsnit i 2016. 

                                                           
2 Selskabsskattesatsen sænkes frem mod 2016 i Storbritannien, Finland samt Danmark, mens Slovakiet og Cypern 
hæver selskabsskattesatsen, kilde: European Commission (2013). 
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En lavere selskabsskattesats indikerer umiddelbart en lempeligere beskatning, hvilket kan være 

medvirkende til at tiltrække investeringer fra udlandet. Således har nedsættelsen af den danske 

selskabsskattesats ført til en lavere effektiv gennemsnitlig selskabsskat, hvilket fremgår af afsnit 

3.1.2. En lavere selskabsskattesats kan derfor udgøre en konkurrencemæssig fordel i forhold til 

skatteforholdene i de øvrige lande, hvilket uddybes i afsnit 3.4.2. 

Den danske selskabsskattesats er i 2013 højere end gennemsnittet af alle 27 EU lande3, men lavere 

end den gennemsnitlige selskabsskattesats for de 15 EU lande, som har været medlem fra før 2004. 

En del af de lande, der er blevet medlem af EU i 2004 har en lavere selskabsskattesat, og er således 

med til at trække gennemsnittet nedad. Danmark minder på en række områder mere om de lande, som 

har været medlem af EU inden 2004, hvorfor det giver mening ikke kun at se på gennemsnittet for de 

27 EU lande. På trods af, at Danmark selskabsskattesats i 2013 er lavere end de 15 EU landes 

gennemsnit, har Sverige og Storbritannien en konkurrencemæssig fordel, idet disse lande har lavere 

selskabsskattesats end Danmark.  

Den danske regering ønsker med den gradvise nedsættelse af selskabsskattesatsen til 22% i 2016 at 

forbedre Danmarks konkurrenceevne. Således vil den danske selskabsskattesats i 2016 både ligge 

under gennemsnittet for de 15 og de 27 EU lande. Storbritannien vil fortsat have en lavere 

selskabsskattesats, mens den danske selskabsskattesats vil være identisk med den svenske 

selskabsskattesats. På baggrund heraf vil den danske konkurrenceevne i 2016 være forbedret i forhold 

til 2013. De øvrige lande kan dog stadig sænke deres selskabsskattesatser yderligere inden 2016, 

hvilket vil forværre den danske konkurrenceevne.   

Selskabsskattesatsen angiver kun, hvor meget en virksomhed skal betale i skat af overskuddet, og er 

dermed ikke udtryk for den faktiske skattebetaling eller et lands skatteindtægter. Derfor kan det være 

misvisende at vurdere et lands skattemæssige fordelagtighed udelukkende på baggrund af 

selskabsskattesatsen. Det er således mere interessant, hvorledes beskatningsgrundlaget i de enkelte 

lande opgøres. I et land med en lav selskabsskattesats kan en virksomhed have en større 

skattebetaling, end i et andet land med en højere selskabsskattesats, såfremt landet med den lave 

selskabsskattesats har et bredere beskatningsgrundlag.  

 

                                                           
3 Bemærk: Kroatien indgår ikke i beregningerne, på trods af at landet blev medlem af EU i 1. juli 2013.  
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3.3.2. Skattegrundlaget 

Den skattepligtige indkomst udgør skattegrundlaget for selskabsbeskatningen og har en stor 

betydning i forhold til den endelige skattebetaling.  

Den skattepligtige indkomst opgøres med udgangspunkt i virksomhedernes regnskabsmæssige 

resultat. I lande, hvor virksomhedernes regnskabsmæssig og skattemæssige regler er identiske, vil det 

regnskabsmæssige resultat være lig med den skattepligtige indkomst. I mange lande er der dog forskel 

på opgørelsen af de regnskabsmæssige og skattemæssige principper, hvorfor det regnskabsmæssige 

resultat skal korrigeres for ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter.  

Antallet af korrektioner fremgår af de respektive landes lovgivning og kan variere meget fra land til 

land, men også fra år til år. En søgning på www.lovtidende.dk den 15. oktober 2013 med 

selskabsskatteloven som søgerord giver 19 resultater, der indeholder 12 lovændringer, 3 

lovbekendtgørelser samt 4 bekendtgørelser vedrørende den danske selskabsskatteloven tilbage fra 

2008. Heraf kan det konkluderes, at selskabsskattelovgivningen ændres flere gange årligt, hvilket 

medvirker til at gøre det vanskeligt at sammenligne virksomhedernes skattegrundlag på tværs af 

lande.  

Et bredere skattegrundlag medfører en større skattebetaling. Derfor kan beskatning i to lande være 

forskellige, selvom selskabsskattesatserne er identiske. I Danmark er nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen tidligere blevet modsvaret af en udvidelse i skattegrundlaget, således at 

virksomhederne selv har været medvirkende til at finansiere nedsættelsen af selskabsskattesatsen. 

Dette fremgår af afsnit 3.1.2. 

 

3.3.3. Skattesystemet 

James & Nobes (2010) fremhæver, at selvom et selskabs skattepligtige indkomst er bestemt, og 

selskabsskattesatsen er kendt, kan den endelige beskatning variere afhængigt af et lands skattesystem. 

Det er især behandlingen af udbytte, som medvirker til forskellene.  

For aktionærer og investorer har den samlede beskatning en betydning, hvorfor et landsskattesystem 

også er vigtig. Fortjenesten af en investering afhænger ikke kun af, hvad selskabet skal betale i skat, 

men også af hvad aktionærerne og investorerne skal betale i udbytteskat.  

Såfremt virksomhedens resultater både beskattes, når de er tjent, og når der udloddes udbytte til 

aktionærerne, opstår der dobbeltbeskatning. Forskellige skattesystemer anvendes til at undgå, at 

http://www.lovtidende.dk/
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denne dobbeltbeskatning finder sted, ved f.eks. at anvende forskellige skattesatser for 

selskabsindkomst og udbytte. Dette fremgår af tabel 3.  

Land Skattesystem Selskabsskattesats Udbytteskat Samlet skattesats 

Danmark Modificeret klassisk 25% 42% 56,5% 

Sverige Klassisk 22% 30% 45,5% 

Tyskland Klassisk  30,2% 26,4% 48,6% 

Storbritannien Godtgørelse 23% 37,5% 46,5% 

Tabel 3 - Opgørelse over skattesystem og beskatning i udvalgte lande i 2013. Kilde: OECD Tax Database 

Tabel II.4 

Sverige og Tyskland anvender det klassiske skattesystem, som medfører, at udloddet udbytte 

beskattes fuldt ud på koncernniveau, og efterfølgende beskattes udbyttet hos aktionæren som 

kapitalindkomster.  

Ved det modificerede klassiske skattesystem beskattes udbytte ikke nødvendigvis med samme 

skattesats som kapitalindkomst. Således beskattes udbytte i Danmark med 42% for aktieindkomst, 

der overstiger 48.300 kr., mens positiv kapitalindkomst beskattes med 43,5% for indkomståret 2013 

(Skatteministeriet, 2013b).  

Ved både det klassiske og det modificeret klassiske skattesystem sker der en dobbeltbeskatning, idet 

udbyttet først beskattes på selskabsniveau og efterfølgende på det personlige niveau.  

Storbritannien anvender derimod et delvis godtgørelsessystem, hvor udbytte hos aktionæren delvis 

godtgøres for den skat, som allerede er betalt af selskabet. Dermed betaler aktionæren kun forskellen 

mellem selskabsskatteprocenten og den personlige indkomstskat, hvorved der i højere grad undgås 

dobbeltbeskatning.  

Ses der på den samlede beskatning i tabel 3, dvs. hvad der betales i skat fra, virksomheden tjener 

pengene, og til at aktionærerne får udbyttet i hænderne, har Sverige den laveste skattesats på 45,4% 

efterfulgt af Storbritannien på 46,5% og Tyskland på 48,6%, mens Danmark igen ligger sidst med en 

skattesats på 56,5%. Derfor vil det ikke nødvendigvis være fordelagtigt som investor at placere sine 

investeringer i Danmark, på trods af den lave selskabsskattesats, da det i sidste ende vil medføre en 

større samlet skattebetaling end i nogle af de andre lande.  
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3.3.4. Delkonklusion: Selskabsskat på tværs af landegrænser 

Et lands selskabsskat består af summen af virksomhedernes skattebetalinger, der afhænger af den 

skattepligtige indkomst. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst afhænger af selskabsskattesatsen, 

skattegrundlaget og skattesystemet. Disse 3 forhold er forskellige fra land til land.  

Med nedsættelsen af selskabsskattesatsen til 22% i 2016 vil Danmark have en selskabsskattesats, der 

ligger under gennemsnittet for EU landene. Den danske selskabsskattesats vil være identisk med den 

svenske selskabsskattesats, mens Storbritannien vil have en lavere selskabsskattesats på 20%. 

Tyskland vil fortsat have en højere selskabsskattesats på 30,2%. Om den danske selskabsskattesats i 

2016 vil være under EU gennemsnittet afhænger af, at der ikke sker flere nedsættelser af 

selskabsskattesatsen i de øvrige EU lande. Dette vurderes som sandsynligt, da selskabsskattesatsen 

siden 1995 kun er gået en vej, nemlig nedad.  

Skattegrundlaget afhænger af de enkelte landes forskelle mellem de regnskabsmæssige og 

skattemæssige regler. Alene i Danmark er skattereglerne mange og bliver ofte ændret. Således vil det 

kræve en nærmere analyse og sammenholdelse af skattereglerne i Danmark, Sverige, Tyskland samt 

Storbritannien for at vurdere forskellene i skattegrundlaget. Desto bredere et skattegrundlag et land 

har, jo større skattebetaling. Selskabsskatten kan derfor være forskellig på tværs af landegrænser, på 

trods af samme selskabsskattesats, såfremt beskatningsgrundlaget opgøres forskelligt.   

Ses der på landenes skattesystemer, er Danmark det land, der har den højeste samlede beskatning, på 

trods af en lav selskabsskattesats. For investorerne vil dette betyde, at det kan blive en dyr fornøjelse 

at investere i Danmark. Dette skyldes, at den samlede beskatning ikke kun afhænger af, hvad 

selskabet skal betale i skat, men også beskatningen af udbytte til aktionærerne. 
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3.4. SELSKABSSKATTESATSENS KONKURRENCEEVNE 

Et lands konkurrenceevne udtrykker landets evne til at konkurrere i forhold til det pågældende lands 

udenlandske konkurrenter. Ofte anskues konkurrenceevnen på henholdsvis kort og langt sigt. Den 

kortsigtede konkurrenceevne fokuserer på udviklingen i valutakurser og omkostninger, som har 

betydning for prisstigninger på danske varer i forhold til udenlandske varer.  

Der er i afhandlingen valgt at se bort fra den kortsigtede konkurrenceevne og i stedet fokusere på den 

langsigtede konkurrenceevne, og dermed med fokus på Danmarks evne til at klare sig i en globaliseret 

verden. På lang sigt er det rammebetingelserne for at drive virksomhed i et land, der har betydning 

for konkurrenceevnen.  

I første omgang ses der på globaliseringens betydning for selskabsskatten i afsnit 3.4.1. Herefter 

redegøres for selskabsskattesatsens betydning for konkurrenceevnen i afsnit 3.4.2, ligesom evnen til 

at tiltrække udenlandske direkte investering analyseres i afsnit 3.4.3. Den strukturelle 

konkurrenceevne beskrives i afsnit 3.4.4.  

 

3.4.1. Globaliseringen  

Lande har altid handlet med hinanden, og varerne er som udgangspunkt blevet produceret i de lande, 

hvor det har været billigst at fremstille varerne, da landet således har haft en komparativ fordel. 

Handelshindringer og transportomkostninger har dog været medvirkende til at begrænse samhandlen 

på tværs af landegrænser, idet omkostningerne ved eksport til tider har opvejet de komparative 

fordele.  

I takt med at globaliseringen er øget, er antallet af handelshindringer blevet mindsket, og 

transportomkostningerne er faldet. Dette har medført en øget handel og investeringer på tværs af 

landegrænser. Idet transportomkostninger og handelshindringerne er mindsket, har det mindre 

betydning, hvilket land en virksomhed placerer sig i. Til gengæld har de enkelte landes 

selskabsbeskatning fået en større betydning for placering af produktionen, idet det er lettere at flytte 

sig fra et land til et andet. Ligeledes har virksomhederne i dag i mindre grad behov for at placere sig 

i det land, de sælger til, da transportomkostningerne er minimale. Globaliseringen har således 

medført, at de enkelte landes økonomier er blevet mere integrerede, og at rammebetingelserne, og 

dermed selskabsbeskatningen, har en større betydning for et lands konkurrenceevne.   
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Globaliseringen har betydet, at virksomhederne i højere grad investerer på tværs af landegrænser og 

placerer produktionen der, hvor det er mest rentabelt. Beskatningen vil have en afgørende betydning 

for placering af produktionen mellem to mere eller mindre identiske lande.  

Tiebout-modellen4 ligger vægt på, at virksomhederne ”vote with their feet”. Virksomhederne vil 

således forlade et land til fordel for et andet, såfremt beskatningen er for høj (Vermeend, Ploeg og 

Timmer, 2008, s. 267). Tiebout-modellen bygger på forudsætninger om fuld viden og information 

om de forskellige lande, ligesom virksomhederne er mobile og frit kan vælge deres placering. Disse 

forudsætninger er i højere grad opfyldt i dag end tidligere. Globaliseringen har medvirket til at gøre 

verden mindre, og virksomhederne har lettere ved at flytte fra et land til et andet. Informationer om 

skattesystemer er ligeledes lettere tilgængelige end tidligere. Lavere transportomkostninger har 

medvirket til større bevægelighed mellem landene, idet produktionen ikke behøver at være i samme 

land, hvor produkterne skal sælges. Virksomhederne vil således flytte fra et land til et andet land, 

såfremt de samme vilkår til en lavere beskatning kan opnås et andet sted.  

