
23

I

Indledning

1. Hovedtræk af dansk skatterets udvikling

1.1. Tiden op til statsskatteloven af 1903

Mens beskatningen i ældre tid fortrinsvis byggede på besiddelse af fast ejendom,1 
førte stigende offentlige udgifter til udvikling af bysamfundene til, at der i det 19. 
århundrede indførtes supplerende kommunal beskatning i byerne, som hvilede 
dels på en skønsmæssig ansættelse af den pågældende persons samlede formue og 
økonomiske stilling, den såkaldte formue- og lejlighedsskat, dels på brugen og 
nytten af fast ejendom, den såkaldte bygningsafgift.2 Før den første statsskatte-
lov fra 1903 var beskatningen derfor i det væsentligste rettet mod besiddelse af 
fast ejendom og anden formue, men var tillige afhængig af, om den skattepligtige 
boede på landet eller i en købstad.

1.2. Fra statsskatteloven af 1903 til skattereformen af 1987

Grundstrukturen i vores endnu gældende skattelovgivning blev i hovedsagen lagt 
ved den første statsskattelov af 1903 om Indkomst- og Formueskat til staten. Ved 
reformen ændredes beskatningens hovedgrundlag epokegørende fra at være be-
siddelse af fast ejendom og formue til at være erhvervelse af indkomst.3 Baggrun-
den for denne omlægning var den stigende industrialisering og det politiske sy-
stemskifte i 1901. Reformen overførte endvidere i væsentligt omfang beskatnin-
gen fra land til by og var i overensstemmelse med en almindelig udvikling i hele 
Europa, der i højere grad lod beskatning hvile på indtægtsskabelse. Loven, der 
også indeholdt regler om beskatning af aktieselskaber, afløstes af statsskattelo-

1. I den tidligere middelalder bestod skatterne af pligten til at huse regenten og hans følge, såkaldt 
nathold, og af pligten til at møde “til leding” med fuld udrustning på egen bekostning.

2. Byernes borgere skulle inden 1802 – bortset fra told og skat på omsætning af varer – ikke betale 
skat af betydning.

3. Beskatning af indkomst havde dog tidligere været anvendt ved de såkaldte krigsskatter i 1848, 
1864 og 1870. Derimod hvilede krigsskatter i ældre tid, herunder krigsskatten fra år 1700 og kob-
berskatten fra 1674, også på formue og fast ejendom.
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ven af 1922. Selvom denne er ændret næsten talløse gange, og talrige andre love 
er kommet til, er den stadig den grundlæggende lov i vort skattesystem. Den be-
stod oprindelig af godt 50 paragraffer, der på overskuelig måde regulerede alle 
væsentligere skattespørgsmål. De kommunale skattemyndigheder skulle medvir-
ke ved skatteligningen, mens statslige myndigheder var øverste instans i et klage-
system, der skulle sikre, at ligningen blev ensartet. Indkomstbeskatningen efter 
loven var progressiv med et progressionsfelt fra 0,4 pct. i skat af indtægter på 
under 500 kr. til 25 pct. i skat af indtægter på over 1 mio. kr. Det samlede skat-
tetryk var i tiden op til 1903 12 pct.4 Beskatning skete af nettoindkomst, idet det 
var fastsat, hvilke indkomstarter der skulle beskattes, og hvilke udgifter der var 
fradragsberettigede.

Perioden op til skattereformen af 1987 var indtil 1950’erne præget af en bety-
delig stabilitet, dog at skattetrykket steg fra de nævnte 12 pct. i 1903 til ca. 30 pct. 
i 1951.

Ved afskrivningsloven fra 1957, der indførte saldoafskrivningsmetoden, øge-
des mulighederne for afskrivninger væsentligt med det sigte at styrke investerin-
ger i erhvervslivet.

Lov om særlig indkomstskat fra 1958 inddrog hidtil skattefri kapitalgevinster 
under beskatningen, i første række genvundne afskrivninger, men i de følgende år 
også beskatning af gevinster på aktier, fast ejendom og immaterielle værdier. Sær-
lig indkomst beskattedes med en proportional skatteprocent på 30.

I 1960 samledes reglerne om beskatning af aktieselskaber og visse andre juridi-
ske personer i selskabsskatteloven, der indeholdt regler om en proportional be-
skatning af overskud i selskaber, som var lavere end beskatning af personlig ind-
komst. Selskabsskatten er efterfølgende blev sænket betydeligt; fra oprindeligt 50 
pct. til nu kun 22 pct.

Også reglerne om forlods afskrivninger ved fradrag for indskud på etablerings- 
og investeringsfondskonti fra 1965 og nye regler om adgang til nedskrivninger på 
varelagre ifølge varelagerloven af 1967 tilsigtede at styrke erhvervslivet. Adgan-
gen til at henlægge til investeringsfondskonti og til at nedskrive på varelagre blev 
ophævet fra og med indkomståret 1998.

Udviklingen af velfærdssamfundet tog imidlertid fra midten af 1960’erne for 
alvor fart med deraf følgende behov for offentlige indtægter i et hidtil ukendt 
omfang til dækning af udgifterne ved udbygning af den offentlige sektor, infra-
struktur samt social- og sundhedslovgivning m.v.5 Tilvejebringelsen af disse ind-
tægter skete ud over ved indførelsen af nye indirekte skatter, herunder navnlig 
momsloven fra 1967, især ved løbende forhøjelser af skatteprocenterne for ind-
komstskat, formueskat og afgifter. Skattetrykket steg således fra 33 pct. i 1966 til 
43 pct. i 1972.

4. I 1870 var skattetrykket 9-10 pct.
5. Udgifter til hospitalsophold m.v. betales i Danmark over skatterne i modsætning til, hvad der i 

almindelighed er tilfældet i udlandet, hvor disse udgifter oftest dækkes ved forsikringsordninger 
eller arbejdsmarkedsbidrag.
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Den vigtigste lovgivning før skattereformen af 1987 fandt sted ved kildeskat-
teloven, der trådte i kraft den 1/1 1970. Før denne betaltes indkomstskatter først 
året efter optjeningen på grundlag af en ligning efter indkomstårets udløb, men 
således at beskatningen skete efter fradrag af betalte skatter. Ved kildeskattelo-
ven opdeltes indkomster i A- og B-indkomster, og skattefradragsretten ophæve-
des. For A-indkomster blev skatten af løn m.v. indeholdt og indbetalt af  arbejds-
giveren før udbetaling af den resterende del af  lønnen m.v. til indkomstmodtage-
ren. Også for B-indkomster indførtes en tillempet samtidighed, idet skatten for-
faldt i rater i det løbende indkomstår og blev opgjort på grundlag af en forskuds-
registrering. Endvidere blev sambeskatning af ægtefæller begrænset afgørende og 
sambeskatning mellem forældre og børn reelt ophævet.

Den senere del af  perioden indtil skattereformen af 1987 blev præget af en 
hidtil ukendt strøm af love, bekendtgørelser og cirkulærer, som var udtryk for en 
høj grad af detaljering af kendte principper, bl.a. med det formål at undgå skat-
tetænkning.

Marginalskatteprocenten, dvs. skatteprocenten af den højest beskattede del af  
indtægter, var efterhånden over 70 pct. Hvis man tjente 100 kr., kunne man såle-
des beholde mindre end 30 kr. Hvis man omvendt havde et skattefradrag, der 
kostede 100 kr., kunne man spare mere end 70 kr. i skat. Renteudgifter kunne 
fratrækkes fuldt ud og kostede således reelt mindre end 30 pct. for de højere ind-
tægter. Da der endvidere var ret kraftig inflation, steg de værdifaste goder, man 
købte for lån, i nominel værdi, mens et lån kun skulle tilbagebetales med det 
lånte beløb. I kraft af skattesystemet og inflationen kunne man således låne sig til 
at blive velhavende. Denne samfundsmæssigt set uønskværdige effekt var en lo-
gisk følge af de voldsomme forhøjelser af skatteprocenterne.

