
 

 241

KAPITEL IV 
 
BESKATNING AF  
KAPITALINDKOMST 
 
 
IV.1 Indledning 
 
Ved siden af arbejdsindkomst, som blev behandlet i det 
foregående kapitel, udgør kapitalindkomst i bred forstand 
den anden primære hovedindkomstform i Danmark og alle 
andre vestlige lande. Mellem en fjerdedel og en tredjedel af 
den samlede nationale indkomst udgøres normalt af afkast 
på formuer af forskellig slags. Selvom den offentlige debat 
om indkomstskattesystemet ofte fokuserer på arbejdsind-
komstbeskatningen, udgør kapitalindkomstbeskatningen 
altså også en meget vigtig del af det danske skattesystem. 
Det skyldes både, at der kommer et ganske betydeligt 
provenu herfra, og at indretningen af kapitalbeskatningen 
har en række vigtige konsekvenser for samfundsøkonomien. 
Det gælder såvel den økonomiske fordeling i samfundet 
som effektiviteten i den måde, vi indretter erhvervs- og 
privatøkonomien på. 
 
Kapitalindkomstbeskatningen byder på nogle ret komplice-
rede problemstillinger. En årsag er, at “kapital” i praksis 
antager mange forskellige former. Begrebet dækker således 
finansielle formuer i form af f.eks. aktier, obligationer og 
bankindskud, men også opsparing i fysisk kapital som 
ejerboliger eller kapitalapparatet i (personligt ejede) virk-
somheder. Tilsvarende findes kapitalindkomst – opfattet i 
ordets brede betydning – i mange forskellige udgaver. Det 
omfatter renter, aktieudbytter (dividender), afkast fra den 
investerede kapital i personligt ejede virksomheder, værdien 
for boligejere af at kunne bo i deres egen bolig i stedet for at 
skulle betale husleje til en udlejer (lejeværdien) og kapital-
gevinster af forskellig slags. Mens ejerskabet til det meste  
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kapital i sidste ende kan føres tilbage til private husholdnin-
ger, kan denne ejes mere eller mindre direkte, idet en væ-
sentlig del af indtjeningen i første omgang finder sted i 
virksomheder og i anden omgang evt. i pensionskasser, 
inden indkomsten i sidste ende overføres til den private ejer. 
Beskatningen af kapitalindkomsten kan derfor også finde 
sted på flere forskellige niveauer. Derudover ejes en vis del 
af den private sektors formue af selvejende institutioner som 
f.eks. fonde eller almene selskaber, hvis beskatning følger 
særlige regler.  
 
En anden særlig egenskab ved kapitalindkomst i modsæt-
ning til arbejdsindkomst er, at den kan være negativ, idet 
man også kan have en negativ formue i form af lån, hvis 
rentebetalinger så udgør en negativ indkomstkilde. De 
samlede danske husholdningers personlige kapitalindkomst 
er således negativ. Beskatningen af den personlige kapital-
indkomst giver dermed også et ganske stort negativt prove-
nu for den offentlige sektor. 
 
Som tidligere nævnt er et af de vigtigste formål med indret-
ningen af skattesystemet at sørge for, at den nødvendige 
opkrævning af skatteindtægter forvrider samfundsøkonomi-
en mindst muligt. På kapitalindkomstområdet drejer de 
vigtigste forvridninger sig om ændring af opsparings- og 
investeringsbeslutningerne i økonomien. Skat på hushold-
ningernes forskellige former for kapitalindkomst vil typisk 
ændre størrelsen af den private opsparing. Dermed vil den 
påvirke den måde, som befolkningen fordeler sine for-
brugsmuligheder på over livet. Beskatningen kan samtidig 
påvirke, hvilke aktiver de ønsker at anbringe deres opspa-
ring i, på en potentielt uheldig måde. Således vil de fysiske 
investeringer og dermed på lang sigt realkapitalen i Dan-
mark blive påvirket af kapitalbeskatningens indretning. Det 
gælder såvel den samlede størrelse som fordelingen på 
forskellige sektorer. Man kan f.eks. forestille sig, at kapital-
apparatet i erhvervslivet bliver for lille i forhold til værdien 
af boligmassen, hvis sidstnævnte favoriseres i skattesyste-
met.  
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Derudover kan beskatningen påvirke virksomhedernes 
finansieringsbeslutninger – altså forholdet mellem gæld og 
egenkapital i virksomhederne – på uheldig vis, hvis afkastet 
af de to slags kapital reelt beskattes forskelligt. Også 
spørgsmålet om, hvordan virksomhederne grundlæggende 
skal organisere sig, f.eks. som selvstændig virksomhed, 
andels- eller aktieselskab, kan blive forvredet af skatte-
systemets indretning, hvis det diskriminerer mellem forskel-
lige organisationsformer i erhvervslivet. En parallel hertil 
for privatpersoner er, at valget mellem at bo til leje eller eje 
sin egen bolig vil blive påvirket uheldigt, hvis skattesyste-
met favoriserer det ene frem for det andet.  
 
Som nævnt i kapitel II er også de fordelingsmæssige konse-
kvenser af de forskellige elementer i skattesystemet væsent-
lige for en samlet vurdering af skatternes virkning. For 
kapitalindkomstskatternes vedkommende vanskeliggøres 
konsekvente fordelingsberegninger af, at ikke alle former 
for kapitalindkomst kan henregnes direkte til konkrete 
personer. Det gælder således virkninger af selskabsskatter 
og beskatningen af afkastet i pensionsordninger. For de 
kapitalindkomstskatter, der optræder i tabel II.3, ses det, at 
de generelt virker relativt indkomstudjævnende. En stigning 
i såvel skatten på aktieindkomst som ejendomsværdiskatten 
vil således begge give en mere ligelig indkomstfordeling 
end f.eks. en stigning i bund- eller kommuneskatten med 
samme umiddelbare provenuvirkning. Beskatningen af 
positiv personlig kapitalindkomst for topskatteydere og af 
aktieindkomst over progressionstrinnet er de kraftigst 
omfordelende skatter overhovedet i tabellen. En undtagelse 
fra dette billede udgøres af rentefradraget (skatten på nega-
tiv kapitalindkomst). En forøgelse af provenuet fra denne 
skat (dvs. en sænkning af rentefradraget) vil medføre en 
praktisk taget uændret indkomstfordeling målt på årsind-
komster. 
 
Ud over de ovennævnte egentlige reale og finansielle øko-
nomiske forvridninger kan kapitalbeskatningens indretning 
også påvirke omfanget og arten af skatteunddragelse. Det 
kan f.eks. ske i form af hemmeligholdte pengeoverførsler til 
og fra udenlandske banker eller ved transaktioner inden for 
forskellige grene af multinationale selskaber. 

