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S OG SF´S FORHØJELSE AF SELSKA
LØNMODTAGER 3.000 KR
 

S og SFs forslag om forhøjelse af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil på sigt i høj grad blive 

betalt af almindelige lønmodtagere og personer på overførselsindkomster. Det skyldes, at 

højere selskabsskat indebærer færre investeringer

lavere produktivitet indebærer på længere sigt

selskabsskat en indirekte skat på lønmodtageres løn. For en gennemsnitlig lønmodtager vil 

reduktionen i lønnen på lang sigt udgøre 

falder i Danmark, medfører det også lavere overførselsindkom

satsreguleringen.  For en dagpengemodtager falder dagpengene med 1.500 kr. om året, mens en 

enlig pensionist vil opleve en reduktion på 1.000 kr. Den lavere realløn vil reducere den 

langsigtede beskæftigelse, da den lavere løn gør det min

Forhøjelsen af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil således reducere be

med ca. 2.500 personer. 

 

Højere selskabsskat medfører lavere velstand
Det er veldokumenteret, at højere selskabsskat indebærer lavere velstand i et samfund
finder OECD i en undersøgelse, at selskabsskatten er den skat, der skader velstanden mest
Velstandsfaldet vil i høj grad give sig udslag i, at lønningerne bliver l
øges. Årsagen er, at den højere selskabsskat medfører færre investeringer, fordi det bliver 
mindre attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi og kapital. Færre investeringer 
medfører et mindre kapitalapparat og derfo
sigt følger produktivitetsvæksten over tid, vil den lavere produktivitet betyde, at danske 
lønmodtagere på sigt får en lavere løn. 
 
I Danmark følger overførselsindkomsterne udviklingen i lønningerne. Hv
3 pct., så vokser overførselsindkomsterne også med 3 pct.
sigt medføre lavere overførselsindkomster.
 
I vismandsrapporten fra efteråret 2008
selskabsskat. Det findes, at en reduktion af selskabsskatten på 1 pct.point øger lønnen med 0,27 
pct. på lang sigt. Hvis man beregningsteknisk lægger dette resultat til grund 
selskabsskatten fra 25 til 28 pct. medføre, at gennemsnits
bliver reduceret med ca. 0,8 pct. eller ca. 3.000 kr. årligt.
 

                                                           
1 For en uddybning af selskabsskattens virkninger på investeringer, produktivitet og velstand se CEPOS
notat Forslag om højere selskabsskat sender skattesats op som den 11. højeste i OECD
2 Kilde: Johansson, Å. et al. (2008), "Taxation and Economic Growth", OECD Economics Department Working 
Papers, No. 620, OECD publishing. 
3 Dog fratrækkes der 0,3 pct. fra udviklingen i overførselsindkomsterne. Pengene herfra går til 
satsreguleringspuljen, der anvendes på svag
4 Dansk Økonomi, 2008, Det Økonomiske Råd.
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FORHØJELSE AF SELSKABSSKAT KOSTER EN 
LØNMODTAGER 3.000 KR. PÅ LANG SIGT 

S og SFs forslag om forhøjelse af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil på sigt i høj grad blive 

betalt af almindelige lønmodtagere og personer på overførselsindkomster. Det skyldes, at 

højere selskabsskat indebærer færre investeringer, og det medfører lavere produktivitet. Den 

på længere sigt erfaringsmæssigt lavere løn. Dermed er 

selskabsskat en indirekte skat på lønmodtageres løn. For en gennemsnitlig lønmodtager vil 

reduktionen i lønnen på lang sigt udgøre ca. 0,8 pct. eller ca. 3.000 kr. om året. Når lønnen 

falder i Danmark, medfører det også lavere overførselsindkomster som følge af 

satsreguleringen.  For en dagpengemodtager falder dagpengene med 1.500 kr. om året, mens en 

enlig pensionist vil opleve en reduktion på 1.000 kr. Den lavere realløn vil reducere den 

langsigtede beskæftigelse, da den lavere løn gør det mindre attraktivt at arbejde mange timer. 

Forhøjelsen af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil således reducere beskæftigelsen på lang sigt 

Højere selskabsskat medfører lavere velstand 
er veldokumenteret, at højere selskabsskat indebærer lavere velstand i et samfund

finder OECD i en undersøgelse, at selskabsskatten er den skat, der skader velstanden mest
høj grad give sig udslag i, at lønningerne bliver lavere, når selskabsskatten 

øges. Årsagen er, at den højere selskabsskat medfører færre investeringer, fordi det bliver 
mindre attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi og kapital. Færre investeringer 
medfører et mindre kapitalapparat og derfor også lavere produktivitet. Og da lønudviklingen på 
sigt følger produktivitetsvæksten over tid, vil den lavere produktivitet betyde, at danske 
lønmodtagere på sigt får en lavere løn.  

I Danmark følger overførselsindkomsterne udviklingen i lønningerne. Hvis lønningerne vokser med 
3 pct., så vokser overførselsindkomsterne også med 3 pct.3 Derfor vil den højere selskabsskat på 
sigt medføre lavere overførselsindkomster. 