Den høje rente bevirkede, at markedskursen på lavt forrentede obligationer 
m.v. var lav, når en obligation blot havde en vis kortere løbetid. Da kursgevinsten, 
som opnåedes ved obligationens udløb, var skattefri, gik der en hel industri i at 
udbyde skattepakker, hvorved højt betalte indkomstmodtagere købte lavt forren-
tede obligationer for lånte midler og efter fradrag af nettorenteudgiften fik en 
samlet fortjeneste på grund af skattegevinsten og den skattefri kursgevinst.

Endvidere blev der udbudt undertiden risikofyldte “skattepakker” til højt be-
talte lønmodtagere og indehavere af serviceerhverv, der købte anparter i skibe, 
hoteller m.v. og i kraft af  afskrivningsreglerne som nye delvist erhvervsdrivende 
opnåede en skattebesparelse.

Endelig bevirkede de høje skatteprocenter på indkomst samt momssystemet, at 
der opstod (endnu mere) såkaldt sort arbejde, dvs. arbejde, hvor lønnen for en 
arbejds- eller serviceydelse sættes væsentligt lavere end markedsprisen for “hvidt” 
arbejde og ikke bliver selvangivet, og hvor eventuel moms ikke afregnes.

Det bestående skattesystem var således blevet ramt af nogle i og for sig let forståe-
lige følgevirkninger af de ikke tilstrækkeligt gennemtænkte forhøjelser af skatte-
procenterne, der førte til meget betydelige skatteunddragelser, og som virkede 
yderst uretfærdigt over for den del af  befolkningen, som undlod at “skaffe sig” 
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fradrag og ikke arbejdede sort.6 Der bredte sig derfor en gryende forståelse for, at 
det eneste virkeligt effektive modtræk ville være at nedsætte procenterne for be-
skatning af arbejdsindkomst og tilvejebringe det nødvendige provenu ved at bre-
de beskatningsgrundlagene ud til nye beskatningsobjekter.

I midten af 1970’erne afgav Indkomstskatteudvalget en betænkning, der inde-
holdt en grundigere undersøgelse af skattelovgivningen, men som ikke førte til 
noget. Bestræbelserne for at skabe større overskuelighed og for at nedsætte skat-
terne førte dog til en maksimering af marginalskatteprocenten ved et skatteloft 
på 73 pct.

I perioden 1981-83 gennemførtes en lovgivning, hvor beskatningen af kapitalge-
vinster – i og for sig mod den begyndende strømning – for at lette generations-
skifter og forbedre erhvervslivets vilkår aftrappedes; aktieavancebeskatningen 
lempedes, goodwillavancebeskatningen bortfaldt,7 og beskatningen af avancer 
ved salg af fast ejendom lempedes væsentligt.8 Beskatning af hidtil skattefrit af-
kast af visse pensionskapitaler, herunder opsparing på kapitalpensioner i penge-
institutter, blev indført i 1983 i form af en lov om realrenteafgift.

I 1986 gennemførtes kursgevinstloven, ved hvilken et mindsterentesystem ind-
førtes.

1.3. Skattereformen af 1987

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 1985 en skattereformaftale, som blev til 
1987-reformen, og hvis hovedformål skulle være at modvirke skattetænkning, 
fremme privat opsparing, nedsætte skatteprocenterne og forbedre børnefamilier-
nes vilkår.

Baggrunden for skattereformen af 1987 var især, at den fulde rentefradragsret 
for de højere indkomster bevirkede et nedslag i skatten på 73 pct. af  renteudgif-
ten. Dette havde medført helt ukritiske private gældsætninger af et sådant om-
fang, at det havde fået alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser i form af 
høje renter til skade for erhvervslivets konkurrenceevne, inflation og øget import 
af forbrugsgoder med den samlede virkning, at betalingsbalancen over for udlan-
det i længere tid havde udvist betydelige underskud. Den private opsparing var 
endvidere alt for beskeden. Marginalbeskatningens højde, derunder også formue-
skatten samt arveafgifter på 32 pct., 80 pct. og 90 pct. af  lidt større formuer, 
havde endvidere medført en væsentlig skatteflugt til udlandet og i forbindelse 
med forhøjelser af momssatserne et voksende omfang af sort arbejde.

6. Se nærmere om skatteaversion og sort arbejde Frank Høgholm Pedersen: Skatteaversion, 2000, 
s. 202 ff.

7. Beskatningen af goodwill blev gradvist genindført fra 1993 til 1998.
8. Beskatningen af avancer ved salg af fast ejendom skærpedes som følge af pinsepakken væsent-

ligt frem til og med 2008. 
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Hovedfilosofien bag reformen bestod i at “straffe” lånoptagelser. Dette skete 
ved at begrænse skattefradragsværdien af renteudgifter meget væsentligt og uden 
overgangsregler for husstandsindtægter over en vis størrelse. For at give incita-
ment til opsparing formindskedes endvidere beskatningen af renteindtægter og 
andre kapitalindtægter. Den tekniske gennemførelse heraf bestod i ved en ny lov, 
personskatteloven, at opdele indkomster i personlig indkomst og kapitalind-
komst. Kapitalindkomst beskattedes derefter væsentligt lavere efter et nettoprin-
cip, som således også gav en lavere fradragsret for negativ kapitalindkomst, navn-
lig renteudgifter. Denne del af  reformen medførte en omfattende bølge af tvangs-
auktioner og et meget betydeligt fald i værdien af fast ejendom, som i et vist 
omfang stavnsbandt folk i overbehæftede huse, ligesom tilfældet havde været 
under 1930’ernes depression. En særlig skat på renteudgifter blev dog ophævet 
kort efter dens ikrafttrædelse.

Ved 1987-skattereformen gennemførtes tillige virksomhedsskatteloven, hvis 
indhold bl.a. består i, at en person, som uden selskabsdannelse driver erhvervs-
mæssig virksomhed, helt eller delvist kan undlade at hæve det overskud, driften 
af virksomheden afkaster, og derved undgå at skulle svare sædvanlig personind-
komstskat af det uhævede overskud. Dette bliver indestående i virksomheden og 
beskattes i stedet med en skatteprocent, der svarer til selskabsskatteprocenten og 
derfor er langt lavere end procenterne ved beskatning af personlig indkomst. 
Virksomhedsordningen medfører således en ligestilling mellem beskatning af 
overskud i selskaber og beskatning af ikke-hævet overskud i personligt drevne 
virksomheder. Ordningen giver endvidere den erhvervsdrivende mulighed for at 
fradrage sine erhvervsmæssige renteudgifter fuldt ud. Den er siden blevet anvendt 
bredt, også i serviceerhverv, hvor der ikke er noget egentligt behov for investering, 
og hvor virkningen således reelt blot bliver, at beskatningen udskydes.

Reformen inddrog endvidere visse skattefri kursgevinster under beskatningen 
og besværliggjorde emigration til udlandet ved en såkaldt skatteflugtspakke.

Nogen væsentligere sænkning af beskatningsprocenterne for personlig ind-
komst blev der imidlertid ikke tale om.