 

3.4.2. Selskabsskattesatsens betydning for konkurrenceevnen  

Som det fremgår af afsnit 3.3 kan en høj skattesats og et smalt beskatningsgrundlag medføre den 

samme beskatning, som en lav skattesats og et bredt beskatningsgrundlag. På baggrund heraf bør 

virksomhederne være interesseret i den samlede beskatning, og derfor indifferente over for niveauet 

af skattesatsen og bredden i beskatningsgrundlaget. En nedsættelse af selskabsskattesatsen, som følge 

af et bredere beskatningsgrundlag, burde derfor ikke have nogen effekt. Den akademiske litteratur 

viser dog, at selskabsskattesatsen spiller en større rolle end skattegrundlaget.  

Vermeend, Ploeg & Timmer (2008, s. 275) fremhæver således, at EU-kommissionen i 2001 fandt, at 

den selskabsskattesats er en vigtigere faktor end beskatningsgrundlaget i vurderingen af et lands 

konkurrenceevne.  

Vermeend, Ploeg & Timmer (2008) finder, at virksomhederne i stigende grad er følsomme over for 

skattesatsen. Således kan investeringerne stige på trods af en uændret skattebetaling, såfremt en 

nedsættelse af selskabsskattesatsen bliver opvejet af et bredere beskatningsgrundlag. Vermeend, 

                                                           
4 Tiebout modellen tager i sin oprindelige form udgangspunkt i husholdningerne og virksomhederne i lokalsamfund, 
men som følge af globaliseringen kan der drages paralleller til det internationale samfund.  
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Ploeg & Timmer (2008) fremhæver flere årsager til denne udvikling, hvoraf de mest relevante er 

gengivet nedenfor.  

For det første har en lav selskabsskattesats den simple psykologiske effekt, at selskabsskattesatsen 

virker som et blikfang. En lavere skattesats er mere tiltrækkende end en højere skattesats, dette på 

trods af at den samlede beskatning kan være højere ved en lavere selskabsskat som følge af et bredere 

beskatningsgrundlag. Virksomhedslederne ser i praksis på selskabsskattesats, før de ser på den 

effektive skattesats. Dette skyldes, at den effektive skattesats er svær at fastlægge og ofte vil medføre 

omkostningskrævende undersøgelser. I første omgang er det lettere at se på den selskabsskattesats og 

dermed afgrænse de attraktive lande at investere i. Dette medfører, at beslutningstagerne på et tidligt 

tidspunkt kan komme til at frasortere konkurrencedygtige lande pga. en for høj selskabsskattesats. 

Dermed har regeringerne i landene incitament til at have en lav selskabsskattesats, således at landet 

ikke bliver fravalgt i kampen om at tiltrække investeringer.  

For det andet anvender multinationale selskaber skatteplanlægning til aktivt at mindske koncernens 

beskatning ved at placere omsætningen i lande, hvor skattesatsen er lav, mens udgifterne placeres i 

lande med en høj skattesats. Dermed opnår koncernen en lav beskatning af indtjeningen og et højt 

fradrag for udgifterne, som samlet set optimerer skattebetalingen. Ved at anvende reglerne om 

transfer pricing kan selskaberne flytte indtægterne til lande med lav skattesats og omkostningerne til 

lande med høj skattesats. Ved at sænke selskabsskattesatsen imødegås tendensen til at flytte 

omsætning ud af landet, idet indtægterne beskattes lempeligere. 

Som udgangspunkt bør en nedsættelse af selskabsskattesats ikke medføre nogle positive virkninger, 

såfremt nedsættelsen finansieres ved en udvidelse af skattegrundlaget, idet den effektive skat forbliver 

uændret. I praksis tyder det dog ikke på, at dette er tilfældet. Således kan det være en fordel at sænke 

selskabsskattesatsen og derved tiltrække investeringer til landet, på trods af at den samlede beskatning 

forbliver uændret.  

 

3.4.3. Udenlandske direkte investeringer 

En lavere selskabsskatteskat kan således medvirke til at øge de udenlandske direkte investeringer. 

Ved at se på udviklingen i de udenlandske direkte investeringer, er det muligt at vurdere, hvor 

attraktivt udlandet finder det at investere i Danmark.  
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Udenlandske direkte investeringer er direkte investeringer i produktion eller i virksomheder i 

Danmark, som foretages af personer eller virksomheder uden for Danmark.  Investeringerne kan 

fortages ved køb af en virksomhed eller en udvidelse af en eksisterende virksomhed i Danmark. Ved 

udenlandske direkte investeringer ses der således bort fra passive investeringer via aktier og 

obligationer.  

 

Figur 11 - Udenlandske direkte investeringer i pct. af BNP for udvalgte lande i perioden 2000 – 2012. Kilde: 

OECD (2013b) 

Ud fra de udenlandske direkte investeringer i figur 11 fremgår det, at investeringerne i Danmark i 

perioden 2000 til 2012 i gennemsnit har svinget omkring 47% af BNP. I modsætning hertil har 

Sverige formået at tiltrække flere investeringer og er således gået fra knap 40% udenlandske direkte 

investeringer i 2000 til lidt over 70% i 2012. Ligeledes er de indgående direkte investeringer i 

Storbritannien steget, dog i et mindre omfang end Sverige. De indgående direkte investeringer i 

Tyskland er steget marginalt i perioden, men da Tyskland er en stor økonomi, har landet ikke det 

samme behov for udenlandske investeringer, som den danske økonomi, der er lille og åben. 

Udviklingen i de indgående direkte investeringer tyder på, at især Sverige i højere grad end Danmark 

har formået at tiltrække udenlandske investeringer, således at Danmarks konkurrenceevne er 

forværret i forhold til tidligere.  
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Kyed (2013) analyserer jobskabelsen på baggrund af niveauet af direkte investeringer i Danmark, og 

finder at ”…  jobskabelsen fra direkte investeringer ligger på et lavt niveau i forhold til andre OECD-

lande, og at den danske udvikling siden 2003 har været relativ svag.” (Kyed, 2013) 

Kyed (2013) fremhæver, at udviklingen i de danske direkte indgående investeringer i pct. af BNP har 

været faldende siden 2003, mens investeringsniveauet for OECD gennemsnitligt er steget ca. 10 pct. 

i perioden 2003 – 2011. Danmark placerer sig som nummer 24 ud af 34 OECD-lande i forhold 

jobskabelsen fra udenlandske investeringer i 2011, hvorfor det ikke er særligt attraktivt at investere i 

Danmark. På baggrund heraf konkluderes det, at Danmark ikke er så succesfuldt og 

konkurrencedygtigt et land i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer.  

Børsen (2013a) konkluderer på baggrund af Kyeds rapport ”… at der fra udlandets investeringer i 

Danmark vil blive skabt 90 nye job pr. år for hvert procentpoint, som selskabsskatten sænkes”. Der 

vil således være tale om en lille jobskabelse, hvilket er i overensstemmelse med vurderingen i afsnit 

3.1.5.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil således forbedre Danmarks konkurrenceevne og vil gøre det 

mere attraktivt for udlandet at investere i Danmark. Udfordringen er, at både Sverige og 

Storbritannien ligeledes sænker deres selskabsskattesats, hvorfor konkurrenceevnen for Danmark 

ikke vil blive forbedret nævneværdigt i forhold til disse lande.  

 

3.4.4. Strukturel konkurrenceevne 

Den strukturelle konkurrenceevne viser, hvor gode rammebetingelserne er for at drive virksomhed i 

et givent land. Et land med god strukturel konkurrenceevne er karakteriseret ved at være i stand til at 

eksportere sine varer og tjenester og samtidig have en høj aflønning af arbejdskraften. Dette svarer 

til, at landet har en god betalingsbalance og et højt lønniveau. Det er dog vanskeligt at måle den 

strukturelle konkurrenceevne.  

World Economic Forum udgiver årligt ”The Global Competitiveness Report”, som ud fra 12 søljer 

beregner de enkelte landes konkurrenceevne på baggrund af statistiske data og meningsmålinger. De 

12 søjler opdeles i 3 grupper: basisforudsætninger, effektivitetsfremmende forhold samt innovation 

og erhvervsstruktur. Rapporten tager udgangspunkt i niveauet for et lands produktivitet, der har 

betydning for niveauet af velstand i landets økonomi. Dette skyldes, at produktiviteten er 

medvirkende til at angive afkastet ved investeringer i økonomien og dermed er afgørende for 
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økonomiens vækstrater. En mere konkurrencedygtig økonomi er mere tilbøjelig til at vokse hurtigere, 

hvorfor produktiviteten er afgørende for et lands konkurrenceevne.  

I tabel 4 fremgår det at Danmark samlet set ligger på en 15 plads i ”The Global Competitiveness 

Report 2013-2014” ud af 148 lande. Dette er efter landene Tyskland, Sverige og Storbritannien. 

 Samlet 

placering 

Basis 

forudsætninger 

Effektivitetsfremmende 

forhold 

Innovationer og 

erhvervsstruktur 

Tyskland 4 9 8 4 

Sverige 6 8 7 5 

Storbritannien 10 24 4 10 

Danmark 15 21 16 11 
Tabel 4 – Placering i “The Global Competitiveness Report 2013-2014”. Kilde: The Global Competitiveness 

Report 2013-2014, Economic World Forum 

Den effektive skat på incitamenter til investeringer og den samlede skatteprocent indgår i søjlen 

konkurrencen på varemarkedet, som indgår i gruppen effektivitetsfremmende forhold. Danmarks 

placering i konkurrencen på varemarkedet er 24, hvilket ligeledes er efter Tyskland (21 plads), 

Storbritannien (14 plads) og Sverige (12 plads). Dermed trækker de danske skatteforhold Danmarks 

konkurrenceevne nedad, da den samlede placering i de effektivitetsfremmende forhold er en 16 plads. 

(World Economic Forum, 2013) 

Yderligere fremgår det af World Economic Forum (2013), hvilke faktorer der er mest problematiske 

i forhold til at drive forretning i et givent land. For Danmark vægter de skattemæssige forhold højt, 

således er skattesatserne det mest problematiske forhold, idet de udgør 21,2% af de samlede 

problematiske forhold, og skattereglerne indtager tredjepladsen med 11,8%.  

 

Figur 12 - Danmarks placering i ”The Global Competitiveness report” i perioden 2006-2007 – 2013-2014. 

Kilde: Economic World Forum. 
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Danmark er gået fra at ligge på en tredjeplads i perioden 2006-2009 til en 15 plads i 2013-14, hvilket 

fremgår af figur 12. Over de seneste år er Danmarks strukturelle konkurrenceevne således forværret, 

og Danmark har tabt konkurrenceevne i forhold til de omkringliggende lande. Dette stemmer overens 

med regeringens redegørelse i Vækstplan DK, hvor det fremgår, at Danmark i de seneste år ikke har 

lempet de skattemæssige vilkår, mens disse vilkår er blevet forbedret i de konkurrerende lande.  

 

3.4.5. Delkonklusion: Selskabsskattesatsens konkurrenceevne  

Globaliseringen har medvirket til, at beskatningen af virksomhederne i de enkelte lande har fået en 

større betydning end tidligere. Således kan regeringerne ved at ændre på beskatningen fremme landets 

konkurrenceevne.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil være medvirkende til at forbedre Danmarks 

konkurrenceevne. En lavere selskabsskattesats indikerer over for udlandet en lempeligere beskatning, 

og kan således medvirke til at tiltrække udenlandske direkte investeringer.  

Udfordringen er, at lande som Sverige og Storbritannien i forvejen har en lavere selskabsskattesats 

end Danmark, hvorved Danmark ikke opnår en konkurrencemæssig fordel ved nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen. 

Danmark vil i 2016 fremstå som et mere attraktivt land at investere i og have forbedret 

konkurrenceevnen i forhold til 2013. I hvor høj grad der vil være tale om en forbedring af 

konkurrenceevnen i forhold til de øvrige lande, afhænger af, hvorvidt de øvrige lande vedtager 

lignende tiltag til at sænke selskabsskattesatsen og dermed forbedre rammevilkårene for 

virksomhederne.  
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3.5. DELKONKLUSION: SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV  

Regeringens plan med ”Vækstplan DK” er, via lempelser i erhvervslivet, at gøre det mere attraktivt 

at investere og drive virksomhed i Danmark, for derved at sætte gang i væksten og beskæftigelsen. 

Dette skal blandt andet ske ved, at selskabsskattesatsen gradvist nedsættes fra 25% i 2013 til 22% i 

2016.  

Selskabsskattesatsnedsættelsen finansieres ved at reducere de offentlige udgifter, hvorfor der for 

virksomhederne vil være tale om en reel skattelettelse. Dette vil medvirke til at sænke den effektive 

marginale og gennemsnitlige selskabsskat, hvilket kan medvirke til at øge investeringsomfanget i 

Danmark og tiltrække udenlandske virksomheder.  

Indtægter fra selskabsskatten udgør kun 34,7 mia. kr. i 2012, hvilket svarer til 2% af 

bruttonationalproduktet, hvorfor nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25% til 22% fylder meget 

lidt i det samlede billede.   

Ved nedsættelsen af selskabsskattesatsen er der tale om en ekspansiv finanspolitik, der på kort sigt 

kan medvirke til at øge bruttonationalproduktet og beskæftigelsen. Effekten vil være begrænset, da 

ændringer i selskabsskatter har en meget lav multiplikatoreffekt. På lang sigt vil den kortsigtede effekt 

blive opvejet af prisstigninger, som vil forværre Danmarks konkurrenceevne.  

Yderligere befinder Danmark sig i en lavkonjunktur uden optimistiske fremtidsudsigter, hvorfor 

lysten til øget forbrug og investeringer er begrænset. Derfor kan den øgede disponible indkomst, som 

følge af skattelettelsen, ende med at blive anvendt på opsparing i stedet for forbrug, hvorfor 

regeringens initiativ om at sætte gang i vækst og beskæftigelsen vil mislykkes.  

Det er ikke kun selskabsskattesatsen, der har betydning for selskabsskatten, men også 

beskatningsgrundlaget og skattesystemet spiller en rolle. Ses der på den samlede beskatning, 

selskabsskattesats og udbytteskat, har Danmark den højeste beskatning i forhold til Sverige, Tyskland 

og Storbritannien. Danmark strukturelle konkurrenceevne er siden 2008-09 faldet fra en 3. plads til 

en 15. plads i 2013-14 ifølge World Economic Forum. Det er især de skattemæssige forhold, som 

trækker Danmarks konkurrenceevne nedad. Således vil Danmarks konkurrenceevne forbedres, når 

selskabsskattesatsen sænkes. 