I vismandsrapporten fra efteråret 20084 er der regnet på de langsigtede effekter af ændre
selskabsskat. Det findes, at en reduktion af selskabsskatten på 1 pct.point øger lønnen med 0,27 

Hvis man beregningsteknisk lægger dette resultat til grund vil en forhøjelse af 
selskabsskatten fra 25 til 28 pct. medføre, at gennemsnitslønnen for en lønmodtager på sigt 

ct. eller ca. 3.000 kr. årligt. 

For en uddybning af selskabsskattens virkninger på investeringer, produktivitet og velstand se CEPOS
Forslag om højere selskabsskat sender skattesats op som den 11. højeste i OECD.  

(2008), "Taxation and Economic Growth", OECD Economics Department Working 

Dog fratrækkes der 0,3 pct. fra udviklingen i overførselsindkomsterne. Pengene herfra går til 
satsreguleringspuljen, der anvendes på svage og udsatte grupper i det danske samfund. 
Dansk Økonomi, 2008, Det Økonomiske Råd. 
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BSSKAT KOSTER EN 

S og SFs forslag om forhøjelse af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil på sigt i høj grad blive 

betalt af almindelige lønmodtagere og personer på overførselsindkomster. Det skyldes, at 

og det medfører lavere produktivitet. Den 

. Dermed er 

selskabsskat en indirekte skat på lønmodtageres løn. For en gennemsnitlig lønmodtager vil 

. Når lønnen 

satsreguleringen.  For en dagpengemodtager falder dagpengene med 1.500 kr. om året, mens en 

enlig pensionist vil opleve en reduktion på 1.000 kr. Den lavere realløn vil reducere den 

dre attraktivt at arbejde mange timer. 

skæftigelsen på lang sigt 

er veldokumenteret, at højere selskabsskat indebærer lavere velstand i et samfund1. Bl.a. 
finder OECD i en undersøgelse, at selskabsskatten er den skat, der skader velstanden mest2. 

avere, når selskabsskatten 
øges. Årsagen er, at den højere selskabsskat medfører færre investeringer, fordi det bliver 
mindre attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi og kapital. Færre investeringer 

r også lavere produktivitet. Og da lønudviklingen på 
sigt følger produktivitetsvæksten over tid, vil den lavere produktivitet betyde, at danske 
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Derfor vil den højere selskabsskat på 

er der regnet på de langsigtede effekter af ændret 
selskabsskat. Det findes, at en reduktion af selskabsskatten på 1 pct.point øger lønnen med 0,27 

vil en forhøjelse af 
lønnen for en lønmodtager på sigt 

For en uddybning af selskabsskattens virkninger på investeringer, produktivitet og velstand se CEPOS-

(2008), "Taxation and Economic Growth", OECD Economics Department Working 

Dog fratrækkes der 0,3 pct. fra udviklingen i overførselsindkomsterne. Pengene herfra går til 
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S og SFs forhøjelse af selskabsskat koster en lønmodtager 3.000 kr. og en dagpengemodtager 1.500 kr.  

2 

 
 
Som nævnt vil reduktionen i lønnen som følge af satsreguleringen medføre, at 
overførselsindkomster også falder i værdi. For en dagpengemodtager udgør reduktionen ca. 
1.500 kr., mens folkepensionen reduceres med ca. 1.000 kr. I tabel 1 fremgår effekterne på 
forskellige grupper i det danske samfund.  
 
Den langsigtede beskæftigelse falder med 2.500 personer 
Den lavere realløn vil reducere den langsigtede beskæftigelse, da det bliver mindre attraktivt at 
arbejde mange timer. Vismændene finder i deres rapport, at en reduktion i selskabsskatten på 1 
pct.point, øger beskæftigelsen på sigt med 0,03 pct. Hvis man beregningsteknisk lægger dette 
resultat til grund, indebærer forhøjelsen af selskabsskatten fra 25 til 28 pct., at beskæftigelsen 
på lang sigt reduceres med ca. 0,1 pct. eller ca. 2.500 personer. 
 
Udover påvirkningen af investeringer og lønniveau vil en forhøjelse af selskabsskatten også styrke 
incitamentet til at placere skattepligtige overskud i udlandet frem for i Danmark. Det betyder, 
at vores skattegrundlag bliver mere sårbart overfor international skatteplanlægning. Hermed 
udhules det provenu, som er til rådighed til at nedsætte andre indkomstskatter eller – som i S og 
SF’s forslag – øge de offentlige udgifter. 
 
 

Indkomst i 2009 (kr.) Årlig effekt på lang sigt 

af øget selskabsskat (kr.)

2009-niveau 2009-niveau

Gennemsnitlig industriarbejder
1

373.000 -3.021

Dagpengemodtager
2

188.500 -1.527

Kontanthjælpsmodtager
3

151.548 -1.228

Folkepensionister
4

126.516 -1.025

Førtidspensionist
5

188.448 -1.526

SU-modtager
6

62.124 -503

Tabel 1. Effekten på indkomster og overførsler af at øge selskabsskatten fra 

25 til 28 pct.

Anm.: 1 Jf. OECD's definition, 2008-tal fremskrevet med skøn for timelønsudviklingen. 2 Fuldtidsforsikret. 3 

Fyldt 25 og forsøger børn. 4 Enlig. 5 Enlig. 6 Udeboende.

Kilde: Det Økonomiske Råd - Dansk Økonomi (efterår 2008), Danmarks Statistik, Beskæftigelsesministeriet 

og SU-styrelsen samt egne beregninger.