1.4. Skattereformen af 1993

I 1992 var den danske økonomi gået næsten i stå som følge af et meget lille for-
brug og en for stor privat opsparing. I begyndelsen af 1992 nedsattes et sagkyn-
digt udvalg, Personskatteudvalget, der skulle udarbejde forslag til nedbringelse 
af de fortsat høje marginalskatter på arbejdsindkomst, således at disse kunne 
sænkes til et internationalt gennemsnit og mindske tilskyndelserne til skattetænk-
ning og sort arbejde. Udvalgets betænkning fra oktober 1992 hvilede på en grun-
dig analyse og bestod navnlig af følgende forslag:

• beskatningen skal i videst muligt omfang være uafhængig af indkomstens 
fremtrædelsesform og uafhængig af, hos hvilke skattesubjekter indkomsten op-
tjenes,
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• personalegoder og andre lønaccessorier bør bringes til beskatning,
• forskellige former for kapitalgevinster bør beskattes ensartet, uanset hvorledes 

gevinsten er opnået,
• de talrige fradrag bør begrænses i det væsentligste til udgifter, der har karakter 

af driftsomkostninger, og
• der bør indføres grønne afgifter.

Lovforslag fremsattes i Folketinget i maj 1993 og vedtoges af et spinkelt flertal.
Som noget grundlæggende nyt indførtes et arbejdsmarkedsbidrag, som bereg-

nes som en procentdel af  den personlige indkomst før fradrag. Selvom provenuet 
var øremærket til arbejdsmarkedsformål, var arbejdsmarkedsbidraget reelt en 
bruttoskat. Det fastsattes for 1994 til 5 pct. stigende til 8 pct. i 1998. Beregningen 
af de øvrige skatter sker efter, at arbejdsmarkedsbidraget er fradraget i den per-
sonlige indkomst.

Der gennemførtes en vifte af grønne afgifter med hovedvægten lagt på benzin, 
diesel, el og vand.

Praksis omkring frynsegoder, herunder udgifter til repræsentation og firmabil, 
strammedes op.

Der foretoges en fradragssanering omkring kapitalgevinster, ved indgreb mod 
skattearrangementer og i særdeleshed for rentefradraget, der reduceredes grad-
vist fra en fradragsværdi i 1993 på 51,5 pct. til en gennemsnitlig fradragsværdi i 
1998 på 43,5 pct. Også værdien af de ligningsmæssige fradrag, herunder trans-
portfradrag og fagforeningskontingenter, reduceredes væsentligt fra 51,5 pct. i 
1993 til 37,5 pct. i 1998.

Beskatningen af kapitalgevinster skærpedes, således at en række af disse be-
skattes som almindelig indkomst, og der indførtes et nyt og skærpet system for 
beskatning af aktieindkomst, dvs. visse aktiegevinster og aktieudbytter. Lov om 
særlig indkomstskat ophævedes.

Hovedintentionen gennemførtes ved en nedsættelse af statsskatterne over en 
5-årig periode fra 1993 til 1998, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Skatteprocenter9

1994 1995 1996 1997 1998

Bundskat 14,5 13,0 12,0 10,0 8,0

Mellemskat 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0

Topskat 12,5 13,5 15,0 15,0 15,0

“6-pcts.-skat” 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Arbejdsmarkedsbidrag 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0

Skrå skatteloft 65,0 63,5 61,0 60,0 58,0

Vandret skatteloft 75,0 73,5 71,0 70,0 68,0

9. Kilde: Økonomisk Oversigt fra Økonomiministeriet, juni 1998.
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Den proportionale statsskat betegnes for fremtiden som bundskat og nedsattes 
fra 14,5 pct. i 1994 til 8 pct. i 1998. Den beregnes af den skattepligtige indkomst, 
dvs. efter tillæg eller fradrag af nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag.

Den tidligere 6-pct.s-skat aftrappedes og bortfaldt i 1996.
Der indførtes en mellemskat stigende fra 4,5 pct. i 1994 til 6 pct. i 1998. Denne 

skat beregnedes af den del af  den personlige indkomst med tillæg eller fradrag af 
nettokapitalindkomst, som oversteg et bundfradrag på 105.100 kr. – der i 1998-ni-
veau var 139.000 kr. Der er overførselsret af uudnyttet bundfradrag mellem æg-
tefæller.

Topskat beregnedes af den personlige indkomst med tillæg af den del af  en 
positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 16.150 kr. – i 1998-niveau var belø-
bet 21.400 kr. Der gives et bundfradrag på 190.000 kr. – der i 1998-niveau var 
251.200 kr. Skatten beregnes med 12,5 pct. i 1994 stigende til 15 pct. i 1998. Der 
er ikke overførsel af  bundfradrag mellem ægtefæller.

Ligningsmæssige fradrag havde således fra og med 1994 til 1998 en fradragsvær-
di svarende til summen af de kommunale skatter og bundskatten.

Der indførtes fra og med 1994 et personfradrag, der er fælles for alle personer 
over 18 år, og hvis grundbeløb udgør 23.700 kr. – i 1998-niveau var det 31.400 kr. 
Der er overførselsret for uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller. For ugifte 
personer under 18 år er personfradraget dog kun et grundbeløb på 17.000 kr. – i 
1998-niveau var beløbet 22.500 kr.

Beregningsreglerne for nedslag ifølge det skrå skatteloft blev forenklet. Fra og 
med 1994 reduceres procenten for topskat, hvis summen af skatteprocenterne for 
kommunal skat (ekskl. kirkeskat), amtsskat, bundskat, mellemskat, topskat og 
6-pct.s-skat oversteg skatteloftet. Dette udgjorde i 1994 65 pct. og faldt til 58 pct. 
i 1998.10

1.5. Skattereformen af 1998 (pinsepakken)

I juni 1998 fremsatte skatteministeren en række skattelovforslag (pinsepakken), 
som skulle justere skattesystemet og dermed bidrage til at stabilisere den økono-
miske udvikling gennem moderate finanspolitiske stramninger og en stigning i 
den private opsparing.

Indgrebet skulle ifølge bemærkningerne til lovforslagene navnlig ses i lyset af, 
at væksten i dansk økonomi havde været for stærk i det forudgående år, at det 
private forbrug samtidig var vokset kraftigt og var 20 pct. højere end i skattere-
formåret 1993, samt at ledigheden siden 1993 var halveret. Betalingsbalancen 
blev herved forringet og presset på arbejdsmarkedet øget med heraf følgende tab 
af markedsandele og risiko for højere inflation.

10. Det vandrette skatteloft ophævedes ved formueskattens bortfald fra udløbet af skatteåret 1996.
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Med disse bemærkninger syntes skatteministeren at sigte mod et hurtigt vir-
kende lovindgreb, hvilket dog ikke stemte helt overens med den forsigtige indslus-
ning af de nye regler, som i hovedtræk skal omtales i det følgende.11

Med forskellige ændringer blev pinsepakken vedtaget af Folketinget den 26/6 
1998.

1.5.1. Personbeskatningen

Justeringen af skattesystemet byggede for personbeskatningens vedkommende 
på to hovedprincipper: Der skulle ske en ændret byrdefordeling mellem høj og lav 
indkomst, og den private opsparing skulle forøges, eller sagt på en anden måde 
gældsætningen mindskes.

Disse mål skulle nås gennem en sænkning af skatterne for de lave indkomster 
og en samtidig reduktion af fradragenes – ikke mindst rentefradragets – skatte-
værdi.

Hovedelementerne i skattejusteringen bestod i en lavere bundskat til staten, 
højere bundfradrag ved beregning af mellemskatten til staten, den nævnte ned-
bringelse af fradragenes skatteværdi, herunder ikke blot rentefradragets skatte-
værdi, men også fradragsværdien for indbetalinger til kapitalpension og for de 
såkaldt ligningsmæssige fradrag, fjernelse af lejeværdibeskatningen med samtidig 
indførelse af en kommunal ejendomsværdiskat og en videreførelse af det midler-
tidige pensionsbidrag til ATP som en permanent ordning.

Nedsættelsen af fradragenes skatteværdi blev for rentefradragets vedkommende 
især begrundet med, at den private opsparing ikke havde været stor nok, hvilket 
bl.a. blev tilskrevet rentefradragets skattemæssige betydning. Skatteministeren 
henviste desuden til den lavere skatteværdi af boligrenter i f.eks. Norge og Sverige 
og til, at der i mange europæiske lande ikke generelt er fradrag for renteudgifter 
eller dog lagt loft over fradragsretten for boligrenter.