En nedsættelse af selskabsskattesatsen har især en positivt effekt i forhold til at tiltrække udenlandske 

direkte investeringer. Idet en lavere selskabsskattesats indikerer en lempeligere beskatning.  
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Isoleret set forbedres rammevilkårene ved at drive virksomhed i Danmark, som følge af 

selskabsskattenedsættelsen, hvorved konkurrenceevnen forbedres. Udfordringen er, at de øvrige 

lande, som Danmark konkurrerer med, foretager lignende tiltag. Således nedsættes 

selskabsskattesatsen også i Sverige og Storbritannien. Selskabsskattesatsen i Danmark og Sverige vil 

dog være identisk i 2016, hvorfor den danske konkurrenceevne vil være styrket i forhold til Sverige.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen har en positiv effekt for Danmarks konkurrenceevne, men da de 

øvrige lande foretager lignende tiltag, vil der i højere grad være tale om et initiativ som fastholder 

konkurrenceevnen end forbedrer konkurrenceevnen. Derved opnår Danmark ikke en komparativ 

fordel ved nedsættelse af selskabsskattesatsen, idet en række lande allerede har en lavere 

selskabsskattesats.  

Det er kun 24% af alle virksomheder i Danmark, som bidrager til selskabsskatten, hvorfor det kun er 

en fjerdedel af virksomhederne, der vil få gavn af skattesatsnedsættelsen. Herunder er det især aktie- 

og anpartsselskaber inden for brancherne transport, handel og industri, idet disse selskabstyper og 

brancher udgør en stor del af den samlede skattebetaling. I det efterfølgende afsnit omkring 

nedsættelse af selskabsskattesatsen ud fra et virksomhedsmæssigt synspunkt ses der på, hvilken effekt 

den enkelte virksomhed har af selskabsskattesatsnedsættelsen.  
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4. VIRKSOMHEDSMÆSSIGT PERSPEKTIV 

I afsnit 3 blev betydningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen analyseret ud fra det 

samfundsmæssige perspektiv. I dette afsnit undersøges, hvilken betydning nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen har ud fra et virksomhedsmæssigt perspektiv. 

Den 27. juni 2013 blev det vedtaget, at selskabsskattesatsen gradvis nedsættes fra 25% til 22%, 

således at selskabsskattesatsen for indkomstårene 2014, 2015 og 2016 udgør henholdsvis 24,5%, 

23,5% og 22%. Loven er trådt i kraft 1. juli 2013 og har virkning fra og med indkomståret 2014.  

Ved at anvende den gældende regnskabspraksis og –regulering besvarer afsnit 4.1. 

problemformuleringens underspørgsmål om, hvordan nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal 

indregnes i virksomhedernes årsrapport. Hvordan virksomhederne kan optimere skattebetalingen som 

følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen, analyseres med udgangspunkt i skattelovgivningen i 

afsnit 4.2. Mens der i afsnit 4.3 redegøres for, hvilken betydning nedsættelsen af selskabsskattesatsen 

har for den enkelte virksomhed, på baggrund af en spørgeundersøgelse. Det er således 

virksomhedernes egen opfattelse af betydningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen, der 

analyseres.  
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4.1. VIRKSOMHEDERNES ÅRSRAPPORT  

Udgangspunktet i årsregnskabsloven er, at alle erhvervsdrivende virksomheder for hvert regnskabsår 

skal udarbejde en årsrapport. Denne årsrapport skal efter årsregnskabsloven § 11 udarbejdes, så den 

giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. For at 

der er tale om en retvisende årsrapport, skal årsrapporten udarbejdes så den støtter regnskabsbrugerne 

i deres økonomiske beslutning, og alle relevante forhold skal oplyses.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal indarbejdes i virksomhedernes årsrapport, da dette 

medvirker til at give et retvisende billede. De efterfølgende afsnit beskæftiger sig med, hvordan 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal indregnes i virksomhedernes årsrapport. I afsnit 4.1.1 

redegøres for skatten i årsregnskabet, mens afsnit 4.1.2 analyserer effekten af den udskudte skat. Der 

redegøres for effekten af nedsættelsen af selskabsskattesatsen ved både et skatteaktiv og en 

skatteforpligtelse. I afsnit 4.1.3 er nedsættelse af selskabsskattesatsens betydning for 

sammenligningstallene i årsrapporten beskrevet.  

 

4.1.1. Skat i årsregnskabet 

En del af årsrapporten består af årsregnskabet, der giver overblik over virksomhedens økonomiske 

aktiviteter i det forgangne år. Virksomhedens årsregnskab består af virksomhedens resultatopgørelse, 

balance og noter. I virksomhedernes årsregnskab indgår skat flere steder. Skat af årets resultat i 

resultatopgørelsen indeholder selskabsskat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat 

og regulering af skatter vedrørende tidligere år. Betalingen af selskabsskatten kan være forskudt i 

forhold til regnskabsåret, således fremgår selskabsskatten henholdsvis som en skatteforpligtigelse 

eller et skatteaktiv i balancen. Ligeledes fremgår udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver i 

balancen.  

Virksomhedens regnskabsmæssige resultat før skat opgøres i årsregnskabet på baggrund af den 

gældende regnskabspraksis. For at få virksomhedens resultat efter skat, skal virksomhedens skat 

beregnes. Dette sker i virksomhedens skatteregnskab, hvor den skattepligtige indkomst opgøres med 

udgangspunkt i reglerne i skattelovgivningen. Virksomhederne kan således ikke alene tage 25% af 

virksomhedens regnskabsmæssige resultat før skat og gå ud fra, at det er det beløb, virksomheden 

skal betale i skat. Dette skyldes, at reglerne i skattelovgivningen kan være forskellige fra reglerne i 

årsregnskabsloven. Virksomheden kan således, ved at anvende skattelovgivningens regler, fremrykke 
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eller udskyde indtægter og fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Baggrunden herfor 

er, at reglerne for opgørelsen af de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og 

forpligtelser er forskellige. Som følge af de forskellige regelsæt opstår der forskelle mellem de 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Disse forskelle opgøres i den skattepligtige indkomst 

som enten permanente eller midlertidige forskelle.  

De permanente forskelle er en indtægt eller en omkostning, der enten ikke indgår i det 

regnskabsmæssige eller i det skattemæssige resultat. Den regnskabsmæssige og skattemæssige 

behandling af indtægten eller omkostningen er forskellig, og der er ikke tale om en tidsforskydning, 

hvilket gør sig gældende for midlertidige forskelle. Et eksempel på en permanent forskel er 

repræsentationsudgifter, hvor der skattemæssigt kun er fradrag for 25% af udgiften jf. ligningsloven 

§ 8, stk. 4.   

De midlertidige forskelle er forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, som 

følge af forskellige værdiansættelsesprincipper i årsregnskabsloven og skattelovgivningen. Over tid 

vil de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier udlignes, mens der de enkelte år kan være 

forskelle. Denne forskel mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier er med til at forøge 

eller formindske den skat, der skal betales i det pågældende indkomstår. Udskudt skat opstår som 

følge af de midlertidige forskelle, som følge af forskellige regler for opgørelsen af de 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Et eksempel på en 

midlertidig forskel er afskrivning på anlægsaktiver, hvor der skattemæssige og regnskabsmæssigt 

afskrives forskelligt.  

Ifølge årsregnskabsloven skal aktuelle og udskudte skatter indregnes på baggrund af de skatteregler 

og skattesatser, der sandsynligvis vil være gældende. Da loven om nedsættelse af selskabsskattesatsen 

allerede er vedtaget og trådte i kraft 1. juli 2013, skal alle selskaber med balancedag 30. juni 2013 

eller senere indregne effekten af nedsættelsen af selskabsskattesatsen, således at årsrapporten giver 

et retvisende billede.  

På trods af at selskabsskattesatsen først bliver nedsat for indkomståret 2014, påvirker 

selskabsskattesatsnedsættelsen allerede nu indregningen af den udskudte skat i årsrapporten for 2013. 

Dette skyldes, at den udskudte skat beregnes på grund af den skattesats, der er gældende for de 

midlertidige forskelle i det regnskabsår, hvor forskellen forventes udlignet. Dette uddybes i det 

efterfølgende afsnit.  
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4.1.2. Udskudt skat 

Udskudt skat opstår som følge af de midlertidige forskelle, som følge af forskellige regler for 

opgørelsen af de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der er tale 

om en udskudt skatteforpligtelse, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv er større end den 

skattemæssige værdi af aktivet, eller den regnskabsmæssige værdi af en forpligtelse er mindre end 

den skattemæssige værdi af forpligtelsen. Den udskudte skatteforpligtelse vil medføre, at den 

fremtidige skattepligtige indkomst vil være højere end den regnskabsmæssige resultatpåvirkning, idet 

den skattepligtige midlertidige forskel er udtryk for, at virksomhedens skatter er blevet udskudt til et 

senere tidspunkt. Omvendt er der tale om et udskudt skatteaktiv, når den regnskabsmæssige værdi af 

et aktiv er mindre end den skattemæssige værdi af aktivet, eller den regnskabsmæssige værdi af en 

forpligtelse er større end den skattemæssige værdi af forpligtelsen. Dermed vil der være tale om en 

fradragsberettiget midlertidig forskel.  

Virksomhederne skal i balancen indregne udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og forpligtelser. Den udskudte 

skat skal beregnes på grundlag af den skattesats, der er gældende for de midlertidige forskelle i det 

regnskabsår, hvor forskellene forventes udlignet. Som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen 

skal det for indkomståret 2013 opgøres, hvor meget af den udskudte skat der forventes realiseret i 

henholdsvis 2014, 2015, 2016 samt de efterfølgende år. Dette skyldes, at de midlertidige forskelle vil 

blive udlignet ved forskellige skattesatser. Den udskudte skat vil som følge heraf blive opgjort som 

et vægtet gennemsnit af de midlertidige forskelle.  

Tabel 5 illustrerer et eksempel på opgørelsen af den udskudte skat for et driftsmiddel, der er anskaffet 

i 2012 med en anskaffelsessum på 150.000 kr. Driftsmidlets økonomiske levetid er på 10 år, med en 

restværdi på 0 kr. Driftsmidlet afskrives skattemæssigt efter saldometoden med 25% årligt.  
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År

Regnskabs- 

mæssig 

værdi

Skatte- 

mæssig 

værdi

Midlertidig 

forskel Skattesats

Udskudt 

skat

2013 120.000       84.375          35.625          25                  8.906            

2014 15.000          21.094          -6.094          25                  -1.493          

2015 15.000          15.820          -820              24                  -193              

2016 15.000          11.865          3.135            22                  690                

efter 2016 75.000          35.596          39.404          22                  8.669            

Udskudt skat i alt ultimo 2013, forpligtelse 7.673            

Ændring der indregnes i 2013 årsregnskab, indtægt 1.233             

Tabel 5 - Opgørelse af udskudt skat for driftsmiddel. Kilde: egen udarbejdelse inspireret af BDO (2013) 

Idet den regnskabsmæssige værdi er større end den skattemæssige værdi, er der tale om en udskudt 

skatteforpligtelse. Såfremt selskabsskattesatsen i fremtiden fortsat havde været 25%, havde den 

udskudte skatteforpligtelse ultimo 2013 været 8.906 kr. Da den udskudte skat i stedet skal opgøres 

på baggrund af de satser der er gældende de enkelte år, bliver den udskudte skatteforpligtelse opgjort 

til 7.673 kr. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen medfører således en lempelse af den udskudte skat 

på 1.233 kr. (8.906 – 7.673). Virksomheden opnår således en gevinst på 1.233 kr. som følge af 

ændringen i skattesatsen.  

Tabel 6 viser ændringen i årsregnskabet, såfremt der er tale om et udskudt skatteaktiv. Eksemplet 

tager udgangspunkt i det samme driftsmiddel som i tabel 1, driftsmidlet er bare købt tilbage i 2007. 

Den regnskabsmæssige værdi ville således være lavere end den skattemæssige værdi. Såfremt 

selskabsskattesatsen fortsat havde været 25%, ville det udskudte skatteaktiv udgøre 2.916 kr. Idet 

beregningen af udskudt skat foretages under hensyn til de nye skattesatser bliver det udskudte 

skatteaktiv 2.079 kr. Dermed vil virksomhedens udskudte skatteaktiv blive 837 kr. mindre (2.916 – 

2.079). Virksomheden får derved en omkostning på 837 kr. som følge af ændringen i skattesatsen. 
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År

Regnskabs- 

mæssig 

værdi

Skatte- 

mæssig 

værdi

Midlertidig 

forskel Skattesats

Udskudt 

skat

2013 60.000          71.664          -11.664        25                  -2.916          

2014 15.000          2.867            12.133          24,5              2.973            

2015 15.000          2.752            12.248          23,5              2.878            

2016 15.000          2.642            12.358          22                  2.719            

efter 2016 15.000          63.403          -48.403        22                  -10.649        

Udskudt skat i alt ultimo 2013, aktiv -2.079          

Ændring der indregnes i 2013 årsregnskab, omkostning -837               

Tabel 6 - Opgørelse af udskudt skat for driftsmiddel. Kilde: egen udarbejdelse inspireret af BDO (2013) 

Såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere end den skattemæssige værdi ultimo 2013, vil 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen medføre, at virksomheden opnår en indtægt, idet den udskudte 

skatteforpligtelse vil blive mindre. Er der derimod tale om, at den regnskabsmæssige værdi er lavere 

end den skattemæssige værd, vil der være tale om en omkostning for virksomheden, idet det udskudte 

skatteaktiv vil blive mindre.  