Gældskvoter kan 
også påvirkes 
uheldigt 

Skat på 
kapitalindkomst 
virker 
omfordelende 

Indretning 
påvirker også 
skatteunddragelse 



 

 244 

De ovennævnte betragtninger gør, at det er en kompliceret 
affære at indrette beskatningen af kapitalindkomst. De 
næste afsnit redegør mere detaljeret for de forskellige 
problemstillinger. I afsnit IV.2 beskrives kort indtægterne 
fra kapitalindkomstbeskatningen. I afsnit IV.3 redegøres for 
nogle generelle problemstillinger i beskatningen af afkast 
fra opsparing i bred forstand, og der ses på behandlingen af 
pensionsopsparing. De følgende fire afsnit omhandler 
beskatningen af den opsparing, der finder sted i form af 
ejerboliger. Afsnit IV.8 ser på selskabsbeskatning, mens 
afsnit IV.9 omtaler nogle problemstillinger i forbindelse 
med beskatning af afkastet fra jord og naturresurser. Ende-
lig diskuterer afsnit IV.10 udvalgte skatteudgifter på er-
hvervsbeskatningsområdet.  
 
 
IV.2 Lidt statistik 
 
I praksis er de vigtigste danske kapitalindkomstskatter de 
følgende: selskabsskat, pensionsafkastbeskatning, ejen-
domsværdiskat, aktieindkomstbeskatning og beskatningen 
af personlig kapitalindkomst. Det meste af provenuet fra 
kapitalindkomstbeskatning i Danmark kommer fra beskat-
ningen af selskaber og pensionskasser, jf. tabel IV.1. Om-
vendt giver beskatningen af husholdningernes direkte 
personlige kapitalindkomst et meget beskedent provenu, 
selv hvis man medregner skatteindtægterne fra ejendoms-
værdiskatten. Det samlede provenu fra de nævnte skatter 
svingede kraftigt i årene 2003 til 2005 med et samlet prove-
nu fra 50 mia. kr. til godt 100 mia. kr. Det skyldes først og 
fremmest konsekvenserne af kursgevinster og -tab i pensi-
onsselskaberne. Også selskabsskatterne udviser betydelige 
udsving fra år til år. 
 
De mange forskellige former for kapitalindkomst, der 
behandles vidt forskelligt, gør det svært at få et overblik 
over, hvor høj den effektive kapitalbeskatning overhovedet 
er i Danmark. Det er næppe muligt at få et klart svar på 
dette, men man kan forsøge at lave et groft overslag ved at 
sætte provenuet fra tabel IV.1 i forhold til et skattegrundlag, 
som består af et beregnet afkast af den private sektors 
formue, jf. boks IV.1. Her skønnes det, at den effektive 
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beskatning af kapitalafkast i årene 2003-05 lå på et niveau 
omkring 25 pct. Selvom denne beregning er ganske følsom 
over for de konkrete antagelser om afkast mm., tyder over-
slaget på, at den effektive beskatning af kapitalindkomst 
generelt er lavere end for arbejdsindkomst. 
 
 

Tabel IV.1 Provenu fra kapitalindkomstbeskatning 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
  ------------------------------  Mia. kr.  ------------------------------ 

Personlig kapital-
beskatning, negativ 
nettokapitalindkomst 

 
 

-20,6 

 
 

-19,3 

 
 

-19,2 

 
 

-21,9 

 
 

-27,9 
Personlig kapital-
beskatning, positiv 
nettokapitalindkomst 

 
 

6,9 

 
 

6,3 

 
 

7,7 

 
 

8,2 

 
 

7,5 
Virksomhedsskat, 
netto 

 
1,4 

 
1,8 

 
2,8 

 
3,7 

 
2,2 

Selskabs- og fonds-
skat ekskl. kulbrin-
tevirksomhed 

 
 

33,6 

 
 

37,3 

 
 

45,5 

 
 

50,6 

 
 

41,8 
Selskabsskat mv. fra 
kulbrintevirksomhed 

 
6,1 

 
9,4 

 
15,4 

 
20,5 

 
19,1 

Ejendomsværdiskat 10,2 10,5 10,9 11,3 11,7 
Aktieindkomstskat 4,9 6,7 8,8 11,9 15,3 
Pensionsafkastskat 7,3 25,0 38,1 12,5 7,2 
Ejendomsskatter 16,5 17,1 17,5 18,3 19,0 
I alt 66,3 94,7 127,5 115,0 96,7 

 
 

Anm.: Provenuet fra personlig kapitalindkomstbeskatning bygger på et skøn. For negativ nettokapital-
indkomst er der anvendt en skattesats på 33,3 pct. For positiv nettokapitalindkomst er anvendt 
en gennemsnitlig skattesats på mellem 39 og 47 pct. i de enkelte år.  

Kilde: www.skat.dk og egne beregninger. 
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Boks IV.1 Beregning af formueafkast for den private sektor 
 

Hovedelementerne i den private sektors formue er værdien af de danske virksom-
heders samlede bygnings- og maskinkapital, den samlede boligmasse inklusive 
grundværdierne og den private sektors finansielle nettofordringer på den offentli-
ge sektor og udlandet. Hertil lægges i tabel IV.2 også en skønnet værdi af energi-
reserverne i Nordsøen. Selvom energireserverne ejes af offentligheden, er retten 
til at udnytte dem givet til private virksomheder, hvorfor værdien heraf medregnes 
her. Den samlede værdi af formuen beløb sig skønsmæssigt til knap 5 billioner kr. 
i 2003 og godt 6½ billioner kr. i 2006, jf. tabel IV.2. 
 
Skal man beregne et sandsynligt afkast af formuen, kan man anvende en passende 
rentesats. Det kan her diskuteres, hvilken forrentning der er den mest velvalgte. 
En mulighed er at vælge den 10-årige statsobligationsrente, der ofte benyttes som 
et tilnærmet udtryk for den forrentning, man kan forvente uden at påtage sig no-
gen risiko. Den var i årene 2003-07 mellem 3,3 pct. og 4,5 pct. (ultimo året). De 
fleste investeringer er imidlertid behæftet med en større risiko end investeringer i 
statsobligationer og giver som kompensation herfor også i gennemsnit et højere 
afkast. Forskellige undersøgelser har skønnet det gennemsnitlige merafkast over 
længere tidsrum af danske aktier i forhold til obligationer til mellem 2 og 4 
pct.point årligt. En alternativ opgørelsesmetode anvendt af Danmarks Statistik 
beregner nettoafkastraten i forhold til den faste realkapital til 4,9 pct., 5,0 pct. og 
5,7 pct. i 2003-05.  
 
Antager man en gennemsnitlig nominel forrentning af kapitalen på 7 pct., kan det 
samlede afkast fra den private sektors formue beregnes som hhv. 338 mia. kr., 
361 mia. kr., 418 mia. kr. og 464 mia. kr. i årene 2003-06. Beregner man herudfra 
og fra provenuskønnene i tabel IV.1 en effektiv skattesats, bliver den på gennem-
snitligt 25,3 pct. for de fire år. Denne beregning er et meget groft skøn og tager 
således ikke hensyn til, at de effektive afkast netop har svinget en del i de pågæl-
dende år på grund af bl.a. udsving i aktiekurserne, men peger altså på, at den ef-
fektive beskatning af kapitalindkomsten med de angivne forudsætninger har svin-
get på et niveau omkring den officielle selskabsskatteprocent i de angivne år.  
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Tabel IV.2 Den private sektors formue 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
 --------------------------------  Mia. kr.  --------------------------------  

Virksomheders 
maskinkapital 
mm. 

