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SPANIEN GENNEMFØRER SKATTEREFORM – SÆNKER ØVERSTE MARGINALSKAT TIL
43 PCT.
Spaniens socialistiske regering gennemfører i 2007 en skattereform, der sænker skattetrykket
med 0,4 pct. af BNP. Omregnet til danske forhold svarer det til en skattelettelse på ca. 7
mia.kr. Reformen indebærer bl.a. en reduktion i skatten på arbejde, forenkling af
kapitalindkomstbeskatningen samt reduceret selskabsskat. Vedrørende personskatten sænkes
bl.a. den øverste marginalskat fra 45 til 43 pct., ligesom beskæftigelsesfradraget øges.
Skattereformen skal ses som led i en reformproces, der startede i 1999 og som har medført en
lettelse i den øverste marginalskat i Spanien på 13 pct.enheder (56 til 43 pct.) frem til i dag.
Til sammenligning er den øverste marginalskat i Danmark reduceret med 0,3 pct.enheder i
perioden på trods af, at der er gennemført tre skattereformer (Pinsepakke, Forårspakke og den
nye skattereform). Herudover vil næsten al kapital- og aktieindkomst blive beskattet med 18
pct. Selskabsskatten reduceres fra 35 til 30 pct. for store selskaber, mens små og mellemstore
selskaber får reduceret deres selskabsskat fra 30 til 25 pct.
Den socialistiske regering i Spanien gennemfører i 2007 en skattereform, som samlet set
indebærer skattelettelser på 0,4 pct. af BNP. Omregnet til danske forhold svarer det til en
skattelettelse på ca. 7 mia. kr.
Reformen indebærer bl.a. en reduktion i skatten på arbejde, forenkling af
kapitalindkomstbeskatningen samt reduceret selskabsskat1.
Skat på arbejde
Reformen fortsætter tendensen fra to tidligere skattereformer i 1999 og 2003, hvor fokus har
været et simplere skattesystem med lavere marginalskat. Ved de to reformer reduceredes
antallet af progressionstrin fra 10 til 5, mens den øverste marginalskat reduceredes fra 56 til
45 pct. Den laveste marginalskat blev reduceret fra 20 til 15 pct.
Ved 2007-reformen reduceres antallet af progressionstrin fra 5 til 4, ligesom den øverste
marginalskat reduceres fra 45 til 43 pct. Til sammenligning udgør den øverste marginalskat i
Danmark 63 pct. Hertil kommer bl.a. en forøgelse i børnefradraget, ligesom
beskæftigelsesfradraget forøges.
Det bemærkes, at den øverste marginalskat i Spanien er reduceret med 13 pct.enheder (56 til
43 pct.) i perioden 1999-2007. I Danmark er den øverste marginalskat reduceret med 0,3
pct.enheder i perioden og udgør i dag (og de kommende år) 63 pct. Dette på trods af, at der
siden 1999 er gennemført tre skattereformer i Danmark (Pinsepakke, Forårspakke og den nye
skattereform).
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Notatet baserer sig på OECDs Economic Survey Spain 2007
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Figur 1. Øverste marginalskat i Danmark og Spanien
Pct.

Pct.
70

70

63

60

60

50

50

43

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0
Danmark

Spanien

Kilde: OECD: Taxing wages 04/05 og Economic Survey Spain 2007

Skat på kapitalindkomst
Der indføres en skat på 18 pct. på al kapitalindkomst. Den eneste undtagelse er udbytter, hvor
der er et bundfradrag på 1000 euro. I Danmark varierer aktie- og
kapitalindkomstbeskatningen fra 28 til 59 pct.
Tidligere udgjorde skatten i Spanien på lange placeringer (dvs. værdipapirer der holdes over 1
år) 15 pct., mens skatten på korte placeringer (under 1 år) blev underlagt almindelig
indkomstskat (dvs. mellem 15 og 45 pct.).
Figur 2. Aktie- og kapitalindkomstbeskatningen i Danmark og Spanien
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Kilde: OECD: Taxing wages 04/05 og Economic Survey Spain 2007

Selskabsskat
Selskabsskatten sænkes fra 30 til 25 pct. for små og mellemstore virksomheder i 2007, mens
selskabsskatten for store selskaber sænkes fra 35 til 30 pct. Det sker ved, at skattesatsen
sænkes med 2½ pct.point i hvert af årene 2007 og 2008. Forslaget finansieres delvist ved at
udfase en række skattefradrag frem mod 2011. I Danmark udgør selskabsskatten 25 pct.