Ændringen som følge af selskabsskattenedsættelsen skal indregnes i årsregnskabet i 

resultatopgørelsen under skat af årets resultat. Som hovedregel skal effekten af udskudt skat indregnes 

i resultatopgørelsen. Undtagelser til dette er udskudt skat, der kan henføres til egenkapitalen. Dette er 

eksempelvis opskrivning af anlægsaktiver, hvor effekten af udskudt skal indregnes direkte på 

egenkapitalen i stedet for i resultatopgørelsen. 

I tabel 5 og tabel 6 er den udskudte skat beregnet for et enkelt driftsaktiv. Virksomhederne skal i 

forbindelse med opgørelsen af den udskudte skat beregne denne for samtlige aktiver og forpligtelser. 

Aktiver og forpligtelser i samme kategori kan betragtes under et. Således kan udskudt skat beregnes 

samlet for virksomhedens driftsmidler, da disse opgøres på samme måde. Dette er således mindre 

omfattende, end hvis virksomheden skulle have beregnet udskudt skat for hvert enkelt driftsmiddel.  

Idet selskabsskattesatsen gradvist nedsættes, har det betydning for opgørelsen af den udskudte skat, 

hvornår virksomhedens midlertidige forskelle forventes realiseret. I praksis vil det være vanskeligt 

og omfattende at forudsige i hvilket indkomstår, de midlertidige forskelle forventes realiseret. KPMG 

(2013) opfordrer således til, at der ved opgørelsen af den udskudte skat tages hensyn til 

væsentligheden af de udskudte skatter. Om en midlertidig forskel realiseres ved en skatteprocent på 

24,5% eller 22% vil i forhold til helhedsvurderingen af årsregnskabet have mindre betydning.  
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4.1.3. Sammenligningstal 

Det er afgørende for sammenligningstallene i årsregnskabet, om ændringen i udskudt skat skal 

behandles som en ændring i regnskabsmæssige skøn eller en ændring i anvendt regnskabspraksis. En 

ændring i anvendt regnskabspraksis medfører, at posterne i årsregnskabet ikke er direkte 

sammenlignelige med det foregående regnskabsår. Derfor ville en ændring i anvendt 

regnskabspraksis medføre, at sammenligningstallene skal tilpasses. Er der derimod tale om 

regnskabsmæssige skøn, er det ikke nødvendigt at tilpasse sammenligningstallene.  

Udskudt skat opgøres som et regnskabsmæssigt skøn på baggrund af den information og viden som 

virksomheden har til rådighed i forbindelse med opgørelsen af udskudt skat i årsrapporten. I 

forbindelse med regnskabsaflæggelsen i 2012 blev den udskudte skat indregnet med en skattesats på 

25%, da dette på daværende tidspunkt var den gældende skattesats. Den gradvise nedsættelse af 

selskabsskattesatsen fra 25% i 2013 til 22% i 2016 ændrer således på den information og viden, der 

ligger til grund for opgørelsen af den udskudte skat, men der er ikke tale om en ændring i 

regnskabspraksis. Den udskudte skat behandles på samme måde som tidligere, da virksomhederne 

udelukkende har fået ny information og viden til at opgøre den udskudte skat.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen medfører på baggrund heraf, at ændringen i udskudt skat skal 

behandles som en ændring i regnskabsmæssige skøn. Således skal sammenligningstallene ikke 

tilpasses. Ændringen i udskudt skat skal behandles på samme måde som det oprindelige skøn. Dette 

medfører, at ændringen i udskudt skat skal indregnes i resultatopgørelsen, såfremt det tidligere skøn 

ligeledes blev indregnet i resultatopgørelsen. 

 

4.1.4. Delkonklusion: Virksomhedernes årsrapport 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal indregnes i virksomhedernes årsrapport for at sikre, at 

årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og 

resultat.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen påvirker allerede virksomhedernes årsrapport for 2013, idet den 

udskudte skat skal indregnes på baggrund af de fremtidige skattesatser. Derfor er der tale om en 

ændring i de regnskabsmæssige skøn, hvilket medfører, at virksomhederne ikke skal tilpasse 

sammenligningstallene som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen.  
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Den udskudte skat opgøres som et vægtet gennemsnit. Dette betyder, at virksomheden skal opgøre i 

hvilket år, de midlertidige forskelle på de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier forventes 

realiseret. Denne opgørelse kan være kompliceret og tidskrævende, idet fremtiden er forbundet med 

usikkerhed.  

Virksomheder, der har en udskudt skatteforpligtelse, vil alt andet lige opleve en lempelse af 

beskatningen, idet skatteforpligtelsen bliver mindre. Denne skattelettelse skal indregnes i 

resultatopgørelsen som en indtægt. Virksomheder, der derimod har et udskudt skatteaktiv, vil få 

mindre gavn af selskabsskattenedsættelsen, idet skatteaktivet bliver mindre. For disse virksomheder 

vil effekten af ændringen i selskabsskattesatsen være en omkostning, der skal indregnes i 

resultatopgørelsen. På baggrund heraf kan det konkluderes, at de virksomheder, der har en 

skatteforpligtelse, vil få størst gavn af selskabsskattesatsnedsættelsen.  
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4.2. OPTIMERING AF SKATTEBETALING 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen påvirker virksomhedernes bidrag til selskabsskatten. 

Indledningsvis redegøres der i afsnit 4.2.1 for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som danner 

grundlag for virksomhedernes bidrag til selskabsskatten. Hvordan virksomhederne kan optimere 

skattebetalingen, er temaet for de efterfølgende afsnit. Idet skat er en omkostning, der kan styres, kan 

virksomhederne påvirke deres bidrag til selskabsskatten via skatteplanlægning, hvilket er beskrevet 

nærmere i afsnit 4.2.2.  

Herefter analyseres de overordnede skatteregler, som virksomhederne kan anvende for at optimere 

skattebetalingen, samt hvilken betydning nedsættelsen af selskabsskattesatsen har i denne 

forbindelse. I afsnit 4.2.3 redegøres for virksomhedernes valg af kapitalstruktur og reglerne for 

rentefradrag, mens transfer pricing gennemgås i afsnit 4.2.4. Mulighederne for optimering af 

skattebetalingen via de skattemæssige afskrivninger fremgår af afsnit 4.2.5, og i afsnit 4.2.6 ses der 

på mulighederne ved sambeskatning. 

 

4.2.1. Skattepligtig indkomst 

Virksomhedernes skattepligtige indkomst, og dermed bidrag til selskabsskatten, opgøres på grundlag 

af indkomsten i det pågældende indkomstår. Udgangspunktet i selskabsskattelovens § 10 er, at 

indkomståret svarer til kalenderåret. 

I henhold til selskabsskatteloven § 8 skal ”Den skattepligtige indkomst opgøres efter 

skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige”. Således er 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst som udgangspunkt identisk for fysiske og juridiske 

personer. Reglerne i personskatteloven er ikke anvendelige for juridiske personer, hvorfor disse regler 

ikke anvendes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for virksomheder.  

Hovedreglen for den skattepligtige indkomst er nettoindkomstprincippet, som fremgår af 

statsskatteloven §§ 4-6. Virksomheden skal betale skat af de skattepligtige indtægter fratrukket de 

fradragsberettigede udgifter. Hvilke indtægter, der er skattepligtige, fremgår af statsskatteloven § 4, 

mens skattefrie indtægter er nævnt i statsskatteloven § 5. Hvornår en udgift er fradragsberettiget, 

fremgår af statsskatteloven § 6. Derudover findes der en række supplerende regler og undtagelser i 

ligningsloven, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven 

samt afskrivningsloven.  
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I praksis opgøres den skattepligtige indkomst med udgangspunkt i årets resultat før skat fra 

virksomhedens årsrapport. Resultatet før skat korrigeres derefter for forskellene mellem de 

permanente og midlertidige forskelle. Herefter fremkommer virksomhedens skattepligtige indkomst, 

hvoraf der i 2013 skal betales 25% i selskabsskat jf. selskabsskatteloven § 17. Nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen medfører, at virksomheden i 2014, 2015 og 2016 skal betale henholdsvis 24,5%, 

23,5% og 22% i selskabsskat af den skattepligtige indkomst. Det kan således være en fordel for 

virksomheden at udnytte regler i lovgivningen, i det omfang det er muligt, til enten at fremrykke 

fradrag eller udskyde indkomster, således den skattepligtige indkomst bliver beskattet med 22% i 

stedet for 25%. Ved at anvende reglerne i skattelovgivningen er det muligt for virksomhederne at 

opnå en lempeligere beskatning.  

 

4.2.2. Skatteplanlægning 

Driftsomkostninger er et resultat af de beslutninger, virksomheden træffer og virksomhedens 

forretningsmæssige aktiviteter. Derfor kan virksomheden i høj grad styre, hvilke driftsomkostninger, 

virksomheden har. Selskabsskat udgør en omkostning på lige fod med virksomhedens øvrige 

omkostninger. Men i forhold til selskabsskat, kan virksomheden ikke selv vælge om virksomheden 

ønsker at betale selskabsskat eller ej. Det er således udelukkende et spørgsmål om, hvor meget 

virksomheden skal betale i selskabsskat.  

”Det primære formål med skatteplanlægning er derfor, som en del af den samlede 

omkostningsplanlægning, inden for skattelovgivningens rammer at minimere selskabets samlede 

skattebetaling.” Ottosen (2013) 

Ottosen (2013) fremhæver, at skatteplanlægningen især er relevant i forbindelse med etablering, 

udvidelse eller omstrukturering af virksomheden og i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens 

selvangivelse. Der er således enten tale om fremadrettet eller bagudrettet skatteplanlægning.  

Fremadrettet skatteplanlægning finder sted i løbet af et indkomstår, eller inden de økonomiske 

transaktioner igangsættes. Virksomheden har således mulighed for at udarbejde 

konsekvensberegninger og simuleringer af forskellige alternativer i forbindelse med at vurdere den 

skattemæssige konsekvens. Virksomheden kan således udnytte reglerne i lovgivningen til at 

iværksætte alternativer, som medvirker til at optimere virksomhedens selskabskat. Overvejelser 

omkring eksempelvis beskatning af renteudgifter og reglerne for transfer pricing kan være 

medvirkende til at optimere selskabsskatten, i forbindelse med fremadrettet skatteplanlægning.  
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Bagudrettet skatteplanlægning finder derimod sted, når indkomståret er udløbet, og de økonomiske 

transaktioner er realiserede. Der er således tale om skattemæssig optimering af forhold, som allerede 

har fundet sted. I forbindelse med optimering af selskabsskatten ved bagudrettet skatteplanlægning 

kan virksomhederne især gøre brug af reglerne omkring skattemæssige afskrivninger og 

sambeskatning.  

Skat er dog ikke det eneste forhold, der har betydning for virksomhedens situation, hvorfor 

beslutninger, som udelukkende træffes på baggrund af de skattemæssige forhold, samlet set kan være 

ugunstige for virksomheden. Virksomheden kan eksempelvis bruge unødige ressourcer på at 

minimere skattebetalingen, hvor omkostningen er større end den opnåede besparelse, eller en 

skattemæssige fordelagtig virksomhedsstruktur kan vanskeliggøre virksomhedens daglige drift. 

Skatteplanlægningen bør derfor ikke være styrende for virksomhedens forretningsmæssige 

beslutninger, men indgå som en del af det samlede beslutningsgrundlag. Af spørgeundersøgelsen i 

afsnit 4.3. fremgår det, at virksomhederne overvejer de skattemæssige forhold på lige fod med øvrige 

forhold, i forbindelse med forretningsmæssige beslutninger.  

Skatteplanlægning kan finde sted på flere niveauer: skattetænkning, skatteunddragelse og skattesvig. 

Skattetænkning omfatter udnyttelse af de mangler og ufuldstændigheder i skattelovgivningen, som 

kan medføre en skattebesparelse for virksomheden. Skatteunddragelse er dispositioner, der er i strid 

med den gældende skattelovgivning, som følge af mangler i skattelovgivningen. Skattesvig er 

dispositioner som direkte er i strid med den gældende skattelovgivning. Mens skattetænkning er fuldt 

ud lovligt, er skatteunddragelse og skattesvig ulovligt. Således vil skatteunddragelse og skattesvig 

medføre skattemæssige korrektioner og bøder, mens der i nogle situationer, hvor virksomheden 

bevidst undlader at betale skat, kan være tale om fængselsstraf 

Med udgangspunkt i lovgivningen er det således tilladt at tilrettelægge virksomhedens dispositioner 

på en sådan måde, at skattebetalingen minimeres. Dette er ligeledes den overvejende holdning i det 

danske erhvervsliv, hvilket fremgår af Kromann Reumert (2012) i publikationen ”Skat er på vej ind 

som en del af virksomhedens CSR-profil”. Derimod fremgår det, at danskerne ikke er enige i 

erhvervslivets holdning, idet over 50% af danskerne mener, at skatteoptimering er uetisk.  

Om der er tale om lovlig skattetænkning eller ulovlig skatteudnyttelse, kan være vanskeligt at vurdere, 

og vil afhænger af de konkrete omstændigheder. Skatteoptimering, der ligger på grænsen af 

lovgivningen, kan medføre risiko for negativ presseomtale. Det kan sagtens være, at 

skatteoptimeringen er fuldt ud lovlig, men det kan i nogle situationer være vanskeligt at forklare 
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omverdenen. Især i situationer hvor presseomtalen går på, at virksomheden ikke betaler selskabsskat. 

Således kan skatteoptimering i nogle situationer medføre et negativt omdømme og dermed skade 

virksomheden. Virksomhederne bør derfor i forbindelse med skatteoptimering overveje, om 

virksomhedens handlinger kan forsvares over for omverdenen, således at risikoen for negativ omtale 

til skade for virksomheden kan undgås.  

 

4.2.3. Kapitalstruktur 

Virksomhedens kapitalstruktur er forholdet mellem virksomhedens egenkapital og fremmedkapital. 

Kapitalstrukturen fortæller, i hvilket forhold virksomheden er finansieret af henholdsvis aktionærerne 

og investorerne.  