 
 

762,4 

 
 

775,1 

 
 

787,2 

 
 

818,2 

 
 

868,8 
Virksomheders 
bygningskapital 

 
1.180,4 

 
1.221,7 

 
1.275,3 

 
1.285,2 

 
1.374,0 

Samlet boligmas-
se ekskl. jord 

 
1.901,4 

 
2.098,7 

 
2.514,2 

 
3.136,4 

 
3.365,8 

Jordværdier 696,1 743,6 941,4 1.022,3 1.462,0 
Energireserver 213,6 221,1 266,8 328,5 $ 
Danmarks  
nettofordringer 
på udlandet 

 
 

-170,3 

 
 

-77,6 

 
 

54,1 

 
 

-16,9 

 
 

-62,1 
Offentlig  
nettogæld  

 
247,6 

 
177,1 

 
137,1 

 
53,4 

 
-42,8 

I alt 4.831,3 5.159,8 5.976,0 6.627,0 $ 
 
 

Anm.: Maskin- og bygningskapital for virksomheder er opgivet i investeringspriser. Værdien af
boligmassen angiver kontantpriser, mens jordværdierne er offentlige vurderingspriser. Værdien
af energireserverne er opgjort som nutidsværdien af den beregnede resurserente, som er
forbundet med salg og udvinding af olie- og naturgasreserverne i Nordsøen. 

Kilde: ADAM’s databank, Danmarks Statistik, Skatteministeriet og egne beregninger. 
 

 
 
IV.3 Beskatning af opsparing 
 
For et land med frie kapitalbevægelser som Danmark er der 
grund til at skelne mellem to forskellige principper for 
kapitalbeskatning: bopælsprincippet og kildeprincippet. 
Ifølge bopælsprincippet beskatter man al kapitalindkomst 
hos de personer, der bor i landet, uanset om denne indkomst 
er indtjent i landet selv eller i et andet land gennem uden-
landske investeringer i virksomheder eller værdipapirer. 
Alternativt kan man vælge kildeprincippet, dvs. at man 
beskatter indkomsten i det land, hvor den er optjent, uanset 
hvor kapitalejeren bor. En bopælsbaseret kapitalindkomst- 
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beskatning kan betragtes som en skat på opsparing, idet 
skatten  bliver pålagt  afkastet af hele skatteyderens samlede  
opsparing, uanset hvilket land denne er investeret i. En 
kildebaseret kapitalindkomstbeskatning kan omvendt be-
tragtes som en skat på investeringer, idet den beskatter 
kapitalindkomsten i det land, hvor kapitalen er investeret.  
 
De danske kapitalindkomstskatter er som udgangspunkt 
overvejende baseret på bopælsprincippet, sådan at f.eks. 
afkastet af pensionsopsparing for personer, der bor i Dan-
mark, er skattepligtigt herhjemme, uanset at selve pensions-
opsparingen kan være anbragt i en udenlandsk bank. Det 
samme gælder beskatningen af aktieindkomst, andre former 
for personlig kapitalindkomst samt betaling af ejendoms-
værdiskat. Der er da også gode grunde til, at det er mindre 
forvridende at beskatte kapitalen der, hvor den bliver sparet 
op, end der, hvor den bliver investeret, jf. Sørensen (2007). 
Den mest markante undtagelse fra bopælsprincippet er 
selskabsskatten, der som hovedregel er kildebaseret, idet 
den jo beskatter overskud i alle selskaber, der er registreret 
og opererer i Danmark, uanset om disse er dansk eller 
udenlandsk ejede.1 Nogle af de særlige problemstillinger, 
der knytter sig til selskabsskatten i denne forbindelse, 
diskuteres nærmere i afsnit IV.8. 
 
Bortset fra selskabsskatten kan den danske kapital-
indkomstbeskatning altså ses som en skat på danskernes 
opsparing i forskellige aktiver. Den centrale forvridning, 
som kapitalindkomstskatterne tilsammen forårsager, er 
dermed også, at de påvirker vores valg af, hvornår vi ønsker 
at forbruge vores indkomst. Opsparing foretages jo netop 
for at kunne forbruge indkomsten på et senere tidspunkt. 
Dermed påvirker kapitalindkomstskatterne vores fremtidige 
forbrugsmuligheder og størrelsen af hele nationalformuen 
på længere sigt. 
 

 
1) I visse tilfælde betaler danske moderselskaber dog også dansk 

selskabsskat af overskuddet fra udenlandske datterselskaber.  
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I tilrettelæggelsen af et hensigtsmæssigt indkomstskatte-
system er et meget vigtigt spørgsmål, hvor høj beskatningen 
af kapitalindkomst generelt bør være i forhold til beskatnin-
gen af arbejdsindkomst for et givet samlet skatteprovenu. 
Ud over de fordelingsmæssige hensyn, der kan være i denne 
afvejning, bliver det altså afgørende, hvor store forvridnin-
ger hver af de to typer beskatning skaber. Dette vil afhænge 
af vidt forskellige ting som eksempelvis følsomheden i 
arbejdsudbuddet i forhold til følsomheden i husholdninger-
nes formueefterspørgsel. Det er imidlertid en vigtig pointe, 
at ud fra et rent effektivitets-synspunkt vil det kun ved et 
rent tilfælde være sådan, at forvridningerne minimeres ved 
at beskatte de to typer indkomst med den samme sats. 
Tværtimod er der flere forskellige argumenter for at beskat-
te kapitalafkast anderledes end arbejdsindkomst.  
 
Beskatter man alle former for indkomst ligeligt, kan man 
tale om et globalt indkomstskattesystem. Det er fortsat 
udgangspunktet for beskatningen af den personlige ind-
komst i de fleste lande. I især de skandinaviske lande har 
man imidlertid i løbet af de seneste årtier i forskellige 
varianter beskattet personlig kapitalindkomst og arbejdsind-
komst forskelligt. Det benævnes det duale indkomstskatte-
system, hvor hovedprincippet er, at kapitalindkomst skal 
beskattes lavere end arbejdsindkomst, samtidig med at 
forskellige former for kapitalindkomst bør beskattes med 
ens satser. Den effektive beskatning af personlig kapitalind-
komst, pensionsafkast, udbyttet af at besidde ejerboliger 
samt virksomhedsindkomst bør altså ligge på samme ni-
veau.  
 