Der blev i den forbindelse ikke henset til, at fradragsværdien af renteudgifterne 
i de sammenlignelige lande måske burde ses i sammenhæng med det tilsvarende 
væsentligt lavere skattetryk i de fleste af disse lande. Det omtaltes heller ikke, at 
boligejernes rentefradragsret i Danmark altid har stået i en hårfin skattepolitisk 
balance med de offentlige reguleringer på lejeboligområdet, som savner sidestyk-
ke i de fleste andre lande.

Den reducerede fradragsværdi for indbetalinger til kapitalpensioner havde til 
hensigt at ophæve den særfordel, de højeste indtægter havde haft ved at trække 
indbetalingerne fra i toppen af indkomsten, selvom udbetalingerne for alle skat-
teyderes vedkommende beskattes med 40 pct.

Med denne begrundelse blev hensynet til den ændrede byrdefordeling mellem 
høj og lav indkomst tilgodeset, men knap så indlysende var virkningen med hen-
syn til den private opsparing.

11. Pinsepakken viste sig at slå langsommere igennem på det private forbrug end først forventet.
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Den skattepolitiske opfattelse af værdien af bolig i egen ejendom som en skatte-
pligtig indkomst havde medført tiltagende forståelsesproblemer, hvorfor lejevær-
dibeskatningen nu blev frigjort fra indkomstbeskatningen og omformet til en 
kommunal ejendomsværdiskat. Denne har samme udskrivningsgrundlag – den 
offentlige ejendomsværdi – som den hidtidige lejeværdibeskatning.

Bortset fra denne sidste justering, som er en nyskabelse inden for den materielle 
skatteret, fremtræder justeringerne på personskatteområdet som ændringer af 
skatteberegningsmæssig karakter.

Justeringen af skattesystemet frem til og med år 2002 fremgår af nedenstående 
tabel:

Tabel 2 – Skalaforløb for indkomstskat12

pct. 1998 1999 2000 2001 2002

Bundskat 8,0 7,5 7,0 6,25 5,5

Mellemskat 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Topskat 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Kommuneskat1 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7

Samlet skatteprocent2 60,7 60,2 59,7 58,95 58,2

Skatteloft3 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0

1. Under forudsætning af uændret kommuneskat.
2. Ekskl. kirkeskatten, der gennemsnitligt udgør ca. 0,7 pct. målt i forhold til skattegrundlaget 

(den gennemsnitlige kirkeskatteprocent er 0,7 i 2001).
3. Kirkeskatten er ikke omfattet af skatteloftet.

Økonomiministeriets beregning forudsatte, som det ses, at de kommunale skatter 
ville blive holdt i ro over hele perioden. Dette har imidlertid ikke været tilfældet. 
Den gennemsnitlige kommuneskat eksklusive kirkeskatten steg således fra 31,7 
pct. i 1998 til 31,9 pct. i 1999, 32,1 pct. i 2000, 32,5 pct. i 2001 og 32,6 pct. i 2002. 
Den samlede skatteprocent faldt derved alene fra 60,7 pct. i 1998 til 59,1 pct. i 
2002.

1.5.2. Erhvervsbeskatningen

Det oprindelige pinselovforslag ville som led i justeringen af erhvervsbeskatnin-
gen nedsætte selskabsskatteprocenten fra 34 pct. til 26 pct. i 2000. Selskabsskat-
ten blev i stedet sænket til 32 pct.

Det oprindelige forslag bortfaldt under lovforslagets behandling i Folketinget, 
hvorved en af hovedbegrundelserne for at indføre en ny afskrivningslov også 
bortfaldt. En forenkling og modernisering af afskrivningsreglerne skulle have un-

12. Kilde: Økonomisk Oversigt fra Økonomiministeriet, august 1998.

Grundlaeggende skatteret 2020.indd   31 19/12/2019   12.02



32

I, 1 .5 .3 . Indledning

derstøttet en fremadrettet erhvervsudvikling og derved bidrage til at finansiere 
nedsættelsen af selskabsskatten.

Da der imidlertid i adskillige år havde været behov for en teknisk revision af 
afskrivningsloven, gennemførtes de væsentligste øvrige forslag til ændringer af 
afskrivningsloven, men således at nogle af de stramninger af reglerne, som skulle 
være prisen for en skattenedsættelse, blev opgivet. En planlagt nedsættelse af den 
maksimale afskrivningsprocent på driftsmidler og skibe blev således opgivet, og 
den oprindeligt foreslåede afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger 
blev ændret fra 4 til 5 pct. Adgangen til at forskudsafskrive på bygninger og in-
stallationer blev dog ophævet.

Afskrivningsreglerne fremtrådte herefter i en noget forenklet skikkelse og i alt 
væsentligt samlet i en enkelt lov, samtidig med at en række uhensigtsmæssigheder 
i de dagældende afskrivningsregler blev fjernet.

Med pinsepakken blev der herudover indført regler – kendt fra udlandet – om 
mulig udelukkelse af selskabers fradragsret for renteudgifter og kurstab ved gæld 
til udenlandske aktionærer, der kontrollerer det danske selskab (såkaldt tynd ka-
pitalisering). Samtidig var der nu positiv lovhjemmel til at ændre skatteansættel-
sen, når transaktioner mellem interesseforbundne parter ikke foretages på almin-
delige markedsvilkår (armslængdeprincippet). Endelig gennemførtes forskellige 
mere specielle ændringer bl.a. af  kredit- og afregningstider m.v. for moms.

Regeringen opgav imidlertid ikke at få omlagt erhvervsbeskatningen i retning af 
en lavere selskabsskattesats og lavere skattemæssige afskrivninger, der bedre af-
spejler aktivernes økonomiske levetid og således kan reducere forvridninger af 
erhvervsdrivendes investeringsadfærd. Med virkning fra den 1/1 2001 gennemfør-
tes derfor en mindre reform af erhvervsbeskatningen, som navnlig sænkede den 
danske selskabsskattesats fra 32 pct. til 30 pct. samtidig med, at den maksimale 
afskrivningssats for driftsmidler og skibe blev nedsat fra 30 pct. til 25 pct. Samti-
dig ophævedes adgangen til at forskudsafskrive på driftsmidler.

Som allerede nævnt er selskabsskatteprocenten nu nedsat til 22 pct., og afskriv-
ningsreglerne er ændret i skærpende retning ved lov nr. 540 af 6/6 2007 om CFC-
beskatning og indgreb mod kapitalfonde.

1.5.3. Andre elementer

Med pinsepakken blev den hidtidige mulighed for ved testamente at overdrage 
virksomheder til fonde afgørende forringet. Fondene kan således ikke længere 
indtræde i den afdødes skattemæssige stilling (succedere), og skærpelsen kan be-
tyde, at visse generationsskifteproblemer – ikke mindst i store virksomheder – vil 
stå uløste.

Som det allerede var tilfældet ved skattereformen af 1993, indeholder også pinse-
pakken en forhøjelse af en række grønne afgifter. Sådanne afgifter må tillige for-
modes at virke forbrugsbegrænsende.
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Endelig skal det nævnes, at der er sket ændringer af pensionsbeskatningsloven. 
Realrenteafgiftsloven er således bortfaldet og erstattet af en lov om pensionsaf-
kastbeskatning med bl.a. en fast afgiftssats og et ændret afgiftsgrundlag. Pensi-
onsafkastbeskatningslovens afgiftssatser er senere blevet ændret.

Det midlertidige pensionsbidrag til ATP (SP-bidraget) blev med pinsepakken 
gjort permanent, om end det siden er ophævet. Da udbetalingerne bliver ens for 
alle, er der ikke længere tale om en ren bundet opsparingsordning, men i stedet 
om en skat kombineret med en særlig offentlig pensionsydelse.