Ifølge Modigliani og Miller er en virksomheds kapitalstruktur uden betydning for selskabets værdi 

og aktionærernes formue, under forudsætningen af et perfekt kapitalmarked. Dette skyldes, at det er 

virksomhedens aktiver, der skaber virksomhedens værdi og ikke finansieringen af aktiverne. Det er 

således virksomhedens valg af projekter og investeringer, der har betydning. (Knudsen, 2005, side 

87) 

På trods af dette kan man ikke bare ignorere virksomhedernes kapitalstruktur, da kapitalmarkedet i 

praksis ikke er perfekt. Således fremhæver Berk, DeMarzo & Harford (2012, kap 16) at skatter, 

omkostninger ved finansielle vanskeligheder, asymmetrisk information samt agentomkostning får 

betydning for virksomhedernes valg af kapitalstruktur, når der er tale om et imperfekt kapitalmarked. 

Selskabsskattesatsens størrelse har dermed betydning for virksomhedernes kapitalstruktur.  

Renteudgifter kan i modsætning til udbytte fratrækkes i skat, hvorfor der opnås en skattebesparelse, 

når virksomheden i højere grad finansieres via gæld end egenkapital. Således reducerer rentefradraget 

skattebetalingen, hvorved et større beløb er til rådighed for investorerne. Rentefradraget øger dermed 

værdien af selskabet. På baggrund heraf kan virksomheden, via dens valg af kapitalstruktur, påvirke 

virksomhedens skattebetaling og dermed værdien for investorerne.  

Nedsættelse af selskabsskattesatsen betydning i forhold til virksomhedernes kapitalstruktur med og 

uden gæld fremgår af tabel 7. Heraf fremgår det, at årets resultat bliver 750 kr. med en 

selskabsskattesats på 25% for en virksomhed uden gæld. Hvilket er højere end årets resultat for en 

tilsvarende virksomhed med gæld, hvor resultatet kun bliver 630 kr. Dette skyldes, at virksomheden 

med gæld har en renteudgift på 160 kr., der skal betales. Virksomheder, som udelukkende finansieres 
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via egenkapital, har ikke denne renteudgift, hvorfor årets resultat altid vil være højere. Renteudgifter 

som følge af gældsforpligtelser er således medvirkende til at mindske værdien af virksomhedens 

egenkapital, idet årets resultat bliver mindre.   

 Selskabsskattesats 25%  Selskabsskattesats 22% 

 Virksomhed 

med gæld 

Virksomhed 

uden gæld 

 Virksomhed 

med gæld 

Virksomhed 

uden gæld 

EBIT 1.000 1.000  1.000 1.000 

Renteudgifter -160 0  -160 0 

Resultat før skat 840 1.000  840 1.000 

Skat -210 -250  -185 -220 

Årets resultat 630 750  655 780 

      

Indkomst til rådighed for 

aktionærer 630 750  655 780 

Renter betalt til kreditorer 160 0  160 0 

Samlet resultat for 

investorer 790 750  815 780 

      

Skatteskjold 40   35  
Tabel 7 - Effekt af selskabsskattesatsnedsættelse afhængigt af kapitalstruktur. Kilde: egen udarbejdelse med 

inspiration fra Berk, DeMarzo & Harford (2012, tabel 16.2). 

I stedet for at se på årets resultat, kan man se på det samlede resultat for alle investorer, som består af 

årets resultat, der er til rådighed for aktionærerne og renter betalt til kreditorerne. For virksomheder 

med gæld vil det samlede resultat for investorerne blive 790 kr., hvilket er større end resultatet for 

virksomheder uden gæld på 750 kr. Dette skyldes, at renterne af gælden forøger resultatet for 

investorerne. Fra et investor synspunkt vil virksomheden således være bedre tjent med at have gæld, 

selvom dette medfører, at virksomhedens resultat bliver lavere.  

Resultatet for investorerne er større for virksomheder med gæld, hvilket skyldes den skattemæssige 

værdi af rentefradraget, også kaldet skatteskjoldet. Forskellen på virksomheder med og uden gæld er 

den skattemæssige værdi af det beløb, som virksomheden sparer i skat som følge af rentefradraget. 

Skatteskjoldet kan opgøres som renteudgifter ganget med selskabsskattesatsen. Ved en 

selskabsskattesats på 25% bliver skatteskjoldet 40 kr. svarende til 25% af 160 kr.  

Idet selskabsskattesatsen nedsættes fra 25% til 22% vil virksomhedernes skatteskjold mindskes. 

Således vil skatteskjoldet i tabel 7 falde fra 40 kr. til 35 kr., ved en renteudgift på 160 kr. Derfor bliver 

fordelene ved en kapitalstruktur med gæld mindre, idet selskabsskattesatsen sættes ned. Dette 

stemmer overens med Modigliani og Millers teori om, at kapitalstrukturen er uden betydning i et 
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perfekt kapitalmarked, hvor der er en selskabsskattesats på 0%. Jo lavere selskabsskattesats, desto 

mindre betydning har kapitalstrukturen, idet skatteskjoldet bliver mindre.  

Det er således fradragsretten for renteudgifter, der skaber en fordel ved gældsfinansiering frem for 

egenkapitalfinansiering. Virksomhederne kan ved at optage gæld mindske den skattepligtige 

indkomst og dermed reducere selskabsskatten, idet virksomheden har fradrag for renteudgiften. Når 

selskabsskattesatsen reduceres, bliver det mindre fordelagtigt at optage gæld, eftersom effekten af 

rentefradraget bliver mindre.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen medvirker således til at tilskynde virksomhederne til at 

nedbringe deres gæld, idet gældsfinansiering ved den lavere selskabsskattesats bliver mindre 

fordelagtig. Virksomhedernes kapitalstruktur er kun interessant så længe virksomheden betaler skat. 

I situationer, hvor virksomheden har negativ skattepligtig indkomst, forsvinder fordelen ved 

gældsfinansiering. Dette skyldes, at rentefradraget ikke medvirker til at mindske den skattepligtige 

indkomst, men blot gør forøger den negative skattepligtige indkomst.  

Det er dog ikke udelukkende selskabsskattesatsen, der har betydning for virksomhedens 

kapitalstruktur. En for stor gældsandel kan føre til, at virksomheden misligholder sine 

gældsforpligtelser og går konkurs. Virksomheden skal betale renter og afdrag af gælden, uanset 

hvordan virksomheden klarer sig. Derfor kan det ikke svare sig for virksomhederne udelukkende at 

finansiere sig ved gæld for at opnå størst muligt rentefradrag.  

Virksomheder, der indgår i en koncern og har koncerninterne lån, kan opnå en skattemæssig fordel 

ved at placere renteindtægterne i lande med en lav skattesats og renteomkostningerne i lande med en 

høj skattesats. Derved opnår koncernen den laveste beskatning af renteindtægterne og det højeste 

fradrag for renteudgifterne, hvorved den samlede beskatning minimeres.  

Såfremt virksomhederne indgår i en koncern, kan skattemæssige overvejelser omkring placering af 

renteindtægter i lande med lav skattesats og renteomkostninger i lande med høj skattesats, være 

medvirkende til at begrænse beskatningen. Dette skyldes, at der opnås den laveste beskatning af 

renteindtægter og det højeste fradrag for renteudgifter.  

Udgangspunktet i dansk lovgivning er, at der er fuldt fradrag for renteudgifter, hvilket fremgår af 

statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e. Dette udgangspunkt er gradvist blevet modificeret i 

selskabsskatteloven § 11 for at mindske skattetænkning. Formålet med undtagelserne til 

statsskatteloven er således at undgå, at virksomhederne i Danmark kan får fradrag for en 
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omkostningen, som mere eller mindre ikke bliver beskattet i et andet land som følge af en lavere 

skattesats.  

I selskabsskatteloven § 11 er der således blevet indført regler om tynd kapitalisering, renteloft og 

EBIT-regel, som alle medvirker til at begrænser fradragsretten. Tynd kapitalisering begrænser 

fradragsretten for finansieringsudgifter vedrørende gæld, der er stillet til rådighed af 

koncernforbundne selskaber, mens renteloftet og EBIT-reglen medfører en begrænsning i 

fradragsretten for nettofinansieringsudgifter fra al gæld, der er stillet til rådighed.  

I forbindelse med nedsættelsen af selskabsskattesatsen er det blevet mindre fordelagtigt at placere 

virksomhedens renteudgifter i Danmark. Rentefradraget bliver mindre som følge af den lavere 

selskabsskattesats, hvilket fører til en mindre skattebesparelse, hvorved fordelen ved 

gældsfinansiering bliver mindre. En lavere skattesats reducerer derfor skattespekulation og er et værn 

mod, at selskabsskattegrundlaget flyttes ud af Danmark. 

 

4.2.4. Transfer pricing 

Transfer pricing omhandler regler og praksis i forbindelse med fastsættelse af afregningspriser for 

aktiviteter og ydelser mellem interesseforbundne parter. Det skatteretlige grundprincip for transfer 

pricing fremgår af ligningsloven § 2. Udgangspunktet er, at transaktioner mellem interesseforbundne 

parter skal ske i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Dette medfører, at transaktioner skal 

afregnes til de priser og vilkår, som ville være opnået mellem uafhængige parter.  

Transfer pricing anvendes ofte i forbindelse med handel mellem interesseforbundne parter på tværs 

af landegrænser. Derved er det muligt, i forbindelse med skatteplanlægning, at udnytte landenes 

forskellige skattesatser, således at fradraget for omkostningen sker i lande med høj skattesats, mens 

indtægten beskattes i lande med lav skattesats. Dermed minimerer koncernen samlet set 

koncernbeskatningen, idet indkomsten bliver lempelig beskattet, samtidig med at der er et højt fradrag 

for udgifterne. Samhandlen mellem en koncerns virksomheder på tværs af landegrænser er således et 

væsentligt element i skatteplanlægningen.  

Selskabsskattesatsnedsættelsen vil medføre, at koncerner, der har placeret deres omkostninger i 

Danmark for derved at opnå et højere skattemæssigt fradrag, vil opleve, at skattefordelen mindskes. 

Det vil derfor være mindre attraktivt i forbindelse med skatteoptimering at placere omkostninger i 

Danmark, da det skattemæssige fradrag bliver mindre. Således vil den samlede skattefordel, der følger 
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af fradraget for omkostningen i Danmark og skattepligten i et land med lavskattesats, mindskes. 

Dermed virker den lavere selskabsskattesats som et værn mod, at selskabsskattegrundlaget flyttes ud 

af Danmark, idet incitamentet til skattespekulation bliver mindre.   

Transfer pricing reglerne er også gældende for koncernforbundne danske selskaber. Transaktioner 

mellem danske virksomheder skal ligeledes finde sted i overensstemmelse med 

armslængdeprincippet. Incitamentet til skattespekulation, som følge af forskellige skattesatser, er 

derimod ikke gældende for koncernforbundne danske virksomheder. Derimod kan det være 

fordelagtigt at placere overskud i en virksomhed, der har et fremført skattemæssigt underskud, der er 

oparbejdet inden koncernforbindelsen. Dette underskud vil nemlig kun kunne anvendes til 

modregning i netop denne virksomheds skattepligtige indkomst. Det vil således være en fordel via 

transfer pricing at placere indtægter i det pågældende selskab, så underskuddet kan anvendes.  

 

4.2.5. Skattemæssige afskrivninger 

Afskrivninger er et udtryk for værdiforringelse af et anlægsaktiv. Regnskabsmæssigt skal 

virksomhedens anlægsaktiver afskrives systematisk over anlægsaktivernes forventede levetid, mens 

de skattemæssige afskrivninger er fastsat i skattelovgivningen. Regnskabsmæssigt er der tale om en 

pligt, da regnskabet kun vil være retvisende, såfremt værdiforringelsen af anlægsaktiverne indgår i 

regnskabet. Skattemæssigt er der derimod tale om en ret, idet lovgivningen angiver den maksimale 

afskrivning. Det er således tilladt at afskrive mindre end den maksimale afskrivningssats eller helt at 

lade være med at afskrive skattemæssigt. Retten til at afskrive skattemæssigt går ikke tabt, idet der 

året efter kan afskrives med udgangspunkt i den samme saldo.  

Hvis et aktivt afskrives hurtigere skattemæssigt end regnskabsmæssigt, vil den skattepligtige 

indkomst i de første år isoleret set være mindre end den regnskabsmæssige, mens det modsatte er 

tilfældet sidst i aktivets levetid. Dette medfører, at skattebetalingen i første omgang bliver mindre for 

til sidst i forløbet at blive større. Forskellen udgøres af årets udskudte skat. Dermed vil anskaffelsen 

af nye aktiver i høj grad være medvirkende til at mindske den skattepligtige indkomst, idet de 

skattemæssige afskrivninger ofte er højere end de regnskabsmæssige afskrivninger i det første år.  

Den skattepligtige indkomst i 2013 bliver beskattet med 25%, mens beskatningen i 2016 vil være 

22%. Derfor vil det være en fordel at mindske den skattepligtige indkomst via de skattemæssige 

afskrivninger. 
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I forhold til de skattemæssige afskrivninger er det generelt svært at opstille nogle retningslinjer for, 

hvornår indkomsten skal maksimeres eller minimeres. Det afhænger i høj grad af de enkelte 

virksomheders koncern- og indkomstforhold. Generelt kan det som udgangspunkt betale sig for 

virksomhederne at foretage maksimale afskrivninger, så længe virksomhedens indkomst er positiv.  

Såfremt virksomhedens indkomst bliver negativ, skal det overvejes om underskuddet kan fremføres 

til modregning i eksempelvis koncernens overskud eller i virksomhedens positive indkomst i senere 

år. Er der umiddelbart ingen tegn på, at underskuddet kan modregnes, kan det være en fordel ikke at 

foretage maksimale afskrivninger. Dette skyldes at afskrivningsretten på aktivet bliver bevaret, mens 

et fremført skattemæssigt underskud kan gå tabt.  

Virksomhederne har i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 mulighed for et højere 

skattemæssigt fradrag for afskrivninger på driftsmiddelsaldoen efter afskrivningsloven § 5 D. Dette 

gælder dog kun for erhvervelse af nye driftsmidler i den pågældende periode. Dermed kan 

virksomheder, der efter maksimale skattemæssige afskrivninger har positiv skattepligtig indkomst, 

yderligere reducere den skattepligtige indkomst. Ved erhvervelse af nye driftsmidler vil 

anskaffelsessummen blive forhøjet til 115%, hvoraf virksomheden skattemæssigt kan afskrive 25%. 