I Danmark var det globale indkomstskatteprincip eneråden-
de indtil skattereformen i 1987, hvorefter vi har anvendt 
forskellige elementer af det duale system. I dag indgår 
positiv personlig (netto-)kapitalindkomst således på lige fod 
med andre indkomster i det almindelige indkomstskatte-
system. Den beskattes dog umiddelbart lidt lempeligere end 
arbejdsindkomst, idet den ikke pålægges arbejdsmarkeds-
bidrag, jf. kapitel III. Negativ (netto-)kapitalindkomst 
beskattes imidlertid med en langt lavere skattesats, nemlig 
kommuneskattesatsen (inkl. sundhedsbidrag), som i 2009 
forventes at være på 33,3 pct. i gennemsnit.  
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Som ovenfor anført optræder kapitalindkomst imidlertid i 
mange andre former end personlig kapitalindkomst, og den 
beskattes også vidt forskelligt. Aktieindkomst beskattes 
således for sig med satser på henholdsvis 28, 43 og 45 pct. 
Afkast på pensionsopsparing beskattes med 15 pct., så 
længe den befinder sig i pensionsdepotet. Provenuet fra 
ejendomsværdiskatten, som repræsenterer beskatningen af 
den forbrugsmulighed, boligejerne har som følge af sparede 
udgifter ved at eje deres egen bolig, kan omregnes til en 
skattesats på ca. 10 pct., hvis man antager, at boligejernes 
udbytte svarer til en normal forrentning af den formue, de 
binder i boligen. Endelig bliver forskellige former for 
kapitalgevinster beskattet meget uensartet.  
 
Et vigtigt argument for en lavere skattesats for kapital- end 
for arbejdsindkomst er, at et globalt skattesystem, der 
beskatter nominel indkomst, under alle omstændigheder vil 
behandle kapitalindkomster for hårdt, når der er inflation i 
økonomien. Den del af kapitalindkomsten, der blot er 
kompensation for prisstigningerne, udgør ikke nogen reel 
indkomst og bør derfor heller ikke beskattes. Man burde 
derfor i princippet korrigere kapitalindkomster for inflation, 
inden de beskattes. Da det i praksis er vanskeligt at indrette 
kapitalindkomstbeskatningen som en real beskatning, er et 
pragmatisk alternativ hertil at have et dualt system, hvor 
man beskatter nominel kapitalindkomst, men med en lavere 
sats end anden indkomst. Ønsker man eksempelvis at be-
skatte real kapitalindkomst med 50 pct. i en økonomi, hvor 
den nominelle forrentning er 5 pct. årligt, og inflationen er 
på 2 pct., bør den nominelle skattesats være på 30 pct. I 
tabel IV.3 vises, hvor høj den effektive reale beskatning af 
forskellige former for kapitalindkomst er under en række 
beregningsforudsætninger, som præsenteres nærmere i boks 
IV.2. Mens pensionsopsparing og afkastet af ejerbolig 
stadig beskattes ret lempeligt i forhold til arbejdsdindkomst, 
når man tager højde for inflationen, bliver nettorenteindtæg-
ter beskattet ganske højt. For en topskatteyder er den reale 
beskatning af positiv nettokapitalindkomst således på over 
90 pct. Med en antagelse om en lidt højere inflation kan 
beskatningen endda komme over 100 pct. Også skattevær-
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dien af rentefradraget er med godt 50 pct. større end margi-
nalskatten for de fleste lønmodtagere.  
 
 
Tabel IV.3 Effektiv real beskatning af kapitalindkomst 
 

 ---  Pct.  --- 
Pensionsopsparing 23,75 
Ejerbolig  15,80 
Selskabsskat 39,58 
Rentefradrag 53,04 
Renteindtægter, bundskatteyder 61,71 
Renteindtægter, topskatteyder 93,42 

 

Anm.: Se boks IV.2 for en nærmere forklaring af beregningerne. For 
selskabsskattens vedkommende gælder beregningen en nominel 
beskatning på 25 pct. af finansiel indkomst. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Inflationshensynet er altså et kraftigt argument for, at kapi-
talindkomst bør beskattes med en lavere nominel sats end 
anden indkomst for at muliggøre en ensartet real beskat-
ning. Samtidig kan det dog også give problemer, hvis der er 
for stor forskel på de nominelle skattesatser. Det vil nemlig 
skabe en tilskyndelse til at omdanne arbejds- til kapital-
indkomst, som man er nødt til at tage særligt højde for. 
Dette er især en problemstilling i forhold til personer, der 
driver en personligt ejet virksomhed, eller som kontrollerer 
et mindre selskab (en del af det såkaldte hovedaktionærpro-
blem, jf. afsnit IV.8). 
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Boks IV.2 Effektiv real beskatning af kapitalindkomst 
 

Man kan sammenligne den reale beskatning af forskellige former for kapital-
indkomst ved at undersøge, hvor stor forskellen er mellem afkastet før skat og 
afkastet efter skat. 
I tabel IV.3 er undersøgt den reale beskatning ved nogle typiske eksempler. Den 
effektive skattesats er i hvert tilfælde beregnet ved at udregne forskellen på det 
reale afkast på det pågældende aktiv før skat og efter skat og dividere dette tal 
med det reale afkast før skat. Den reale skattesats får så dette udseende: 
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hvor τ er lig med den reale skattesats, i er det nominelle afkast, t er den relevante 
skattesats for det pågældende afkast, og π er inflationsraten. Der tages altså hen-
syn til, at inflationen forringer realafkastet ved investeringer. 
 
Der må opstilles en række beregningsforudsætninger for at konstruere sådanne 
reale skattesatser. Det antages, at den langsigtede inflation er på 1,75 pct. årligt. 
Det følger af en antagelse om, at den danske krone fortsat følger euroen, og at 
Den Europæiske Centralbank overholder sin langsigtede målsætning om en gen-
nemsnitlig årlig inflation på mellem 0 og 2 pct., men formodentlig tæt på den 
øverste grænse i dette interval. Det antages samtidig, at den langsigtede risikofri 
nominelle rente er 4,75 pct., sådan at realrenten er 3 pct. årligt, hvilket er i over-
ensstemmelse med beregninger på lange danske tidsserier, jf. Abildgren (2005). I 
tabel IV.3 antages det endvidere, at alle de angivne former for kapitalindkomst 
har den samme nominelle forrentning. Da en række investeringer er forbundet 
med risiko og derfor også må forventes i gennemsnit at kaste en risikopræmie af 
sig, vil dette i sig selv betyde, at den reale beskatning er overdrevet for f.eks. 
selskabsskatten og pensionsafkastet. Antager man eksempelvis alternativt, at 
selskaberne i gennemsnit opnår en real forrentning før skat på 5 pct., falder den 
reale skattesats til knap 34 pct. Også investeringer i en ejerbolig må forventes at 
være forbundet med en risikopræmie. Grundskyld indgår ikke i beregningerne for 
ejerboligen, hvilket svarer til en antagelse om, at en eksisterende grundskyld fuldt 
ud vil blive nedvæltet i en tilsvarende lavere købspris på boliger og dermed ikke 
påvirke det reale afkast for kommende boligejere. Det antages, at den gennemsnit-
lige ejendomsværdiskat udgør 0,5 pct. af ejendommens reelle værdi. For renteind-
tægternes vedkommende er det antaget, at den pålydende skattepligtige rente er 
lig med den effektive nominelle rente. For (blåstemplede) obligationers vedkom-
mende består en vis del af den effektive forrentning normalt af en skattefri kurs-
gevinst. Dette er der ikke taget hensyn til i ovenstående beregning, der således 
overvurderer beskatningen af obligationsinvesteringer. 
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Også efter at have taget hensyn til inflationen på passende 
vis kan der være grunde til at beskatte (real) kapital-
indkomst anderledes end anden indkomst. Kapitalindkomst 
bør således alt andet lige beskattes lavere, hvis den sam-
fundsøkonomiske forvridning ved en given (real) skattesats 
er større for kapitalindkomstbeskatning end for arbejds-
indkomstskatten. Hvorvidt det forholder sig sådan, er et 
empirisk spørgsmål, og der er ikke nogle sikre vidnesbyrd 
om, hvilken af forvridningerne der er størst. Normalt regner 
man dog med, at kapital er mere internationalt mobil, hvil-
ket i sig selv gør følsomheden over for beskatning større, i 
det omfang man kan undgå skatten ved at flytte kapitalen til 
udlandet. 
 