1.6. Skattestoppet i 2002

Den borgerlige VK-regering indførte med virkning fra og med indkomståret 2002 
et såkaldt skattestop. Skattestoppet gælder også for kommunerne og amtskom-
munerne.13 Budgetterne for 2002 var imidlertid fastlagt før regeringsskiftet, og 
udmøntningen af skattestoppet på dette område kunne derfor først få virkning 
fra 2003.

De fem hovedpunkter i skattestoppet er:

Ingen skat elle afgift må sættes op.

• Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats – f.eks. moms – bliver pro-
centen ikke sat op.

• Opkræves skatten eller afgiften med et kronebeløb pr. enhed – f.eks. benzin- og 
dieselafgift – sættes kronebeløbet ikke op.

• Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil 
dette ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden 
skat eller afgift. Samme princip vil blive anvendt, hvis det af miljømæssige 
grunde er ønskeligt at indføre eller forhøje en miljøafgift. Hvis Danmark om-
vendt bliver nødt til at sænke en skat eller afgift som følge af EU-beslutninger 
eller internationale aftaler, kan mindreprovenuet på tilsvarende måde kompen-
seres gennem forhøjelser af andre skatter eller afgifter. Det forudsættes, at en 
sådan omlægning er provenuneutral.

• Der lægges et loft over det kronebeløb, som boligejeren betaler i ejendomsvær-
diskat. Værdistigninger på fast ejendom vil derfor ikke udløse yderligere ejen-
domsværdiskat.

Skattestoppet har imidlertid kun haft virkning for beslutninger, der blev truffet 
af  VK-regeringen. Allerede besluttede skatte- og afgiftsændringer faldt således 
uden for skattestoppet. Det vil sige, at pinsepakkens reguleringer af personbe-
skatningen og forhøjelser af grønne afgifter på el, benzin og varme ikke var om-
fattet af  skattestoppet.

13. Som følge af kommunalreformen blev amtskommunerne nedlagt pr. 1/1 2007. Amternes opga-
ver er overtaget af kommunerne, af de nye fem regioner og af staten.
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Skattestoppet har givet anledning til en række ændringer af skattelovgivnin-
gen, herunder ikke mindst af ejendomsværdiskatteloven, hvor ejendomsværdi-
skatten blev fastfrosset på niveauet for forskudsregistreringen for 2002.

I forhandlingerne med kommunerne lagde regeringen op til, at der fra og med 
2003 ikke skulle ske stigninger i de gennemsnitlige kommunale indkomstskatte-
procenter eller grundskyldspromiller. Skulle det alligevel ske, havde regeringen 
erklæret, at det ikke skulle slå igennem på niveauet for den samlede beskatning. 
En forøgelse af den kommunale beskatning skulle således modgås ved tilsvaren-
de reduktioner af den statslige beskatning. Den efterfølgende budgetlægning for 
kommunerne og amterne har imidlertid resulteret i en del polemik og i en lovgiv-
ning, der håndterer kommunale skattestigninger ved at belønne de kommuner, 
som sænker skatten, og straffe de kommuner, der hæver skatten.

1.7. Kommunalreform og sundhedsbidrag

Som led i udmøntningen af kommunalreformen samt aftalen om en kommunal 
finansieringsreform indførtes med virkning fra og med indkomståret 2007 et 
sundhedsbidrag. Sundhedsbidraget er en statslig indkomstskat på 8 pct., der ud-
skrives på samme grundlag som indkomstskatten til kommune, amtskommune14 
og kirke.15 Bidraget til finansiering af sundhedsvæsenet ydes derved på helt sam-
me beskatningsgrundlag som hidtil.

Sundhedsbidraget afløser delvist den amtskommunale indkomstskat, som ikke 
skal opkræves efter nedlæggelsen af amterne fra og med 2007. Den øvrige del af  
den amtskommunale indkomstskat konverteres til kommunal skat. Provenuet af 
sundhedsbidraget indbetales til staten, som fordeler det til regioner og kommu-
ner.

Som led i udmøntningen af aftalen om den kommunale finansieringsreform 
medfører lovændringen desuden, at kommunernes andel af ejendomsværdiskat,16 
pensionsafgifter og afgiften af medarbejderobligationer overgår til staten. Des-
uden skal dødsboskatten fremover fordeles med 1/3 til kommunerne og 2/3 til 
staten.17

1.8. Skattereformen af 2009 (Forårspakke 2.0)

Formålet med denne skattereform var først og fremmest at bidrage til at løse de 
langsigtede udfordringer ved at sikre forbedret anvendelse af ressourcerne og 
styrke både vækst og velstand i fremtiden. Skattekommissionen, som i det væ-

14. Amtskommunerne er nedlagt som led i kommunalreformen pr. 1/1 2007.
15. Dvs. på grundlag af den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 8.
16. Lov om kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat ændrede samtidig navn til ejendoms-

værdiskatteloven.
17. Lovændringen indebærer desuden, at begrænset skattepligtige i stedet for at betale kommunal 

indkomstskat skal betale en skat til staten, som svarer til den kommunale indkomstskat, jf. nu 
PSL § 8. 
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sentlige udformede forslagene i skattereformen, sammenfattede de langsigtede 
udfordringer i følgende fem punkter: Faldende arbejdsstyrke og arbejdstid, pres 
på de offentlige finanser fra både indtægts- og udgiftssiden som følge af befolk-
ningsudviklingen, skærpede krav til befolkningens kompetencer, øget konkur-
rence om kapital og arbejdskraft som følge af stigende globalisering og endelig 
krav om effektive virkemidler i forbindelse med ambitiøse mål i klima- og energi-
politikken.

De væsentligste ændringer i forbindelse med skattereformen var, at skatterne 
på indkomst og aktier blev sænket, nogle fradragsmuligheder begrænset, der ind-
førtes nye regler for visse personalegoder, og en række afgifter blev forhøjet. Re-
formen skønnedes at medføre en umiddelbar nedsættelse af personskatterne m.v. 
med godt 29 mia. kr. De fleste af ændringerne trådte i kraft i 2010, omtalt som de 
første nedenfor, enkelte trådte i kraft i 2011 og 2012.

Ved reformen nedsattes bundskatten til 3,76 pct., mellemskatten på 6 pct. blev 
afskaffet, grænsen for betaling af topskatten på 15 pct. blev hævet til 423.804 kr. 
(før fradrag af AM-bidrag) og til 389.000 kr. for indkomst, der ikke skal betales 
AM-bidrag af, skatteloftet blev nedsat fra 59 til 51,5 pct. som følge af nedsæt-
telsen af bundskatten og afskaffelsen af mellemskatten. Beløbsgrænserne i skat-
telovgivningen reguleredes ikke. Endvidere indførtes en “grøn check” på 1.300 kr. 
(dog aftrappet for større indkomster) til alle, der er fyldt 18 år, som kompensation 
for forhøjelsen af energi- og miljøafgifterne. Der indførtes et bundfradrag på 
40.000 kr. (80.000 kr. for ægtepar) for positiv nettokapitalindkomst i topskatte-
grundlaget. Skatten af aktieindkomst over beløbsgrænsen på 48.300 kr. blev sæn-
ket fra henholdsvis 43 og 45 pct. til 42 pct., mens skatten af aktieindkomst under 
beløbsgrænsen uændret skulle være på 28 pct. (nu normalt 27 pct.).

En række ændringer handlede om at begrænse nogle muligheder for store fra-
drag. Bl.a. indførtes der en grænse på 100.000 kr. for, hvor meget der kan indbe-
tales på ophørende livrenter og ratepensionsordninger. Der indførtes en grænse 
på 50.000 kr. for, hvor meget der årligt kan trækkes fra for erhvervsmæssige rej-
seudgifter; grænsen skulle dog ikke gælde for selvstændigt erhvervsdrivendes fra-
drag for dokumenterede faktiske udgifter.