Det forudsættes, at driftsmidlet tidligst afskaffes i indkomståret 2018, hvorfor de regnskabsmæssige 

afskrivninger i begyndelsen vil være lavere end de skattemæssige afskrivninger. Forskellen mellem 

de regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger vil udgøre reduktionen i den skattepligtige 

indkomst.  

 

4.2.6. Sambeskatning  

Sambeskatning er obligatorisk for alle koncernforbundne danske selskaber, faste driftssteder og 

ejendomme i Danmark, jf. selskabsskatteloven § 31. Derudover er det muligt at vælge frivillig 

international sambeskatning for alle udenlandske selskaber, faste driftssteder og udenlandske faste 

ejendomme.  

Hovedreglen i dansk skatteret er, at hvert skatteretssubjekt skal opgøre den skattepligtige indkomst 

og skatten heraf. Hver virksomhed i en koncern skal således opgøre sin egen skattepligtige indkomst. 

Den skattepligtige indkomst opgøres for selskaber i en koncern på samme måde, som hvis 

virksomheden ikke var en del af en koncern. Der er således ikke særlige regler som sambeskattede 

virksomheder. Dermed er det ikke muligt at beregne den skattepligtige indkomst for en koncern med 

udgangspunkt i koncernregnskabet. Dette skyldes, at det regnskabsmæssige resultat eliminerer 
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koncerninterne handler, således at interne fortjenester fjernes fra regnskabet. Såfremt udgangspunktet 

var koncernregnskabet, ville der være indtægter, som ikke blev beskattet. Derfor opgøres 

sambeskatningen med udgangspunkt i de enkelte virksomheders regnskaber. Det er således summen 

af den enkelte virksomheds skattepligtige indkomst, der udgør sambeskatningsindkomsten.  

Fordelen ved sambeskatning er retten til at overføre et skattemæssigt underskud i en virksomhed til 

modregning i en anden virksomheds skattepligtige overskud. Således sker beskatningen af 

koncernens samlede nettoresultat. Derved kan koncernen opnå en skattebesparelse, idet negativ 

skattepligtig indkomst kan modregnes i positiv skattepligtige indkomst. Sambeskatning er især 

fordelagtigt, hvis en eller flere af virksomhederne i koncernen har skattemæssige underskud, der kan 

modregnes i positiv sambeskatningsindkomst.  

Skattemæssige underskud kan anvendes til modregning i øvrige koncernvirksomheders skattepligtige 

indkomst eller fremføres ubegrænset til modregning i fremtidig positiv skattepligtig indkomst.  

Virksomheder eller koncerner med en negativ skattepligtig indkomst i 2013 kan have en fordel i at 

oparbejde et skattemæssigt underskud, såfremt virksomheden eller koncernen inden for de næste år 

forventer at have en skattepligtig indkomst. Ved at oparbejde et skattemæssigt underskud kan dette i 

de efterfølgende år anvendes til at mindske den skattepligtige indkomst, således at virksomheden eller 

koncernen undgår beskatning. Dette er især relevant i forbindelse med nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen, da virksomheden således kan vente med at betale selskabsskat til 

selskabsskattesatsen er nedsat til 22%.  

Således kan det eksempelvis betale sig for virksomhederne at foretage maksimale skattemæssige 

afskrivninger, på trods af at den skattepligtige indkomst er negativ. Det kræver dog, at virksomheden 

har en forventning om at kunne anvende det skattemæssige underskud inden for de kommende år.  

For virksomheder med negativ skattepligtig indkomst, der ikke har en forventning om positiv 

skattepligtig inden for de kommende år, vil det være værd at overveje at påvirke den skattepligtige 

indkomst, så resultatet bliver så tæt på 0 kr. som muligt. Det vil ikke nødvendigvis være en fordel at 

oparbejde fremførbare skattemæssige underskud. Det kan være en fordel at udskyde de skattemæssige 

afskrivninger til indkomstår med positiv indkomst, således at skatteværdien af afskrivningerne ikke 

mistes. Yderligere er der i lovgivningen forskellige regler, der medfører, at virksomheden mister 

retten til det fremførbare skattemæssige underskud, f.eks. ved skattefri omstrukturering efter 

fusionsskattelovens § 8, stk. 6.  
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Virksomheder med skattepligtig indkomst på op til 7,5 mio. kr. fra indkomståret 2013 vil kunne 

reducere den skattepligtige indkomst fuldt ud med fremførte skattemæssige underskud. For 

virksomheder med en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio. kr. vil den skattepligtige indkomst over 

7,5 mio. kr. kun kunne reduceres med 60% af fremførte skattemæssige underskud, jf. 

selskabsskatteloven § 12, stk. 2. Dette medfører, at virksomheder med en skattepligtig indkomst på 

over 7,5 mio. kr. kommer til at betale selskabsskat, på trods af at virksomheden eller koncernen har 

et skattemæssigt fremførbart underskud fra tidligere år.  

Selskabsskattelovens § 12, stk. 2 vil medvirke til, at flere virksomheder kommer til at bidrage til 

selskabsskatten i de kommende år. En række virksomheder vil gå fra 0-indkomst til positiv indkomst, 

som følge af begrænsningen i anvendelsen af skattemæssige underskud fra tidligere år.  

 

4.2.7. Delkonklusion: Optimering af skattebetalingen 

Virksomhedernes bidrag til selskabsskatten opgøres som den skattepligtige indkomst ganget med 

selskabsskattesatsen. Idet selskabsskattesatsen gradvist nedsættes fra 25% i 2013 til 22% i 2016, vil 

virksomheden opleve en lempeligere beskatning i 2016 end i 2013. Formålet med skatteplanlægning 

er at minimere selskabets samlede skattebetaling inden for skattelovgivningens rammer. 

Virksomhederne kan ved at anvende regler i skattelovgivningen optimere selskabsskatten, således at 

beskatningen, i det omfang det er muligt, begrænses i 2013 og udskydes til 2016 eller senere. En 

udskydelse af selskabskatten til enten 2014 eller 2015 vil ligeledes medføre en skattebesparelse, idet 

selskabsskattesatsen er lavere end i 2013. Den største besparelse vil dog opnås ved at skattebetalingen 

udskydes til 2016, hvor selskabsskattesatsen er sat ned til de 22%.  

Skatteplanlægning anvendes til at minimere virksomhedens skattebetaling og opdeles i henholdsvis 

fremadrettet og bagudrettet skatteplanlægning. Fordelen ved fremadrettet skatteplanlægning er, at 

virksomheden har mulighed for at beregne de skattemæssige konsekvenser som følge af 

virksomhedens handlinger, inden de igangsættes. Virksomheden har således mulighed for at 

iværksætte aktiviteter, der bevidst medvirker til at minimere selskabsskatten. Ved fremadrettet 

skatteplanlægning er det værd at se nærmere på reglerne om rentefradrag og transfer pricing.  

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen mindsker fordelen ved at placere renteudgifter i et land med høj 

skattesats, hvorved et højt rentefradrag opnås. Yderligere er der indført regler, som mindsker 

rentefradraget, såfremt der udelukkende er tale om skattetænkning i forbindelse med at minimere 
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selskabsskatten. Dette medfører ligeledes, at fordelen ved gældsfinansiering frem for 

egenkapitalfinansiering bliver mindre.  

Som følge af at selskabsskattesatsen sættes ned bliver virksomhedernes fordel ved transfer pricing 

mindre. Det vil blive mindre attraktivt at placere omkostningerne i Danmark, idet fradraget for 

omkostningen bliver lavere.  

Den lavere selskabsskattesat er medvirkende til at reducere virksomheders skattespekulationer og 

virker som et værn mod, at selskabsskattegrundlaget flyttes ud af Danmark. Fremadrettet 

skatteplanlægning i forbindelse med reglerne om rentefradrag og transfer pricing kan fortsat være 

fordelagtige, såfremt samhandlen sker med lande, som har en lavere selskabsskattesats end Danmark.  

Bagudrettet skatteplanlægning optimerer selskabsskatten efter indkomståret er udløbet. 

Virksomheden har således ikke mulighed for at igangsætte aktiviteter, der minimerer selskabsskatten. 

Til gengæld kan virksomheden anvende lovgivningens regler omkring skattemæssige afskrivninger 

og sambeskatning til at optimere selskabsskatten.  

Virksomheden kan ved at foretage maksimale skattemæssige afskrivninger mindske den 

skattepligtige indkomst og dermed optimere selskabsskatten. Yderligere har virksomhederne inden 

31. december 2013 mulighed for at forhøje anskaffelsessummen på køb af nye driftsmidler, således 

at de skattemæssige afskrivninger forhøjes.  

Sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber medvirker til at minimere selskabsskatten, idet 

skattemæssige underskud i et selskab kan modregnes i skattepligtig indkomst i et andet selskab. I det 

omfang, det er muligt, vil det være en fordel for virksomhederne at oparbejde et skattemæssigt 

underskud, der kan anvendes til modregning i skattepligtige indkomst, således at virksomheden 

undgår at betale selskabsskat før end i 2016, hvor selskabsskattesatsen bliver nedsat til 22%. Der er 

dog indført regler, så virksomheder og koncerner med en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio. kr., 

uanset skattemæssige underskud fra tidligere år, alligevel vil komme til at betale selskabsskat.  
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4.3. BETYDNING FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHED 

I de ovenstående afsnit er analyseret, hvordan nedsættelse af selskabsskattesatsen skal indregnes i 

virksomhedernes årsrapport, og hvordan virksomhederne kan påvirke selskabsskattebetalingen.  

Regeringens baggrund for nedsættelsen af selskabsskattesatsen er at skabe flere job og øgede 

investeringer. I dette afsnit ses der på, hvilken betydning nedsættelsen af selskabsskattesatsen har for 

den enkelte virksomhed, herunder om regeringens formål med nedsættelsen af selskabsskattesatsen 

svarer til virksomhedernes anvendelse af skattelettelsen.  

Dette gøres med udgangspunkt i et spørgeskema, hvor 5 virksomheder har besvaret 5 spørgsmål 

omkring nedsættelsen af selskabsskattesatsens betydning for deres virksomhed. Grundlaget for 

spørgeundersøgelsen fremgår af afsnit 4.3.1, mens svarene fra respondenterne er analyseret i afsnit 

4.3.2. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er sammenfattet i afsnit 4.3.3. 

 

4.3.1. Udvælgelse af respondenter 

En spørgeundersøgelse skal være repræsentativ, for at den kan anvendes til at sige noget om samtlige 

virksomheders holdning til nedsættelse af selskabsskattesatsen. Dette medfører, at spørgeskemaet 

skal sendes til et antal tilfældigt udvalgte virksomheder, på baggrund af samtlige virksomheder i 

Danmark. Virksomheden SurveyMonkey, der udbyder webbaserede løsninger til 

spørgeundersøgelser, har udarbejdet en vejledning med 5 trin til at sikre, at respondentgruppen 

afspejler populationen. Dette sikrer, at spørgeundersøgelsen kan anvendes til at generalisere.  

Trin 1 omhandler størrelsen af populationen, som er det antal virksomheder, hvis holdninger der 

ønskes analyseret. I 2011 var der 221.100 virksomheder i Danmark, hvilket udgør populationen. 

Trin 2 er en vurdering af, hvor præcis undersøgelsen skal være. Fejlmarginen beskriver, i hvor høj 

grad besvarelserne svarer til populationens holdning, mens konfidensintervallet beskriver, hvor 

nøjagtig stikprøven afspejler populationen. Ofte anvendes en fejlmargin på 5% og et 

konfidensinterval på 95%.  

Ud fra oplysningerne i trin 1 og 2 er det muligt at aflæse, hvor mange spørgeundersøgelser, der skal 

gennemføres. På baggrund af ovenstående oplysninger, vil der skulle gennemføres 383 undersøgelser, 

for at der vil være tale om en repræsentativ undersøgelse.  
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Det vil langt fra være alle virksomheder, der modtager et spørgeskema, som besvarer dette. Derfor 

omhandler trin 4 en vurdering af, hvor mange virksomheder, der udfylder spørgeundersøgelsen. Ved 

online spørgeundersøgelser uden relation til respondenterne fremgår det, at SurveyMonkey ofte 

oplever en svarprocent på mellem 10 – 30%. Ved at antage en svarprocent på 20% er det muligt i trin 

5 at beregne antallet af virksomheder, spørgeundersøgelsen skal sendes til. Dette medfører, at 

spørgeundersøgelsen skal sendes til 383 / 20% = 1915 virksomheder.  

En repræsentativ spørgeundersøgelse vil således medføre et omfattende og tidskrævende arbejde, som 

på baggrund af afhandlingens ressourcer og tidsmæssige horisont ikke vil være muligt. Det er derfor 

valgt at tage kontakt til 5 virksomheder på baggrund af personlige relationer. Dette har resulteret i, at 

samtlige virksomheder har indvilliget i at besvare spørgeskemaet. Ulempen er, at besvarelserne kun 

fortæller noget om disse 5 virksomheders holdninger til nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Derfor 

kan spørgeundersøgelsen ikke kan anvendes til at generalisere i forhold til samtlige virksomheders 

holdninger.   

Spørgeskemaet, som fremgår af bilag 1, indeholder 5 spørgsmål vedrørende, hvilken betydning 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil have efter virksomhedens opfattelse. Resultatet af 

spørgeundersøgelsen er analyseret i det efterfølgende afsnit.  