Økonomiske modelberegninger kan illustrere størrelses-
ordenen af de forvridninger, den forskellige beskatning 
skaber. I tabel IV.4 er illustreret virkningerne af at nedsætte 
skatten på personlig kapitalindkomst med en fjerdedel 
ifølge antagelserne i den anvendte generelle ligevægtsmodel 
DANTAX.2 Det sætter en ret kraftig opsparing i gang, der 
på lang sigt forøger den private formue med over 10 pct. 
Den forøgede opsparing medfører et mindre forbrug i de 
første år. På længere sigt stiger det private forbrug perma-
nent med godt 1½ pct. som følge af den større formue. I 
DANTAX ændrer det danske renteniveau sig også som 
følge af det stigende udbud af kapital. På lang sigt falder 
den danske obligationsrente med omkring 6 basispoint. Det 
giver virksomhederne billigere finansieringsmuligheder og 
betyder, at kapitalapparatet og produktionen på længere sigt 
stiger. På kort sigt er der dog en produktionsnedgang, fordi 
det lavere rentefradrag via en højere brugerpris på boliger 
formindsker den disponible realløn og derfor mindsker 
lysten til at arbejde. For den offentlige sektor er der en 
umiddelbar provenugevinst som følge af det lavere rente-
fradrag. De positive dynamiske effekter trækker efterhånden 
yderligere højere kapitalindkomstskatter med sig, ligesom 
provenuet fra arbejdsindkomstbeskatningen også stiger på 
længere sigt. Målt som nutidsværdi får det offentlige et 
merprovenu på ca. 7 mia. kr. årligt, som gives til hushold-
ningerne.  

 
2) DANTAX er nærmere beskrevet i kapitel II. 
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Tabel IV.4 Virkninger af en sænkning af marginalskatten på personlig kapital-
indkomst med 25 pct. 

 

 År 1 År 10 Lang sigt 
 ----------------------------  Pct.  ---------------------------- 

Produktion i privat 
sektor -0,03 0,05 0,17 
Beskæftigelse -0,04 -0,03 -0,02 
Virksomheders  
kapitalapparat 0,03 0,20 0,36 
Privat formue  0,49 3,94 10,11 
Boligmasse -0,52 -1,15 -0,28 
Timeløn, indeks 0,02 0,09 0,18 
Kapitalindkomst 2,90 6,57 13,06 
Lønindkomst  -0,02 0,06 0,16 
Anden indkomst 4,03 4,10 4,69 
Forbrugerpriser 0,41 0,39 0,33 
Realt forbrug -1,95 -0,74 1,68 

 

Kilde: Egne beregninger på DANTAX. 
 

 
 
 

 
Modelberegninger bør altid tages med et væsentligt forbe-
hold, da de hviler på en række forskellige antagelser, der i 
praksis er stor usikkerhed om. Ligeledes er der i det anvend-
te modelgrundlag en række forenklinger i forhold til virke-
ligheden. Således er det antaget, at modellens husholdninger 
ikke er kreditrationerede i udgangspunktet og derfor vil 
reagere øjeblikkeligt og ganske kraftigt på en ændring i 
efter-skat-renten. I det omfang, denne antagelse ikke er 
opfyldt i virkeligheden, vil modellen overdrive virkningerne 
af det foretagne eksperiment. Ligeledes er antagelsen om, at 
det danske renteniveau vil blive påvirket af den højere 
indenlandske opsparing kritisk for de modelberegnede 
virkninger på produktionen.  
 
Ud over de forventede effektivitetsgevinster ved en sænk-
ning af kapitalindkomstskatterne er der også andre argu-
menter for lav kapitalbeskatning. En særlig problemstilling 
er, at kapitalindkomsterne jo beskattes efter ret forskellige 
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satser, alt efter om det drejer sig om pensionsopsparing, 
renter af indestående på bankkonti, gevinsten ved at have en 
ejerbolig, aktieudbytte eller kapitalgevinster af forskellig 
slags. Denne ret uensartede beskatning af forskellige former 
for kapitalindkomst virker i sig selv uheldig, fordi den må 
formodes at forvride befolkningens beslutning om, hvordan 
den vil fordele en given opsparing på forskellige aktiver. En 
del af argumentet for den duale beskatning er også, at en 
mere ensrettet beskatning af forskellige former for kapital-
afkast i sig selv må formodes at give en effektivitetsgevinst. 
Da beskatningen af nogle former for kapitalindkomst reelt 
er 0 i dag (f.eks. kapitalgevinster ved salg af ejerboliger), vil 
det under alle omstændigheder næppe være praktisk gen-
nemførligt på kort tid at gennemføre en fælles real skatte-
sats på et niveau, der ligger på linje med arbejdsindkomst-
beskatningen. Ønsket om ensretning af de forskellige for-
mer for kapitalbeskatning udgør således et pragmatisk 
argument for, at den fælles sats ikke bør være for høj i 
forhold til de nuværende officielle niveauer.  
 
Også fordelingsmæssige hensyn vil naturligt spille en rolle 
for det ønskede niveau for kapitalindkomstbeskatningen. 
Hvis personer med en høj arbejdsindkomst også har en 
relativt høj opsparingskvote, hvilket man ud fra empiriske 
undersøgelser normalt anser for at være tilfældet, kan en 
kapitalindkomstskat være et samfundsmæssigt optimalt 
instrument til at medvirke til at gennemføre den ønskede 
omfordeling, jf. Saez (2002). Et andet fordelingsargument 
fremføres af Boadway mfl. (2000) og omhandler sammen-
hængen mellem kapitalindkomstskat og nedarvede formuer. 
En del af årsagen til den eksisterende ulige fordeling af 
forbrugsmulighederne skyldes nedarvede formuer, og 
ønsker man gennem skattepolitikken at gøre fordelingen i 
samfundet mere ligelig, vil man typisk ønske at beskatte 
sådanne formuer. Hvis dette ikke er muligt at gøre i til-
strækkeligt omfang direkte gennem arvebeskatningen, kan 
en kapitalindkomstskat være en indirekte metode til at 
beskatte denne arv i stedet for.  
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Man hører somme tider det argument fremført mod kapital-
beskatning, at den diskriminerer mod folk, der ønsker at 
bruge en stor del af deres indkomst relativt sent i livet. Man 
kan f.eks. forestille sig to personer, der har den samme 
arbejdsindkomst over livet, men mens den ene bruger sin 
indkomst i de samme år, som hun tjener den, sparer den 
anden en del af indkomsten op som yngre og bruger denne 
opsparing til at få et større forbrug sent i livet. Begge vil 
betale det samme i arbejdsindkomstskat, men den sidste 
person vil derudover også skulle betale skat af sine rente-
indtægter og altså få en større samlet skattebetaling over 
livet, selvom deres oprindelige arbejdsindkomst altså er ens. 
Dette argument er korrekt i sig selv. Det gælder imidlertid 
for de allerfleste skatter, at de diskriminerer mellem perso-
ner, der har forskellige ønsker (præferencer) med hensyn til, 
hvordan de vil indrette deres liv og forbrugsmønster. Skat-
ten på arbejdsindkomst diskriminerer således mod folk, der 
lægger relativt stor vægt på et højt materielt forbrugsniveau 
i forhold til at kunne holde meget fri. Punktafgifter diskri-
minerer mod personer, der ønsker at bruge en relativt stor 
del af deres indkomst på netop de punktafgiftsbelagte varer, 
osv.  
 