Der indførtes desuden nogle nye skatter og afgifter. De hidtidige regler om 
beskatning af fri telefon, fri pc og fri datakommunikation blev erstattet af  en ny 
multimediebeskatning, som samlede alle multimedier under sig, nemlig telefon, 
internet og pc. Det indebar, at alle, der har privat rådighed over en computer og/
eller privat adgang til og brug af internet eller en telefon, der er betalt af  virksom-
heden, som udgangspunkt skulle beskattes af 3.000 kr. For personer, der har en 
bil til rådighed betalt af  arbejdsgiveren, skulle der nu lægges et miljøtillæg, der 
som udgangspunkt var af samme størrelse som den årlige ejerafgift for bilen, 
oven i den skattepligtige værdi af bilen.

Der indførtes et årligt afgiftstillæg på 1.000 kr. på alle dieseldrevne vare- og 
personbiler, som ikke havde monteret et partikelfilter. For nye varebiler, der var 
indregistreret fra og med 18/3 2009, skulle der betales en afgift i forhold til for-
bruget af brændstof, dvs. efter antal km pr. liter benzin eller diesel (efterfølgende 
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viste det sig dog, at de grønne kørselsafgifter først kunne indføres senere). Visse 
energi- og miljøafgifter blev forhøjet, ligesom der blev foretaget en række afgifts-
forhøjelser og -ændringer på tobak og usunde fødevarer.

Den årlige regulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen, som efter Forårs-
pakke 2.0 skulle genoptages i 2011, blev efterfølgende suspenderet, jf. hertil neden-
for 1.9. Endvidere blev en planlagt forhøjelse af topskattegrænsen udskudt. Forhø-
jelser af visse energi- og miljøafgifter gennemførtes i 2011 som planlagt.

I 2012 nedsattes aktieindkomstskattens lave sats fra 28 til 27 pct. Sundhedsbidraget 
nedsattes fra 8 til 7 pct., og bundskatten forhøjedes fra 3,76 til 4,76 pct. (i øvrigt fortsat-
tes med en årlig nedsættelse henholdsvis forhøjelse på 1 procentpoint frem til 2019, 
hvorefter sundhedsbidraget helt ville være ophævet og bundskatten udgøre 11,76 pct.). 
Værdien af rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag reduceredes med 1 procent-
point (og yderligere med 1 procentpoint årligt i 2013 til 2019), om end der skulle bereg-
nes et nedslag i skatten for renteudgifter op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar), så 
skatteværdien heraf blev fastholdt på ca. 33,5 pct., ligesom der blev indført en generel 
skattekompensationsordning for personer med særligt store renteudgifter og lignings-
mæssige fradrag. Beskæftigelsesfradraget forhøjedes til 4,4 pct., dog (i 2010-niveau) 
maksimalt 14.100 kr. (og med gradvise forhøjelser til 5,6 pct. frem til 2019).

Som led i skattereformen blev endvidere – stort set fra 2010 – aftalt færre sær-
ordninger og mindre støtte til erhvervslivet. Denne del af  reformen indeholdt 
bl.a. harmonisering af den skattemæssige behandling af selskabers udbytter og 
aktieavancer med det formål at forenkle og ensrette beskatningen af udbytter og 
avancer. Fradrag for advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med etable-
ring af virksomhed og undersøgelse af nye markeder blev afskaffet (LL §§ 8 J og 
8 I). Der ville ske fuld beskatning af genvundne afskrivninger (og altså ikke læn-
gere kun med 90 pct.). Omkostningsgodtgørelsen for selskaber i skattesager blev 
afskaffet. Der skete stramning af genanbringelsesreglerne for fast ejendom, såle-
des at genanbringelse (i al væsentlighed) ikke kan ske i udlejet fast ejendom. Der 
skete engangsforhøjelse med 15 pct. af  satserne i tonnageskatteordningen.

1.9. GenopretningsPakken (juni 2010)

På baggrund af en aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, 
benævnt GenopretningsPakken, blev lov nr. 725 af 25/6 2010 vedtaget. Herefter 
blev den hidtidige suspension af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen 
forlænget til også at omfatte indkomstårene 2011-2013. Den planlagte forhøjelse 
af indkomstgrænsen for topskat i 2011 blev udskudt til 2014. Der indførtes en 
grænse for lønmodtagers faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt. Endelig indførtes 
et loft på 35.136 kr. (2012-niveau) for den samlede skattefrie børnefamilieydelse.

1.10. Hurtigere genopretning og øget vækst (juni 2012)

Hovedformålet med denne skattereform, som blev aftalt mellem den daværende 
regering (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), 
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Venstre og Det Konservative Folkeparti, var at skabe ny vækst og flere job og 
sikre, at den enkelte får mere ud af at arbejde, og dermed bidrage både til en hur-
tigere genopretning af beskæftigelsen efter krisen og til øget vækst. Aftalen inde-
bar en markant nedsættelse af skatten på arbejde med godt 14 mia. kr. frem mod 
2022. Skattenedsættelserne bestod af en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 
(forventedes at berøre 3,1 mio. personer) fra de daværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 
2022 med en samtidig forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 
17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022, indførelse af et særligt beskæftigelsesfradrag for 
(forventeligt 130.000) enlige forsørgere på 6,25 pct., dog højst 20.000 kr., samt en 
forhøjelse af topskattegrænsen (forventedes at berøre 275.000) med 57.900 kr. til 
467.000 kr. i 2022. Omkring to tredjedele af den samlede nedsættelse af skatten 
på arbejde anvendtes på det højere beskæftigelsesfradrag. Omkring en tredjedel 
af  skattenedsættelsen anvendtes til at forhøje grænsen for, hvornår der skulle be-
tales topskat. Finansieringen af nedsættelserne af skatten på arbejde m.v. ville 
bl.a. ske gennem højere afgifter på usunde varer m.v., aftrapning af børne- og un-
geydelsen for familier med høje indkomster samt øget beskatning af dieselbiler.

2. Skatter, afgifter og brugerbetaling
Lovgivningen indeholder ingen definition på, hvad skatter og afgifter er. I almin-
delighed betegnes skatter og afgifter som pligtmæssige betalinger til det offentli-
ge, der ikke kan anses som vederlag for nogen specielt dertil svarende modydelse 
fra det offentliges side. I modsætning hertil står brugerbetaling eller gebyrer, som 
borgerne skal betale for benyttelse af offentlige ydelser, f.eks. for offentlige forsy-
ninger med vand, elektricitet, for tinglysning, udstedelse af pas samt retsafgifter. 
Selvom gebyrer oftest modsvares af en ækvivalerende offentlig ydelse, ses det ikke 
sjældent, at gebyrerne opkræves med et større beløb end de direkte omkostninger 
ved den offentlige ydelse eller omvendt, at gebyrer eller brugerbetaling ikke kan 
dække omkostningerne ved den offentlige ydelse. Sondringen har betydning i re-
lation til GRL § 43, hvorefter Folketingets kompetence til pålæggelse, forandring 
og ophævelse af skatter og afgifter ikke kan delegeres. Dette hjemmelskrav om-
fatter ikke borgernes modydelser på et aftalemæssigt formueretligt grundlag, som 
f.eks. en købesum for en fast ejendom. Ved brugerbetaling eller gebyrer for opnå-
else af tilladelser, f.eks. pas- eller kørekortgebyrer, antages det, at selve opkræv-
ningen må have lovhjemmel, mens en nærmere opgørelse af gebyrets størrelse 
kan ske ved administrativ regulering. Efter højesteretsdommen UfR 1993, s. 757 
H (TfS 1993, 368 H) kan begrænsningen af hjemmelskravet dog foretages ud fra 
et bredt omkostningsbegreb. Justitsministeriets opkrævning af gebyrer for udste-
delse af kørekort, nummerplader og pas var således ikke i modstrid med GRL 
§ 43, selvom gebyrerne langt oversteg de direkte omkostninger ved udstedelserne, 
men lå inden for de samlede offentlige udgifter, herunder udgifter til færdselskon-
trol, overvågning, paskontrol m.v. Afgørelsen har imidlertid været udsat for skarp 
kritik, idet det forståelige og pragmatiske ønske om at give staten m.v. mulighed 
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for at pålægge gebyrer udvander skattedefinitionen. I forbindelse med skattestop-
pet er skattedefinitionen eksempelvis af afgørende betydning, og kommunernes 
byggesagsgebyrer og generelle gebyrer på virksomheder for at benytte genbrugs-
pladser18 er blevet anført som offentlig finansiering, der i hvert fald delvis har 
skattekarakter.