 

4.3.2. Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaet er indledt med en kort tekst, der beskriver, at selskabsskattesatsen gradvist nedsættes 

fra 25% til 22% frem mod 2016. Den pågældende virksomheds selskabsskat i 2011 er oplyst. På 

baggrund heraf er skatteeffekten af en nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25% til 22% i 2011 

beregnet. Dette medfører, at virksomheden får en fornemmelse af størrelsen af skattelettelsen, som 

følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen. En beregning af virksomhedernes faktiske 

skattelettelser er ikke foretaget, da dette vil kræve kendskab til virksomhedernes skattepligtige 

indkomst i de kommende år  

4 ud af de 5 virksomheder havde i 2011 en skattepligtig indkomst, og disse 4 virksomheder ville 

derfor havde oplevet en skattelettelse. En større skattepligtig indkomst, vil medføre en større 

skattelettelse. 
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Spørgsmål 1: Anvendelse af skattelettelsen 

I spørgsmål 1 er virksomhederne blevet spurgt om, hvordan virksomhedens kommende skattelettelse 

forventes anvendt. For respondent E er spørgsmål 1 ændret til ”Virksomhedens eventuelle kommende 

skattelettelse forventes anvendt til”, idet respondenten i 2011 ikke havde en positiv skattepligtig 

indkomst. En eventuel skattelettelse afhænger af, om virksomheden i de kommende år har en positiv 

skattepligtig indkomst. Det er således antaget, at virksomheder, som i 2011 havde en skattepligtig 

indkomst, også fremadrettet vil have en skattepligtig indkomst.  

Søren Bo Nielsen, professor i økonomi fra CBS, udtalte den 26. februar 2013 ”Jeg tror ikke, at der 

kommer nogen større investeringsbølge eller jobskabelse ud af at sænke selskabsskatten. Der er 

mange virksomheder, der har brug for at polstre sig økonomisk lige nu. Derfor tror jeg, at 

skattelettelsen bliver vekslet til lidt ekstra sul på kroppen frem for nye investeringer” (Politiken, 

2013b)  

Virksomhederne kan polstre sig økonomisk ved at nedbringe virksomhedens gæld eller forøge 

egenkapitalen. Ingen af virksomhederne har i spørgeskemaet angivet, at skattelettelsen forventes 

anvendt på nedbringelse af virksomhedens gæld eller tilføjet bemærkninger om konsolidering.  

Virksomhederne indikerer derimod, at skattelettelsen forventes at blive anvendt til investeringer og 

nye medarbejdere samt udvidelse af selskabets aktiviteter. Alle forhold som vil medvirke til at skabe 

vækst i økonomien, i lighed med regeringens formål med nedsættelsen af selskabsskattesatsen. 

Således tyder det ikke på, at virksomhederne har behov for at polstre sig økonomisk.  

En enkelt virksomhed indikerer, at skattelettelsen vil blive anvendt på udbytte, hvorved det er 

aktionærerne og ikke virksomheden, der får glæde af skattelettelsen. Effekten af skattelettelsen vil 

således afhænge af, hvad aktionærerne vælger at anvende udbyttet fra virksomheden til. I forbindelse 

med udbyttet vil en del af skattelettelsen gå til det offentlige forbrug, idet udbyttet beskattes ved 

udlodning fra selskabet til aktionærer.  

 

Spørgsmål 2 og 3: Flere job og øgede investeringer 

Regeringens baggrund for nedsættelsen af selskabsskattesatsen er at skabe flere job og øgede 

investeringer. I spørgsmål 2 og 3 er der spurgt til virksomhedens opfattelse af, om nedsættelsen af 

skattesatsen er medvirkende til at skabe henholdsvis nye job og flere investeringer.  
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Virksomhederne, der i spørgsmål 1 forventede at anvende skattelettelserne på nye medarbejdere og 

investering, indikerer ligeledes i spørgsmål 2 og 3, at virksomhederne er enige eller delvis enige i, at 

nedsættelsen af skattesatsen er medvirkende til at skabe job og investeringer.  

En virksomhed ansætter allerede flere medarbejdere, mens 2 virksomheder overvejer dette. De øvrige 

2 virksomheder er uenige i, at nedsættelsen af skattesatsen er medvirkende til at skabe nye job. I 

forhold til flere investeringer har 2 virksomheder allerede planer om at igangsætte investeringer, mens 

yderligere 2 virksomheder overvejer at foretage investeringer.  

På baggrund af besvarelserne tyder det således på, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen i højere 

grad er medvirkende til at skabe øgede investeringer end flere job. 

 

Spørgsmål 4: Virksomhedens konkurrenceevne  

I spørgsmål 4 er virksomhederne blevet spurgt, om nedsættelsen af skattesatsen forbedrer 

virksomhedens konkurrenceevne. 1 respondent har udeladt at svare på dette spørgsmål. Således er 3 

ud af 4 virksomheder enige eller delvis enige i, at nedsættelse af skattesatsen forbedrer virksomhedens 

konkurrenceevne. Virksomhederne vil opleve, at omkostningsniveauet vil falde, idet 

selskabsskattesatsen nedsættes. Således vil virksomhederne i konkurrence med udenlandske 

virksomheder blive bedre stillet, såfremt de udenlandske virksomheder ikke oplever lignende 

reduktion i omkostningsniveauet. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen har således betydning for 

virksomhedernes konkurrenceevne.  

1 enkelt respondent er uenig i at nedsættelse af skattesatsen forbedrer virksomhedens 

konkurrenceevne. Dette kan skyldes, at denne respondent driver udlejning af boliger på det danske 

marked. Virksomhedens konkurrenter vil ligeledes få gavn af skattelettelsen, hvorfor virksomhedens 

konkurrenceevne ikke afhænger af niveauet for selskabsskattesatsen.  

 

Spørgsmål 5: Forretningsmæssige beslutninger 

I spørgsmål 5 har virksomhederne besvaret, i hvor høj grad de skattemæssige forhold indgår i de 

forretningsmæssige beslutninger. Alle virksomhederne overvejer de skattemæssige forhold på lige 

fod med andre forhold i forbindelse med forretningsmæssige beslutninger. 
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Således indgår de skattemæssige forhold som et forhold ud af mange, når virksomheden overvejer de 

forretningsmæssige beslutninger. Forhold som infrastruktur, arbejdsstyrke og markedsanalyse er 

andre forhold, som virksomhederne ligeledes baserer deres beslutninger på.  

Ifølge Børsen (2013b) viser en analyse foretaget af det britiske revisions- og konsulentfirma Grant 

Thornton, at 77% af de adspurgte danske virksomheder ikke vil flytte, ligegyldigt hvor lav 

selskabsskatten er. Denne tendens er i overensstemmelse med den generelle holdning i analysen. Det 

tyder således på, at virksomhederne ikke udelukkende reagerer på ændringer i selskabsskattesatsen, 

andre forhold skal også være gunstige, for at virksomhederne eksempelvis vælger at flytte 

virksomheden. 

 

4.3.3. Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen for de 5 adspurgte virksomheder tyder det på, at 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen har en positiv effekt i forhold til flere job og øgede investeringer. 

Virksomhederne vil i højere grad anvende skattelettelsen på initiativer, der medvirker til at sætte gang 

i økonomien end at polstre sig økonomisk ved nedbringelse af gæld eller konsolidering. Nedsættelsen 

af selskabsskattesatsen medvirker ligeledes til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, hvilket 

understøtter den gavnlige effekt af selskabsskattesatsnedsættelsen. 

 

4.3.4. Delkonklusion: Betydning for den enkelte virksomhed 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen kan udelukkende anvendes til at konkludere på baggrund af 

de adspurgte virksomheder, idet undersøgelsen langt fra er repræsentativ for hele populationen. 

Såfremt 5 andre virksomheder var blevet spurgt om de samme spørgsmål, kunne resultatet have været 

helt anderledes.  

Ud fra de adspurgte virksomheder tyder det dog på, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen har en 

positiv effekt i forhold til igangsættelse af nye investeringer og skabe flere job. De skattemæssige 

forhold indgår dog i virksomhedens forretningsmæssige overvejelser på lige fod med en række andre 

forhold. Således kan nedsættelsen af selskabsskattesatsen i sig selv ikke sætte gang i væksten, såfremt 

de øvrige forhold ikke understøtter dette.  

Samlet set afhænger effekten af nedsættelsen af selskabsskattesatsen i høj grad af den enkelte 

virksomheds skattepligtige indkomst, økonomiske forhold og forretningsmæssige situation.  
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4.4. DELKONKLUSION: VIRKSOMHEDSMÆSSIGT PERSPEKTIV  

Betydningen af nedsættelsen af selskabsskattesatsen, ud fra et virksomhedsmæssigt perspektiv, 

afhænger i højt grad af den enkelte virksomheds skattepligtige indkomst, økonomiske forhold og 

forretningsmæssige situation.  

Virksomheder med positiv skattepligtig indkomst vil opleve en skattelettelse på henholdsvis 0,5%-

point, 1,5%-point og 3%-point i 2014, 2015 og 2016, som følge af at selskabsskattesatsen gradvist 

nedsættes fra 25% i 2013 til 22% i 2016. Dette medfører, at virksomhedernes resultat øges, idet 

virksomhederne betaler mindre i selskabsskat. Hvad virksomhederne anvender skattelettelsen til, 

afhænger derimod af virksomhedens økonomiske situation og forretningsmæssige forhold.  

Ifølge spørgeundersøgelsen i afsnit 4.3. tyder det på, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen har en 

positiv effekt på nye job og investeringer. Virksomhederne vil anvende skattelettelsen på aktiviteter, 

der er medvirkende til at sætte gang i økonomien, så som nye investeringer og arbejdspladser samt 

udvidelse af virksomhedens aktiviteter. Den generelle opfattelse blandt virksomhederne er, at 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen medvirker til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.  

Virksomheder, med en negativ skattepligtig indkomst bidrager ikke til selskabsskatten, og får således 

ikke del i skattelettelsen, som virksomheder med positiv skattepligtig indkomst får. Virksomhederne 

kan benytte skatteplanlægning til at optimere den skattepligtige indkomst. Ved at anvende regler i 

skattelovgivningen, har virksomhederne mulighed for at begrænse den skattepligtige indkomst og 

dermed virksomhedens bidrag til selskabsskatten. I det omfang det er muligt, kan virksomhederne 

udskyde beskatningen til indkomstår, hvor selskabsskattesatsen er lavere. Rentefradrag, transfer 

pricing, skattemæssige afskrivning samt sambeskatning er nogle af de værktøjer, der kan anvendes 

til at optimere skattebetalingen.  

Virksomheder med en udskudt skatteforpligtelse vil, for regnskabsåret 2013, som udgangspunkt få 

en indtægt i resultatopgørelsen, som følge af ændringen i udskudt skat. Dette skyldes, at 

skatteforpligtelsen bliver mindre som følge af den mindre selskabsskattesats. Modsætningsvis vil 

virksomheder med et udskudt skatteaktiv få en omkostning i resultatopgørelsen for regnskabsåret 

2013, idet nedsættelsen af selskabsskattesatsen medfører, at skatteaktivet bliver mindre. Om 

virksomhederne for regnskabsåret 2013 vil opleve en indtægt eller en omkostning afhænger således 

af, om virksomhedens udskudte skat er et aktiv eller en forpligtelse.  

Selskabsskattesatsnedsættelsen har især en positiv effekt for virksomheder, der betaler selskabsskat.  
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5. KONKLUSION 

Formålet med specialet har været at undersøge, hvilken betydning nedsættelsen af den danske 

selskabsskattesats har ud fra et samfundsøkonomisk og virksomhedsmæssigt perspektiv. 

Regeringens baggrunden for selskabsskattesatsnedsættelsen er at øge væksten og skabe flere job ved 

at forbedre vilkårene for produktion og beskæftigelsen. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen er alene 

et initiativ ud af mange, der indgår i regeringens Vækstplan DK. Således har regeringen den 27. juni 

2013 vedtaget, at selskabsskattesatsen gradvist nedsættes fra 25% i 2013 til 22% i 2016. 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen er i første omgang analyseret ud fra et samfundsøkonomisk 

perspektiv. Indledningsvis kan det konkluderes, at selskabsskatten kun udgør ca. 2% af de offentlige 

finanser, på trods af at skatter og afgifter udgør ca. halvdelen af bruttonationalproduktet. Dermed 

fylder selskabsskatten lidt i det samlede billede af den danske økonomi. 

Historisk set har selskabsskattesatsen været faldende siden 1985, og er således blevet halveret frem 

til 2013. En lignende tendens har fundet sted i de øvrige europæiske lande. På trods af nedsættelsen 

af selskabsskattesatsen har der ikke været tale om en lempeligere beskatning, idet skattegrundlaget er 

blevet udvidet i den samme periode. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen har således været 

medvirkende til at tiltrække investeringer fra udenlandske virksomheder og investorer, men ikke at 

øge investeringsomfanget for virksomhederne i landet. Idet regeringens nedsættelse af 

selskabsskattesatsen denne gang ikke modsvares af en udvidelse i skattegrundlaget, vurderes det, at 

både investeringsomfanget fra virksomheder i landet og investeringer fra udlandet vil øges. 

Nedsættelse af selskabsskattesatsen er et finanspolitik instrument, som regeringen kan anvende til at 

påvirke samfundets samlede efterspørgsel og aktivitetsniveau. Ved at analysere den 

makroøkonomiske effekt af en ekspansiv finanspolitik kan det konkluderes, at nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen på kort sigt vil have en positiv effekt. På baggrund af den 1 årige 

multiplikatoreffekt vil bruttonationalindkomsten øges med 43 mia. kr. og 200 personer vil komme i 

job. Den kortsigtede effekt af ekspansiv finanspolitik vil føre til øget vækst og beskæftigelse, som 

følge af en stigning i nationalindkomsten. Inddrages finansieringssiden af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen ser billedet anderledes ud. Selskabsskattesatsnedsættelsen er finansieret ved at 

reducere de offentlige udgifter, som er meget bedre til at skabe vækst og job end en nedsættelse af 

selskabsskatten er. Således vil finansieringen medføre en større reduktion i væksten og antallet af job, 

end nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil skabe. 
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På længere sigt vil den ekspansive finanspolitik medføre en uændret bruttonationalindkomst, mens 

prisniveauet vil stige. Dette medvirker til at forværre Danmarks konkurrenceevne, idet nettoeksporten 

vil falde som følge af dyrere varer. 