Progressiv beskatning af kapitalindkomst 
 
Sammenfattende er der forskellige grunde til, at i hvert fald 
den nominelle kapitalbeskatning generelt bør være lavere 
end satserne for arbejdsindkomstskatten. En anden selv-
stændig problemstilling i forbindelse med det duale beskat-
ningsprincip omhandler, hvorvidt kapitalbeskatningen 
samtidig bør ændres til at være rent proportional, givet at 
man samtidig af fordelingsmæssige hensyn opretholder en 
progressiv beskatning af arbejdsindkomsten. I dag er der 
progressive beskatningselementer tre steder i kapitalbeskat-
ningen: I personbeskatningen skal der betales top- og mel-
lemskat, hvis den samlede personlige indkomst inklusive 
positiv nettokapitalindkomst overstiger de relevante pro-
gressionstrin. Derudover betales der en højere ejendoms-
værdiskat for den del af ejendomsværdierne, der ligger over 
en vis grænse. I 2008 var grænsen 3.040.000 kr., som på 
grund af skattestoppet måles i forhold til ejendomsvurderin-
gen i 2001. Endelig beskattes aktieindkomst med tre for-
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skellige satser (28 pct., 43 pct. og 45 pct.), afhængigt af 
indkomstens størrelse. 
 
Ligesom for arbejdsindkomsten er spørgsmålet om progres-
sion eller ej på kapitalindkomstskatteområdet et spørgsmål 
om valg mellem effektivitets- og fordelingshensyn. En 
progressiv skat forvrider generelt mere end en proportional, 
der giver det samme provenu. Det skyldes, at forvridningen 
for en given skat stiger relativt mere end størrelsen af skat-
tesatsen. Den nuværende topskat for positive kapitalind-
komster af en vis størrelse må derfor forventes i sig selv at 
forvride opsparingen yderligere.  
 
Samtidig giver progressiv beskatning tilskyndelser til, at der 
gennemføres skattearbitrage, f.eks. ved at flytte formuer 
rundt mellem nærtstående familiemedlemmer for at undgå 
høj beskatning. Derudover er en proportional skat nemmere 
at administrere end en progressiv skat. Man vil således i 
vidt omfang kunne anvende kuponskatter som endelige 
skatter.  
 
Lignende argumenter gælder dog også for progressionen i 
arbejdsindkomstbeskatningen: I begge tilfælde giver det 
både større administrativt besvær og større forvridninger at 
operere med et progressivt system. Det er imidlertid tænke-
ligt, at højtlønnede har særlig gode muligheder for at lave 
skattearbitrage med hensyn til kapitalindkomst, hvilket vil 
trække i retning af at gøre progressionen her mindre effektiv 
under alle omstændigheder. 
 
En fjernelse af progressionen kun for kapitalindkomst kan 
imidlertid samtidig skabe nye arbitrageproblemer. Det vil 
ske, hvis man så på marginalen beskatter store arbejds-
indkomster med en relativt høj sats i forhold til tilsvarende 
kapitalindkomster. Også en afskaffelse af progressionen vil 
altså give anledning til den problemstilling, der omtales som 
hovedaktionærproblemet, jf. ovenfor. 
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Der findes derudover et særligt teoretisk argument for at 
kombinere en progressiv skat på arbejdsindkomst med en 
proportional kapitalindkomstskat, jf. Nielsen og Sørensen 
(1997). Argumentet bygger på en sammenligning af forde-
lene ved at investere i finansiel kapital i forhold til at “inve-
stere” i humankapital ved at tage en uddannelse. Ideelt set 
burde skattesystemet ikke forvride denne beslutning. En 
progressiv arbejdsindkomstskat, der virker som en skat på 
afkast af uddannelsesinvesteringer, kan i denne forbindelse 
ses som en ligestilling af beskatningen i forhold til kapital-
indkomstskat. Derfor kan en passende kombination af 
proportional kapitalindkomstskat og en progressiv arbejds-
indkomstskat under nogle bestemte forudsætninger (om 
bl.a. forholdet mellem arbejdsudbud og fritid, og fravær af 
kreditrationering) netop ophæve hinandens forvridninger på 
dette punkt.  
 
Det største praktiske problem forbundet med at have en 
konsekvent progressiv kapitalbeskatning, hvis der politisk 
er ønske om det, ligger i, at personers kapitalindkomst p.t. 
opgøres i fire forskellige selvstændige skattegrundlag: 
personlig kapitalindkomst, aktieindkomst, skatten af ejer-
boliger og beskatningen af indeståender på pensionskonti. 
Som nævnt er der et direkte progressivt element i tre af 
disse ordninger, men reglerne sikrer hverken, at personer 
med den samme samlede kapitalindkomst beskattes ens, 
eller at personer med højere samlet indkomst altid beskattes 
mindst lige så højt som personer med en lavere indkomst. 
Det skyldes, at beskatningen ud over indkomstens samlede 
størrelse også vil afhænge af dens fordeling på de forskelli-
ge kapitalindkomstformer – herunder muligheden for at 
have negativ kapitalindkomst. Også en afskaffelse af pro-
gressionen for kapitalindkomst samtidig med, at den beva-
res for arbejdsindtægter, vil imidlertid betyde, at folk med 
samme samlede indkomst vil blive behandlet forskelligt. 
 