Grundlovens udtryk skat omfatter såvel egentlig beskatning som afgiftspålæg-
gelse. Nogen skarp adskillelse mellem på den ene side skat og på den anden side 
afgift kan ikke opnås ved en inddeling mellem direkte skatter, hvorved forstås, at 
skatterne opkræves hos de skattesubjekter, som endeligt skal bære dem, og indi-
rekte beskatning, hvorved forstås, at skatterne opkræves hos andre skattesubjek-
ter end dem, som endeligt skal bære beskatningen. En direkte skat er f.eks. ind-
komstskat, mens en indirekte beskatning foreligger ved moms, told og punktaf-
gifter. En række former for direkte beskatning benævnes imidlertid traditionelt 
afgifter, f.eks. boafgifter og gaveafgift ifølge lov om afgift af  dødsboer og gaver, 
frigørelsesafgift og aktieafgift. Skatteret i modsætning til afgiftsret kan i skatte-
retlig forstand derfor mest træffende siges at være den beskatning, der traditionelt 
er omfattet af og håndhæves efter skatteforvaltningslovens regler.

3. Den skattepolitiske baggrund

3.1. Indkomsten som målestok

Trods en central placering i hele den vestlige verden synes indkomstbeskatningen 
at være lidt af et paradoks.

En rationel indsats af produktionsfaktorerne med den heraf følgende ind-
komst- og formuedannelse er selve det vækstgrundlag, hvorpå det moderne sam-
fund bygger.

Hvorledes da forklare en beskatning af netop indkomsten? Burde man ikke i 
stedet præmiere indkomstdannelsen – i hvert fald friholde den for beskatning – 
og i stedet koncentrere sig om det uønskede kapitalforbrug?

Denne sidste tankegang genfindes i en eller anden skikkelse hos de fleste forta-
lere for en forbrugsbeskatning, men er ikke, som man umiddelbart skulle tro, i 
modstrid med indkomstbeskatningens idé.

Uanset om man nemlig vil lade forbruget eller indkomsten være afgørende for 
beskatningen, er den til grundliggende tankegang stort set den samme: Det er 
hverken forbruget eller indkomsten, der beskattes. Det afgørende er, hvad der 

18. I Ringsted, Næstved og Vordingborg kommuner er det bestemt, at alle virksomheder betaler et 
årligt gebyr på 840 kr. + moms direkte til FASAN, der er et fælleskommunalt ejet affaldsselskab. 
Nogle virksomheder benytter og belaster utvivlsomt genbrugspladserne, men det er langtfra 
alle. Dermed er der ikke en forudsætning om, at virksomheden opnår en modydelse for gebyret. 
I stedet udgør det helt generelle gebyr, der medgår til finansiering af et fælleskommunalt selskab, 
en reel skat for en del virksomheder. Denne slags gebyrer udhuler på sin vis skattestoppet i det 
omfang, der reelt er tale om en skat.
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udtrykkes gennem indkomstens eller forbrugets størrelse – det, der sædvanligvis 
betegnes som den enkelte borgers skatteevne.

Indkomsten er altså kun en blandt flere mulige målestokke for den enkeltes skat-
teevne. Heraf følger, at det i realiteten må blive et skattepolitisk og administra-
tivt-praktisk spørgsmål, hvorledes man vælger at definere begrebet skattepligtig 
indkomst.

3.2. Forskellige indkomstopfattelser

På teoretisk plan skelner man gerne mellem flere indkomstopfattelser, som hver-
ken i Danmark eller andetsteds er realiseret i deres rene form.

En af disse lægger afgørende vægt på de produktive ydelser. Det accepteres efter denne opfat-

telse, at skatteyderen har et formuegrundlag, som kan stige og falde i værdi, og som kan sælges 

med fortjeneste eller tab, uden at dette har noget med indkomstopgørelsen at gøre.

Indkomstbeskatningen koncentrerer sig om de løbende og typisk tilbagevendende ydelser fra 

de indkomstkilder, der tilsammen udgør skatteyderens formuegrundlag. Der er næppe tvivl om, 

at denne indkomstopfattelse rammer noget centralt i den almindelige borgers opfattelse af begre-

bet indkomst. Ingen vil formentlig betvivle, at almindelige arbejdsindtægter, indtægter ved han-

dels- og produktionsvirksomhed og renteafkast m.v. bør indgå i beskatningsgrundlaget, når det 

er skatteevnen, der skal måles. Når opfattelsen ikke genfindes rent, skyldes det bl.a., at den vil 

fritage kapitalgevinster og mange såkaldt “arbejdsfri” gevinster (gaver etc.) fra beskatning, hvil-

ket betragtes som politisk uacceptabelt. Opfattelsen giver heller ikke i sig selv noget svar på, 

hvorledes man overhovedet skal sondre mellem afkast og formuestigninger.

En anden opfattelse lægger vægten på tilvæksten i økonomisk evne, muligheden for forbrug 

uden forringelse af formuegrundlaget. Denne opfattelse stiller imidlertid urealistiske krav til 

skatteydernes likviditet, idet enhver værdisvingning i formuemassen får skattemæssig virkning 

(eksempelvis for parcelhusejeren, selvom han ikke ønsker at sælge). Samtidig vil der opstå næsten 

uløselige praktiske problemer med at konstatere alle disse værdisvingninger, ligesom der vil opstå 

diskutable spørgsmål om et eller flere indeks for værdimålingen af de forskellige formuegoder 

samt spørgsmål om renteudviklingens betydning for den korrekte opgørelse.

En tredje hovedopfattelse koncentrerer sig om det faktiske forbrug. Selvom det er forståeligt, 

at man af samfundsøkonomiske grunde må se med velvilje på opsparingen, som efter denne ho-

vedopfattelse ikke betragtes som skattepligtig indkomst, kan det nok diskuteres, om skatteyde-

rens faktiske forbrug efter almindelig sprogbrug er det samme som hans “indkomst”. Under alle 

omstændigheder kommer den i forvejen følelsesladede skatteevnebetragtning yderligere på prø-

ve, hvis den ikke skal omfatte nogen form for opsparing.

3.3. Indkomstbeskatningen som aktuel beskatningsform

Nogen almengyldig og entydig definition på begrebet skattepligtig indkomst gi-
ves således ikke.
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Indkomstbegrebet vil til enhver tid og i forskellige lande være bestemt af hele 
samfundsstrukturen. Den skattepligtige indkomst vil fremstå af samspillet mel-
lem den almindelige opfattelse af, hvad der “bør” henregnes til skattepligtig ind-
komst, og forskellige interessegruppers mulighed for at påvirke lovgivningen.