Ses der i stedet på den strukturelle konkurrenceevne, vil denne blive forbedret som følge af 

nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Dette skyldes, at en høj selskabsskattesats trækker ned i den 

samlede vurderingen af, hvor gode rammebetingelser der er for at drive virksomhed i landet. En lavere 

selskabsskattesats vil medvirke til at tiltrække udenlandske investeringer, på trods af at landet ikke 

nødvendigvis har en lempeligere beskatning, idet skattegrundlaget kan være bredere. Dette skyldes, 

at selskabsskattesatsen fungerer som blikfang og en indikator af skatteniveauet i et land. På trods af 

at konkurrenceevnen forværres, som følge af den langsigtede makroøkonomiske effekt, vil 

konkurrenceevnen således blive forbedret på andre områder, ligesom en lavere selskabsskattesats vil 

medvirke til at tiltrække udenlandske investeringer. 

Danmark er en lille, åben økonomi, der påvirkes af de omkringliggende lande. I forhold til Sverige 

og Storbritannien har Danmark en højere selskabsskattesats, mens den tyske selskabsskattesats er 

højere end den danske. Ses der i stedet på den samlede beskatning er Danmark det land, der har den 

højeste beskatning. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil ikke medføre en konkurrencemæssig 

fordel, idet selskabsskattesatsen i Storbritannien fortsat vil være lavere. Ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv er nedsættelsen af selskabsskattesatsen således medvirkende til at forbedre den 

konkurrencemæssige ulempe, Danmark har som følge af den højere beskatning. 

Efterfølgende er nedsættelsen af selskabsskattesatsen analyseret ud fra et virksomhedsmæssigt 

perspektiv. I modsætning til det samfundsøkonomiske perspektiv fylder nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen noget mere for virksomhederne. Dette skyldes, at virksomheder med en positiv 

skattepligtigt indkomst i 2013 skal betale 25% i skat, hvorved virksomhedens resultat bliver mindre. 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen gradvist frem til 2016 er således medvirkende til at øge 

virksomhedernes resultat. 

Skattelettelserne vil være størst for de virksomheder, der bidrager mest til selskabsskatten. Således 

vil det være virksomhederne inden for brancherne industri, handel, råstofindvinding, transport samt 

finansiering og forsikring, der vil få de største skattelettelser, idet brancherne samlet set står for 77% 

af selskabsskatten for 2011. Dog vil virksomhederne inden for råstofindvinding og finansiering og 

forsikring, som står for 29% af selskabsskatten ikke få nogen skattelettelse, idet selskabsskattesatsen 

enten fastholdes, eller fordi nedsættelsen bliver modsvaret af en stigning i lønsumsafgiften. Det vil 
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således langt fra være alle virksomheder, der vil få en skattelettelse i forbindelse med nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen. 

Hvilken virksomhedsmæssig effekt nedsættelsen af selskabsskattesatsen vil have afhænger i høj grad 

af, hvad virksomhederne vælger at anvende skattelettelsen til. På baggrund af spørgeundersøgelsen i 

afsnit 4.3. tyder det på, at skattelettelsen vil blive anvendt på aktiviteter, der vil medvirke til at øge 

væksten i samfundet. Ingen af virksomhederne indikerer, at skattelettelsen vil blive anvendt på 

konsolidering eller nedbringelse af virksomhedens gæld. 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal i virksomhedernes årsrapporter for 2013 indregnes via den 

udskudte skat, idet denne skal opgøres på baggrund af den skattesats, der forventes at være gældende 

på det tidspunkt, hvor den udskudte skat forventes realiseret. Dette medfører, at den udskudte skat 

skal indregnes som et vægtet gennemsnit, hvilket kan være en kompliceret og tidskrævende 

opgørelse. Skat af årets resultat, vil blive påvirket fra indkomståret 2014 for de virksomheder, der har 

en positiv skattepligtig indkomst, idet selskabsskattesatsen bliver nedsat. 

Virksomhederne kan via skatteplanlægning optimere den skattepligtige indkomst, således at 

virksomhedernes bidrag til selskabsskatten begrænses eller udskydes. Dette kan være en fordel, idet 

beskatningen vil være lempeligere i 2016 end i 2013, som følge af den lavere selskabsskattesats. På 

baggrund af skattelovgivningen kan virksomhederne anvende reglerne omkring rentefradrag, transfer 

pricing, skattemæssige afskrivninger og sambeskatning til at begrænse beskatningen. 

Fordelen ved at placere omkostninger i Danmark, for således at opnå et højt skattefradrag, vil blive 

mindre som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Forskellen mellem landenes skattesatser 

bliver mindre, og begrænser dermed skattefordelene ved skatteplanlægning, hvor indtægter placeres 

i et land med lav skattesats, mens omkostningerne placeres i et land med høj skattesats. Nedsættelsen 

af selskabsskattesatsen virke således som et værn imod, at skattegrundlaget flyttes ud af landet. 

Nedsættelse af selskabsskattesatsen indgår i Vækstplan DK, som et initiativ blandt mange. Det er 

nødvendigt at se på samtlige initiativers virkninger og deres indbyrdes relationer for at kunne vurdere, 

om regeringens plan om konkurrencedygtige virksomheder og flere job vil blive ført ud i livet. 

Isoleret set har nedsættelsen af selskabsskattesatsen en begrænset samfundsøkonomisk og 

virksomhedsmæssig effekt. Dette skyldes, at indtægterne fra selskabsskatten udgør en meget lille del 

af den samlede økonomi, og at det langt fra er alle virksomheder, der vil få gavn af nedsættelsen af 

selskabsskattesatsen, idet det kun er få virksomheder der bidrager til selskabsskatten.  
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6. PERSPEKTIVERING 

Afhandlingen giver anledning til flere forhold, der vil være interessante at undersøge. For det første 

opvejes nedsættelsen af selskabsskattesatsen af en stigning i lønsumsafgiften for de finansielle 

virksomheder. Det vil være interessant at undersøge, om skattelettelsen reelt bliver modsvaret af 

stigningen i lønsumsafgiften. Dette skyldes, at lønsumsafgiften og selskabsskatten opgøres på 

baggrund af to forskellige grundlag. Lønsumsafgiften beregnes på baggrund af afgiftsgrundlaget, der 

opgøres på baggrund af lønnen til de ansatte, mens selskabsskatten opgøres på baggrund af den 

skattepligtige indkomst. Om en nedsættelse af selskabsskattesatsen vil blive modsvaret af en stigning 

i lønsumsafgiftssatsen, vil kræve en nærmere undersøgelse.  

Et andet forhold, der vil være interessant at undersøge, er sammenhængen mellem virksomhedernes 

skattebetaling og corporate social responsibility (CSR). Virksomhedernes skattebetaling er fra 

udgangen af 2012 blevet offentlig tilgængelig på internettet. Dette har medført øget fokus på, hvilke 

virksomheder der bidrager til samfundet via selskabsskatten. Samfundet opfatter skattebetalingen, 

som virksomhedernes bidrag til det samfund, de agerer i, mens virksomhederne opfatter 

skattebetalingen som en omkostning, der kan optimeres. Mads Øvlisen (Erhvervsmagasinet CSR, 

2012) mener, at virksomhedernes skattebetaling ikke skal blandes sammen med CSR, idet der er tale 

om to forskellige mål. Virksomhederne måler skattebetalingen på baggrund af jura, mens samfundet 

måler skattebetalingen på baggrund af et moralkodeks. Sammenblandingen af virksomhedernes 

skattebetaling og CSR har medført, at store internationale koncerner er blevet hængt ud i medierne 

for skattesnyd, som følge af en selskabsskat på 0 kr. En selskabsskat, som ifølge skattereglerne kan 

være fuldt ud lovlig, men som på baggrund af samfundsansvaret vurderes amoralsk, idet 

virksomhederne ikke bidrager til samfundet via selskabsskatten. Dermed tyder det på, at det være 

skadeligt for virksomhedernes omdømme at anvende skattelovgivningen til at optimere 

selskabsskatten, da dette i medierne kan blive fremstillet som skatteunddragelse.  

Et tredje forhold er den fremtidige udvikling i skattesatserne, som siden 1985 har været faldende. 

Regeringerne i EU landene har sænket selskabsskattesats for at tiltrække flere udenlandske 

investeringer samt sikre, at landets virksomheder ikke flytter ud, som følge af en lavere selskabsskat 

i nabolandet. EU landene presser således hinanden til at sænke selskabsskattesatsen. Når et land 

sænker selskabsskattesatsen er der mange andre lande, der følger med, eller ligefrem sænker 

selskabsskattesatsen yderligere. De lande, der har den laveste selskabsskattesats, har således en 

konkurrencemæssig fordel i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer. De seneste år har der 
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således været tale om et decideret kapløb mod bunden. Såfremt udviklingen mod en lavere 

selskabsskattesats fortsætter, vil landene være nødsaget til at tænke anderledes i forhold til 

beskatningen af virksomhederne. Det vil ikke længere være muligt at bevare indtægterne fra 

selskabsskatten, idet virksomhedernes skattebetaling med en selskabsskattesats på 0% vil være 0 kr. 

Derved vil virksomhederne ikke længere bidrage til samfundet via selskabsskatten.  

Et alternativ til den faldende selskabsskattesats, er en harmonisering af selskabsskatten på tværs af 

landegrænser. De forskellige landes skattepolitikker og skattesatser er medvirkende til, at 

virksomhederne via skatteplanlægning kan flytte fortjeneste til skattely lande, hvorved 

virksomhederne minimerer selskabsskatten. Dette er muligt og lovligt som følge af den uensartede 

skattelovgivning i EU. Internationalt og samfundsmæssigt er der en modstand mod at virksomhederne 

ikke betaler skat. Dette medfører, at der er et øget incitament til at lukke hullerne i skattelovgivningen 

ved i højere grad end tidligere at harmonisere skattereglerne i Europa. I forbindelse med EU-topmøde 

den 22. maj 2013 opfordrede Storbritannien, Tyskland og Frankrig således til strengere regler, der 

skal tvinge store selskaber til at betale mere i skat i det land, hvor de tjener pengene (Politiken, 2013c).  

Ved at standardisere selskabsbeskatningen i EU vil selskabsskatten ikke længere være et 

konkurrenceparameter indenfor EU, ligesom selskaberne inden for EU ikke kan flytte overskud 

mellem lande for at opnå en lavere beskatning. Standardiseringen vil sætte en stopper for nedsættelsen 

af selskabsskattesatsen, således at det eksisterende grundlag for virksomhedernes selskabsskat kan 

bevares. Ifølge James og Nobes (2010) kan harmoniseringen af selskabsskatten dog have lange 

udsigter. Dette skyldes, at harmoniseringen møder modstand fra virksomheder, der frygter, at 

konkurrenceevnen i Europa vil blive svækket og fra lande med specielt attraktive skatteordninger. 

Yderligere er der en modvilje fra regeringerne, idet disse vil miste kontrollen over beskatningen af 

virksomhederne. Denne modstand skyldes, at landene således ikke vil kunne regulere økonomien og 

indtægterne ved at ændre på beskatningen af virksomhederne. Om der i fremtiden vil blive tale om 

en standardisering af selskabsbeskatningen eller nye former for virksomhedsbeskatning, vil kræve er 

mere dybdegående undersøgelse.  

Endeligt vil der være interessant at undersøge om nedsættelsen af selskabsskattesatsen har haft den 

ønskede effekt, som regeringen har håbet på. Dette vil være muligt at undersøge, når 

selskabsskattesatsen i 2016 er nedsat til 22%. Derved er det muligt at analysere, hvordan 

virksomhederne faktisk har reageret på nedsættelsen af selskabsskattesatsen.   
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Bilag 1 

Besvarelse af spørgeskema, samt beskrivelse af respondenter.  

 Respondent A: Regnskabsmedarbejder i fremstillingsvirksomhed. Regnskabsklasse stor C. 

Bidrog til selskabsskatten i 2011.  

 Respondent B: Direktør i fremstillingsvirksomhed. Regnskabsklasse B. Bidrog til 

selskabsskatten i 2011. 

 Respondent C: Økonomidirektør i agenturhandel. Regnskabsklasse B. Bidrog til 

selskabsskatten i 2011. 

 Respondent D: Bestyrelsesmedlem i udlejning af boliger. Regnskabsklasse B. Bidrog til 

selskabsskatten i 2011. 

 Respondent E: Administrerende direktør i trykkeri. Regnskabsklasse B. Bidrog ikke til 

selskabsskatten i 2011. 

 A B C D E 

Sp. 1: Virksomhedens kommende skattelettelse forventes anvendt til: 

Investeringer  x  x x 

Nye medarbejdere  x   x 

Udbytte x     

Nedbringelse af gæld      

Andet - beskriv gerne hvad   Udvidelse af 

selskabets 

aktiviteter 

  

      

Sp. 2: Nedsættelse af skattesatsen er medvirkende til at skabe nye job 

Enig, vi ansætter flere medarbejdere  x    

Delvis enig, vi overvejer at ansætte flere 

medarbejdere 

   x x 

Uenig, vi ansætter ikke flere medarbejdere x  x   

Evt. kommentar:    Selskabsskatte-

procent 

påvirker ikke 

antallet af 

medarbejdere 

  

      

Sp. 3: Nedsættelse af skattesatsen er medvirkende til at skabe flere investeringer 

Enig, vi har planer om at foretage 

investeringer 

 x  x  

Delvis enig, vi overvejer at foretage 

investering 

  x  x 

Uenig, vi har ikke planer om at foretage 

investeringer 

x     
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 A B C D E 

Sp. 4: Nedsættelse af skattesatsen forbedrer virksomhedens konkurrenceevne 

Enig  x   x 

Delvis enig x     

Delvis uenig      

Uenig    x  

      

Sp. 5: De forretningsmæssige beslutninger påvirkes af de skattemæssige forhold 

Skattemæssige forhold overvejes og har 

stor betydning 

     

Skattemæssige forhold overvejes på lige 

fod med andre forhold 

x x x x x 

Skattemæssige forhold overvejes men har 

mindre betydning 

     

Skattemæssige forhold overvejes ikke      

Tabel 8 – Resultat af spørgeundersøgelse. Kilde: Egen udarbejdelse på baggrund af respondenternes svar på 

spørgeskema. NB respondent C har ikke besvaret spørgsmål 4. 

 

 