Vil man sikre en konsekvent progressiv indkomstbeskat-
ning, kunne det ske ved at have en mere ensartet opgørelse 
af kapitalindkomsten. Man kunne således ophæve behand-
lingen af aktieindkomst som en særlig indkomstart og lade 
den indgå som en del af den personlige kapitalindkomst, 
sådan at rente- og aktieindkomst ville blive underlagt fælles 
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principper. Et mere vidtgående forslag i denne retning ville 
være at lade ejendomsværdiskatten erstatte af en tilbage-
venden til en beregning af lejeværdi af egen bolig som en 
del af kapitalindkomsten. En sådan lejeværdiberegning var 
en del af det danske indkomstskattesystem fra 1903 til 1999. 
Den giver principielt større sammenhæng i beskatningen, 
men har været forståelsesmæssigt svær for mange skatte-
ydere. Endnu mere konsekvent – men forbundet med væ-
sentlige administrative problemer – ville det være at indreg-
ne afkastet i pensionsdepoter i de enkelte skatteyderes 
indkomster, således at der indføres et direkte progressivt 
element i pensionsafkastbeskatningen. Modregningsreglerne 
for folkepensionstillæg mv. for pensionister er dog en 
metode til at indføre en tilsvarende reel progression for 
pensionsindkomster, jf. nedenfor.  
 
En mindre vidtgående ændring i forhold til i dag vil være at 
opretholde det nuværende princip med særskilte progressi-
onssatser inden for de enkelte kapitalindkomstgrundlag, 
men justere satserne i en mere hensigtsmæssig retning. Den 
nuværende reale marginalskat på 93½ pct. for topskatteyde-
re, der har positiv nettokapitalindkomst, virker således 
meget høj. Det må betragtes som ganske sandsynligt, at en 
skattesats, der ligger så tæt på 100 pct., i virkeligheden 
bidrager negativt til det offentlige provenu, sådan at prove-
nuet fra kapitalindkomstskatten ville stige, hvis man satte 
skattesatsen ned. Skulle den reale skattesats ligge på linje 
med den nuværende topskattesats for arbejdsindkomst på 
63,3 pct., ville det svare til en sats på den nominelle kapital-
indkomst på 40 pct. På samme måde virker den nuværende 
forskel i skattesatser (officielt på henholdsvis 1 og 3 pct. af 
grundlaget) for ejendomsværdiskatten meget stor. 
 
Beskatning af pensionsopsparing 
 
Ud over afkastet fra ejerboliger og virksomhedsindkomst af 
forskellig art, som begge behandles senere i kapitlet, udgør 
også afkastet af pensionsformuen et vigtigt grundlag for 
kapitalindkomstbeskatningen. Denne beskattes umiddelbart 
med en sats, der er betydeligt lavere end skatten af personlig 
kapitalindkomst (nemlig 15 pct. mod 33-59 pct.). Den 
sammensatte (nominelle) beskatning af pensionsopsparing, 
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hvor der tages hensyn til, at pensionsudbetalingen også kan 
påvirke de overførselsindkomster, man modtager, kan 
imidlertid være betydelig højere. Dette gælder især for 
personer, der sparer op på pensionskonti i de sidste år, inden 
de går på pension. 
 
Dette blev påvist i De Økonomiske Råd (2008), som tillige 
dokumenterede, at beskatningen af opsparingsafkast kan 
variere særdeles kraftigt alt efter opsparerens alder, løn-
niveau og -profil samt boligstatus. Eksempelvis risikerer en 
person, der som 60-årig indbetaler på en ratepension, at 
skulle betale op mod 130 pct. af afkastet i form af forøget 
beskatning og tabte ydelser. Dette kan gøre sig gældende for 
en person, der ikke kan fradrage sine indskud i topskatten, 
og som modregnes i boligstøtte og pensionstillæg, når 
pensionen kommer til udbetaling. Havde personen i stedet 
betalt topskat på indbetalingstidspunktet og været boligejer i 
stedet for lejer, kunne personen være sluppet med at betale 
blot 20 pct. i skatter og tabte overførsler.3 
 
Den hårde beskatning skyldes i et vist omfang det sene 
indbetalingstidspunkt, idet afkastet ikke får en lang periode 
ved den lave skattesats på 15 pct. for pensionsafkast. Samti-
dig betragtes udbetaling af ratepension og livrente som 
personlig indkomst, der giver anledning til modregning af 
ydelser som supplerende pensionsydelse (ældrecheck), 
pensionstillæg og boligydelse.  
 
Som udgangspunkt gælder det derfor, at jo tidligere et 
indskud falder, desto lavere bliver det alt andet lige beskat-
tet, men der er undtagelser fra denne betragtning, jf. tabel 
IV.5.4 Tabellen viser den sammensatte beskatning af afka-
stet fra en ekstra indbetaling foretaget i et enkelt år. Beskat-
ningen er afhængig af, hvem der foretager indbetalingen, og 
hvornår denne finder sted. Udgangspunktet for denne og de 
følgende beregninger er, at ufaglærte og faglærte indbetaler 
12 pct. af deres løn på en livrente, fra de er 22 år, og indtil 

 
3) For grafisk illustration heraf henvises til figur II.32 og II.36 i De 

Økonomiske Råd (2008). 

4) I beregningerne er der anvendt de samme typepersoner som i De 
Økonomiske Råd (2008), se boks IV.3 for detaljer herom. 
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de går på pension som 65-årige. Personer med en kort eller 
mellemlang videregående uddannelse antages at indbetale 
15 pct. af lønnen fra deres 25. år, mens personer med en 
lang videregående uddannelse indbetaler 17 pct. fra deres 
28. år. Den ekstra engangsopsparing finder sted på et be-
stemt alderstrin, mens personen er mellem 25 og 60 år 
gammel. 
 
 

Tabel IV.5  Sammensat marginal afkastbeskatning af engangs-indskud foretaget 
på en livrente ved forskellige alderstrin 

 

År Ufaglært Faglært KMVU LVU Ufaglært Faglært KMVU LVU 
 -------------------  Ejer  ------------------- ------------------  Lejer  ------------------ 
25 29,8 29,8 29,8 $ 38,2 38,2 38,2 $ 
30 31,4 31,4 31,4 31,4 40,6 33,8 30,6 27,3 
35 33,3 33,3 33,3 32,3 38,2 30,9 34,7 42,7 
40 35,7 35,7 35,8 15,9 39,0 30,9 42,3 27,7 
45 38,9 38,9 39,0 16,0 41,4 35,0 49,4 29,7 
50 43,3 43,3 43,4 16,2 48,0 37,8 54,7 32,3 
55 49,6 49,6 49,7 16,5 64,1 43,3 62,7 36,2 
60 59,5 59,5 59,7 17,0 76,9 52,4 73,8 42,4 

 

Anm.: KMVU er en forkortelse for en person med en kort eller mellemlang videregående uddannelse,
mens LVU dækker over en person med en lang videregående uddannelse. Ufaglærte og faglær-
te påbegynder opsparingen i en livrente som 22-årige, KMVU som 25-årige, LVU som 28-
årige. De opsparer 12 pct., 15 pct. hhv. 17 pct. af deres løn. Tabellen viser den sammensatte 
beskatning af afkastet fra en ekstra engangsindbetaling på 40.000 kr. som henholdsvis 25-, 30-
og 60-årig. Alle går på pension som 65-årige og bruger den ekstra indbetaling jævnt i løbet af 
pensionist-tilværelsen. 

