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Virksomheder bidrager med andet end selskabsskat
Selskaber bidrager
til velfærd

Der er ca. 165.000 selskaber eller koncerner, der er skattepligtige i Danmark.1 Disse selskaber bidrager til at gøre Danmark til
et rigere land, herunder til at finansiere vores velfærdssamfund.

Selskabsskatten er
langt fra eneste bidrag

Der er i den forbindelse stor fokus på selskabernes selskabsskattebetaling, som i 2014 udgjorde 52 mia. kr. Selskabsskatten er
imidlertid langt fra den private sektors eneste – endsige væsentligste – bidrag. Hverken til statskassen eller til samfundsøkonomien som sådan.

Selskabsskat udgør
alene 10 pct. af
samtlige skatter og
afgifter

DI har opgjort, at ca. 480 mia. kr. af værdien af produktionen i
den private sektor i 2014 dækker over skatter og afgifter pålagt
enten virksomhederne eller deres medarbejdere. Selskabsskatten udgør alene godt 10 pct. af dette beløb, jf. figur 1.
Figur 1. Skatter og afgifter fra aktivitet i privat sektor, 2014
Skatter og afgifter af medarbejdernes løn,
347 mia. kr.

Selskabsskat, 52 mia. kr.

Indirekte ikke varetilknyttede skatter betalt
af virksomhederne samt afgifter pålagt
virksomhedernes input, 36 mia. kr.
Øvrige skatter og afgifter på
kapitalapparatet, 48 mia. kr.

Kilde: Egne beregninger foretaget på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik
(ADAM), oktober 2015. Private erhverv er opgjort eksklusiv boligsektoren, men inklusiv byggesektoren.

Selskabsskatten er blot udtryk for den skat, der betales af virksomhedernes overskud, før overskuddet eventuelt udbetales til
aktionærerne.
Jf. Skatteministeriets hjemmeside: ”En større del af selskaberne betaler selskabsskat i Danmark”.
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Indirekte skatter og
afgifter udgør et tilsvarende beløb

Men før det kommer dertil, har virksomhederne betalt en række
andre skatter og afgifter. Eksempelvis betales afgifter af den
energi, der anvendes i produktionen, ligesom der betales vægtafgift, AER-bidrag (bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion),
lønsum og ejendomsskatter mv. Den samlede byrde af indirekte
skatter og afgifter betalt af private erhverv eller pålagt varer anvendt af branchen udgjorde 59 mia. kr. i 2014.2 Fradrages subsidier til løntilskud, tilskud fra EU mv., udgjorde beløbet godt
36 mia. kr. i 2014.

En stor del af produktionen går til
løn, der senere beskattes

Uanset om en virksomhed har overskud eller ej, udbetales der
lønninger til de godt 1,7 mio. danskere, der er ansat i det private
erhvervsliv. I 2014 blev der udbetalt knap 700 mia. kr. til medarbejdere i private erhverv. Ca. halvdelen af dette ender på et
tidspunkt i den danske statskasse – enten som arbejdsmarkedsbidrag, direkte indkomstskat eller som indirekte afgifter, når
lønningerne forbruges i danske butikker.

Overskuddet i privat sektor er pålagt
andre skatter end
selskabsskat

Hertil kommer, at selskabsskat langt fra er den eneste skat, der
opkræves af overskuddet i danske virksomheder. En tilsvarende
andel af overskuddet tilfalder statskassen i form af kulbrinteskat, eller idet omfang produktionen ikke er organiseret som et
selskab, som indkomstskat fra selvstændige erhvervsdrivende.
Endelig er virksomhedernes investeringer også pålagt indirekte
skatter og afgifter som f.eks. registreringsafgift, told og moms,
såfremt der ikke er tale om investeringer i momsfritagne erhverv.

Danske husholdninger har investeret i
danske virksomheder

Det er imidlertid ikke alene via virksomhedernes overskud eller
medarbejders lønninger, at vi danskere nyder godt af virksomhedernes aktivitet. På baggrund af oplysninger fra Danmarks
Statistik skønnes private husholdninger – under stor usikkerhed – at have investeret et beløb svarende til 150 pct. af BNP i
danske virksomheder – enten direkte via den såkaldt frie opsparing eller indirekte via en pensionsordning.3

Udbytter og kursgevinster beskattes
også

Udbytter og kursgevinster fra denne opsparing beskattes også.
Den danske statskasse skønnes – under stor usikkerhed – at
have modtaget knap 40 mia. kr. i 2014. kr. i form af aktieindkomst eller pensionsafkastskat pålagt udbytter og kursgevinster
fra danske selskaber.4

I de 59 mia. kr. indgår varetilknyttede subsidier, som PSO-tilskud til
produktion af vedvarende energi. Fradrages varetilknyttede subsidier
er belastningen større end 59 mia. kr.
3 Når danske husholdninger investerer i udenlandske selskaber foretages investeringen ofte indirekte via en dansk investeringsforening.
Det har ikke været muligt at udskille denne andel af danske husholdningers formue.
4 Dækker også over beskatning af afkast fra danske investeringsforeningers beholdning af udenlandske selskaber.
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Eksport

Endelig giver de produkter og den service, der skabes eller formidles i danske virksomheder, en værdi for forbrugerne. Og –
heldigvis – producerer danske virksomheder ikke kun til danske
forbrugere. Danske virksomheders samlede eksport udgjorde i
alt 1000 mia. kr. i 2014. Millioner, hvis ikke milliarder, af mennesker verden over nyder godt af produkter eller services, der
enten er produceret eller forædlet i Danmark. Dermed tilføres
Danmark valuta fra verden udenfor, som igen gør os i stand til
at købe de produkter og services i udlandet, som de kan producerer bedre og billigere end os.
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