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FLERTAL BAKKER OP OM LAVERE SELSKABSSKAT I 2011
54 pct. af vælgerne mener, det vil være en god ide at sænke selskabsskatten næste år for at
øge virksomhedernes investeringer og den økonomiske vækst. 46 pct. af vælgerne mener ikke,
ikke
det er en god ide. Det er resultatet af en meningsmåling udført af Norstat for CEPOS. Målingen
er gennemført i perioden 24. august til 5. september, hvor 1.000 repræsentativt udvalgte
personer er adspurgt i telefoninterviews. Flertallet af vælgerne er dermed på linje med en
undersøgelsen fra OECD, der finder, at lavere selskabsskat er et relativt effektivt instrument til
at hæve produktiviteten og velstanden. Fordi lavere selskabsskat gør det mere attraktivt for
virksomhederne at investere i ny kapital, teknologi og innovation. Erfaringsmæssigt øger det
medarbejdernes produktivitet. CEPOS anbefaler, at der på finansloven for 2011 indarbejdes en
lettelse i selskabsskatten. Finansieringen kan komme ved, at regeringen
ringen genindfører nulvæksten
i det offentlige forbrug. I 2011 og 2012 budgetterer regeringen nu med en realvækst på 0,6 hhv.
0,5 pct. Det svarer til et udgiftsløft på 5 mia. kr. Hvis nulvæksten genindføres fås en
budgetforbedring på 5 mia. kr. For de penge kan selskabsskatten sænkes med 3 pct.point.

Regeringen har tilkendegivet, at den overvejer en sænkelse af selskabsskatten. I en
meningsmåling udført for CEPOS har Norstat i telefoninterviews spurgt 1.000
1 000 personer om,
hvorvidt de synes, det
et er en god idé at sænke selskabsskatten for at skabe investeringer og
vækst i dansk økonomi. Det fremgår, at 54 pct. af vælgerne mener,
mener det vil være en god idé,
imens
mens 46 pct. af vælgerne ikke mener,
mener det vil være en god idé, jf. figur 1.

Meningsmåling: Flertallet af danskere mener,
mener det er en god idé at
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Norstat har i perioden 24. august til 5. september i telefoninterviews adspurgt 1.000
1
repræsentativt udvalgte danskere, hvoraf 19 % svarede ’ved ikke’. De adspurgte blev
stillet følgende spørgsmål: ”“II øjeblikket er der en diskussion om at få skabt private
investeringer og vækst i dansk økonomi.
økonomi Med henblik på at sætte gang i
virksomhedernes
ernes investeringer og vækst, synes du så,
så det vil være en god idé at
sænke selskabsskatten næste år?”
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OECD: Lavere selskabsskat øger velstanden
Flertallets syn på selskabsskatten bakkes op af OECD-rapporten “Taxation and economic growth"
(2008)1, der finder, at lavere selskabsskat er den skattelettelse, der påvirker velstanden (BNP pr.
capita) mest sammenlignet med bl.a. lavere skat på arbejde og forbrugsskatter.
At lavere selskabsskat øger velstanden, er der flere forklaringer på:
For det første bliver det mere attraktivt for virksomheder at foretage investeringer i nyt
kapitalapparat, når selskabsskatten sænkes2. Det skyldes, at efterskat-afkastet af investeringer
øges, når man sænker selskabsskatten. Nye investeringer øger produktiviteten (d.v.s.
produktionen pr. arbejdstime), og dermed øges velstanden. Den højere produktivitet øger
reallønnen for medarbejderne. Det øger arbejdsudbuddet.
For det andet bliver det mere attraktivt for udenlandske virksomheder at lokalisere sig i landet,
hvad enten der er tale om at placere overskud eller at gennemføre reale aktiviteter. Det vil også
give et teknologiløft samt et løft i human kapitalen, fordi udenlandske virksomheder vil trække
dygtige udlændinge til Danmark.
For det tredje bliver det mindre attraktivt for indenlandske virksomheder at lokalisere
aktiviteter og (skattepligtigt overskud) i udlandet.
For det fjerde bliver det mere attraktivt at forske og udvikle i virksomhederne, fordi efterskatafkastet af forskning vokser.
For det femte bliver det nemmere at tiltrække ny aktiekapital, når virksomheder skal have nye
projekter finansieret.

Anbefaling om at sænke selskabsskatten i 2011
CEPOS anbefaler, at der på finansloven på for 2011 indarbejdes en lettelse i selskabsskatten.
Finansieringen kan komme ved, at regeringen genindfører nulvæksten i det offentlige forbrug. I
forbindelse med det seneste finanslovsforslag har regeringen opjusteret væksten i det offentlige
forbrug i 2011 og 2012 til 0,6 hhv. 0,5 pct. Hvis nulvæksten genindføres, fås en budgetforbedring
på 5 mia. kr. For de penge kan selskabsskatten sænkes med 3 pct.point. fra 25 til 22 pct.
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