Når mange i dag giver udtryk for, at indkomstskatterne har nået bristepunktet, 
kan en af forklaringerne være, at selve skatteevnebetragtningen ikke længere kan 
bære et så dyrt og vanskeligt administrerbart skattesystem i en tid, da mange 
indkomstforskelle er udjævnet. Et system, som tilmed er behæftet med den ulem-
pe, at den individuelle indkomstopgørelse ifølge sagens natur åbner lige så mange 
muligheder for skatteunddragelse, som der er individer i systemet.

Under alle omstændigheder går tendensen mod sideløbende at lægge betydelig 
vægt på en forbrugsbeskatning (f.eks. momsen og grønne afgifter). Det kan være 
svært at se, om denne udvikling er resultat af en bevidst omlægning af skattesy-
stemet, eller om en udvidelse af forbrugsbeskatningen simpelthen finder sted for 
at tilvejebringe det merprovenu, som indkomstskatten af psykologiske grunde 
ikke kan bære.

4. Skatteprovenu, skattetryk, indkomstoverførsler og 
marginalskat

I 2020 forventes de samlede afgifter og gebyrer (indirekte skatter) at udgøre 373,3 
mia. kr., kildeskatterne 471,0 mia. kr., selskabsskatten 62,4 mia. kr., ejendoms-
værdiskatten 14,9 mia. kr., pensionsafkastskatten 14,5 mia. kr., andre personlige 
skatter 8,2 mia. kr., vægtafgifter fra husholdninger 7,5 mia. kr., arbejdsmarkeds-
bidrag 105,4 mia. kr. De samlede skatter og afgifter forventes at udgøre 1.055,0 
mia. kr. Bruttonationalproduktet forventes at udgøre 2.374,9 mia. kr.

Skattetrykket forstået som samtlige skatter i procent af bruttonationalproduktet 
forventes at være 44,4 pct. i 2020. Det har tidligere19 været beregnet til over 50 
pct., i 1994 endog til 51,9 pct.20

Udviklingen i tallene fra 2017 til 2018 og den forventede udvikling i 2020 og 2021 
fremgår af nedenstående tabel 3.

19. I Økonomiministeriets Økonomiske Oversigt fra 1996.
20. En vis usikkerhed er en følge af vanskelighederne ved at beregne bruttonationalproduktet præ-

cist.
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Tabel 3 – Skatter og skattetryk21

2017 2018 2019 2020 2021

Mia. kr.

Indirekte skatter 348,3 360,6 365,3 373,3 379,7

– Moms 208,0 217,0 221,2 228,7 235,7

– Registreringsafgift 20,0 20,6 21,6 21,8 22,5

– Punktafgifter 72,6 72,2 70,3 69,8 70,3

– Energi (inkl. PSO) 43,2 42,6 39,2 38,8 37,4

– Miljø 3,7 3,8 3,7 3,8 4,2

– Nydelsesmidler 11,5 11,0 11,9 11,6 12,4

– Øvrige 14,1 14,9 15,5 15,7 16,2

– Ejendomsskatter 28,5 29,6 31,2 31,6 29,4

– Vægtafgift på erhverv 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7

– Øvrige indirekte skatter 15,7 17,6 17,4 17,7 18,2

Direkte skatter 653,7 640,5 706,6 671,4 691,8

– Kildeskatter1) 435,1 442,9 461,6 471,0 486,7

– Statsskat 150,6 156,4 164,7 169,7 175,4

– Bundskat 111,3 126,9 143,8 148,8 154,0

– Topskat 17,5 17,4 18,3 18,3 18,6

– Sundhedsbidrag 19,2 9,7 0,0 0,0 0,0

– Begrænset skattepligtige 2,6 2,4 2,6 2,7 2,7

– Kommuneskat i alt 236,9 239,2 248,2 256,0 265,3

– Ejendomsværdiskat 14,2 14,5 14,6 14,9 14,9

– Øvrige kildeskatter2) 33,4 32,8 34,1 30,4 31,0

– Pensionsafkastbeskatning 32,2 13,8 59,4 14,5 16,8

– Selskabsskat 71,9 65,2 64,2 62,4 63,2

– Andre personlige skatter 8,2 8,2 8,2 8,2 7,7

– Medielicens 4,4 4,5 3,5 2,5 1,3

– Vægtafgifter fra husholdninger 7,7 7,8 7,6 7,5 7,6

– Arbejdsmarkedsbidrag 94,2 98,1 102,2 105,4 108,4

Obl. bidrag til sociale ordninger3) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Kapitalskatter 4,4 4,8 5,9 5,8 5,9

Told og importafgifter (EU-ordninger) 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5

Samtlige skatter 1.010,6 1.010,1 1.082,2 1.055,0 1.081,9

BNP 2.175,1 2.246,0 2.308,7 2.374,8 2.445,2

Samtlige skatter, pct. af BNP 46,5 45,0 46,9 44,4 44,2

1. Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra Danmarks Statistik for 
2017-2018. For 2019-2021 benyttes en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivnings-
grundlag. 

2. Indeholder blandt andet aktieindkomstskat, dødsboskat og provenu af virksomhedsordning.
3. Indeholder obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd m.v.

21. Kilde: Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet, december 2019, tabel B.22.
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Betegnelsen skattetryk er for så vidt misvisende, eftersom modstykket til skat-
terne er dels indkomstoverførsler (pensioner, dagpenge, kontanthjælp m.v.), dels 
de offentlige ydelser og velfærdsgoder, der stilles til borgernes rådighed. Borgerne 
modtager således under ét ydelser til en værdi, der nogenlunde svarer til de be-
talte skatter. Et øget offentligt forbrug giver sig endvidere udslag i et større brut-
tonationalprodukt, hvilket må tages i betragtning ved vurdering af skattetrykket 
opgjort som en procentdel af  bruttonationalproduktet.

Værdien af indkomstoverførslerne forventes i 2020 at udgøre 374,8 mia. kr. 
Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 4.

Tabel 4 – Indkomstoverførsler22

2017 2018 2019 2020 2021

Mia. kr.

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 14,6 14,0 13,4 14,6 15,5

Kontanthjælp1) (ekskl. aktiverede) 23,5 24,0 25,9 27,9 29,1

Feriedagpenge 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3

Førtidspension2) 40,2 40,2 41,2 44,2 46,7

Ressourceforløb 5,9 6,5 6,8 6,6 6,6

Efterløn 11,6 9,0 8,6 8,9 9,3

Revalideringsydelse 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6

Sygedagpenge 11,3 11,4 11,6 12,0 12,2

Barselsdagpenge 10,7 10,9 11,5 11,5 11,6

Boligydelse og boligsikring 14,6 14,8 15,1 15,4 15,7

Børnfamilieydelse 14,7 14,6 14,7 14,8 14,9

Øvrige overførsler3) 23,3 21,9 20,8 22,7 23,4

SU 20,6 20,7 20,7 20,7 20,9

Folkepension4) 132,0 136,6 141,2 144,0 145,6

Øvrige pensioner5) 28,5 29,6 30,3 30,6 31,4

I alt6) 353,2 355,9 363,2 374,8 383,8

– ekskl . folkepension og øvrige pensioner 192,7 189,7 191,8 200,2 206,8

– ekskl . SU, folkepension og øvrige pensioner 172,1 168,9 171,1 179,5 185,9

1. Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser, herunder integrationsydelse.
2. Inkl. førtidspension til pensionister i udlandet. 
3. Ydelser til aktiverede, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse, sær-

lig uddannelsesydelse, grøn check og fleksydelse m.v.
4. Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister samt pensioner til pensionister i udlandet.
5. Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension m.v.
6. Indkomstoverførslerne er opgjort ekskl. andre løbende overførsler til husholdninger som fx 

indekstillæg, befordring mv.

Betegnelsen skattetryk er derfor udtryk for, hvilken andel af samfundets produk-
tionsresultat der disponeres over via det politiske system set i forhold til den an-
del, der disponeres over individuelt.

22. Kilde: Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet, december 2019, tabel B.24.
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