Kilde: Egne beregninger på De Økonomiske Råds Sekretariats opsparingsmodel. 
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Boks IV.3 Beregning af den sammensatte afkastbeskatning 
 

Analysen anvender en opsparingsmodel, som er udviklet af De Økonomiske Råds 
Sekretariat. Modellen består af et skatte- og overførselsmodul kombineret med et 
pensionsselskab og et pengeinstitut. I alle beregninger tages der højde for perso-
nernes overlevelsessandsynlighed, jf. Hansen mfl. (2007). 
 
Der er til beregningerne anvendt en årlig nominel rente efter administrations-
omkostninger på 4,75 pct. Reallønnen antages at vokse med 2 pct. årligt, mens 
inflationen er på 1,75 pct. Den tekniske grundlagsrente er sat lig 0,24 pct., hvilket 
sikrer pensionsudbetalinger, der vokser med lønudviklingen. 
 
Skatte- og overførselsmodul 
Skatte- og overførselsmodulet beregner de skatter, den enkelte skal betale, samt 
hvilke overførsler vedkommende har adgang til. Beregningen tager udgangspunkt 
i reglerne for 2008, idet beskatningen dog følger reglerne efter 2009, hvor græn-
sen for mellem- og topskat bliver sammenfaldende. Væsentlige elementer for 
analysen er beskatning af kapitalindkomst og pensionsopsparing samt modreg-
ning af ydelser på baggrund af formue, kapitalindkomst og udbetalinger fra pensi-
onsopsparinger. De vigtigste overførsler er i denne forbindelse boligstøtte og 
folkepension. 
 
Pengeinstitut 
Opsparing i pengeinstitut er en individuel opsparingskonto. Saldoen tilskrives 
med den nominelle rente, og afkastet beskattes som kapitalindkomst. 
 
Pensionsopsparing 
Der analyseres tre typer af pensionsopsparing: kapitalpension, ratepension og 
livrente. Rate- og kapitalpension er rene opsparingsordninger uden forsikrings-
elementer. Livrenten modelleres som en forsikringsordning. Udbetalingerne er 
livsvarige og starter, når personen bliver folkepensionist. Depotet for livrenten 
tilskrives med renten efter skat under hensyntagen til overlevelsessandsynlighe-
den. Kapital- og ratepensionen er et individuelt depot. 
 
Forbrugsprofiler 
Mens livrenten er en livsvarig ydelse, udbetales kapitalpensionen ved pensione-
ringen, mens ratepensionen udbetales over ti år. Dette giver anledning til forskel-
lige forbrugsprofiler, der kan påvirke resultaterne. For at reducere denne påvirk-
ning antages det derfor, at kapitalpensionen sættes i banken ved udbetalingen. 
Herfra nedspares denne opsparing gradvist frem mod personens 83. år, som er det 
forventede dødstidspunkt.  
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Boks IV.3 Beregning af den sammensatte afkastbeskatning, fortsat 
 

En tilsvarende antagelse gøres om ratepensionen; i de ti år udbetalingen foregår, 
opspares en andel i et pengeinstitut, hvilket sikrer, at pensionisten også har en 
løbende udbetaling efter ratepensionen er udløbet, og som tilnærmelsesvist kan 
sammenlignes med udbetalingen fra livrenten.  
 
For opsparingskontoens vedkommende nedspares det opsparede beløb gradvist 
frem mod pensionistens forventede død som 83-årig. 
 
Skattemålet 
Den sammensatte afkastbeskatning angiver de samlede skatter og tabte overførs-
ler som andel af investeringens afkast. 
 
Opsparingens løbende afkast benævnes At, som beskattes med satsen τt

A, der er lig 
pensionsafkastskattesatsen (PAL-skattesatsen), hvis opsparingen finder sted på en 
pensionsordning. Opsparingen kan give anledning til nedslag i diverse overførs-
ler, f.eks. i pensionstillæg eller boligydelse, og disse tab skrives som ΔTt, hvor en 
positiv værdi angiver, at overførslen er reduceret. 
 
Hvis opsparingen finder sted i livrente eller i rate-/kapitalpension, kan indbetalin-
gen fradrages i indkomstskatten. Til gengæld bliver udbetalingerne beskattet. 
Såvel skatteværdien af fradragsretten, som skatten, der falder ved udbetalingen, 
skrives ΔQt. For ΔQt<0 er der tale om et fradrag, mens der for ΔQt>0 er tale om 
en skat ved udbetalingen. 
 
Da beløbene forfalder på forskellige tidspunkter, er der tilbagediskonteret med 
renten efter PAL-skat, r(1-τpal). Hermed opgør skattemålet værdien af de samlede 
tilbagediskonterede skatter og tabte overførsler sat i forhold til den tilbagediskon-
terede værdi af de samlede afkast. 
 
Den sammensatte skattesats, τa, kan så skrives 
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Der kan umiddelbart dannes tre konklusioner på baggrund 
af disse tal. Den ene konklusion er, at lavtlønnede generelt 
beskattes hårdere end højtlønnede. Den anden er, at lejere 
generelt beskattes hårdere end ejere, hvilket der vendes 
tilbage til nedenfor. Den tredje konklusion er, at jo senere et 
indskud foretages, desto hårdere beskattes dets afkast som 
udgangspunkt. 
 
En undtagelse gør sig imidlertid gældende for boligejeren 
med en lang videregående uddannelse. For denne persons 
vedkommende er det de tidlige indbetalinger, der beskattes 
hårdest. Årsagen er, at denne person ikke betaler topskat i 
begyndelsen af sin karriere og derfor kun fratrækker sine 
indbetalinger i bundskatten, svarende til en fradragsret på 
ca. 39 pct. Når denne person når op i trediverne, har ved-
kommende opnået en løn, der er så høj, at den udløser 
topskat. Det medfører, at den skattemæssige værdi af fra-
draget ved pensionsindbetalinger på livrente- (og rate-) 
pensioner stiger til 59 pct. 
 
Beskatningen for de øvrige tre typepersoner er praktisk talt 
ens, så længe der ses på boligejere. Det skyldes for det 
første, at alle betaler samme marginalskat over hele livet, og 
for det andet, at de alle har så store indkomster som pensio-
nist, at de ikke modtager ældrecheck. Derfor aftrappes de i 
de samme ydelser, hvormed beskatningen også er ens.  
 
Ser man på lejere, er konklusionen imidlertid en anden. 
Som udgangspunkt beskattes lejerne hårdere, fordi ekstra 
indskud fører til ekstra udbetalinger som pensionist, hvilket 
modregnes i boligydelsen, man kan opnå som pensionist. På 
den anden side kan indskuddene fradrages i den personlige 
indkomst, som danner grundlaget for beregning af bolig-
sikring. Derfor kan et ekstra indskud på en pensionsopspa-
ring udløse forøget boligsikring, hvilket trækker i retning af 
lavere sammensatte skatter. 
 
Generelt ses det således af tabel IV.5, at lejere betaler mere 
i afkastbeskatning end ejere. For en faglært person, der 
indbetaler som 60-årig, er situationen imidlertid den mod-
satte. Det skyldes netop, at personen ved den ekstra indbeta-
ling reducerer sin personlige indkomst, hvilket udløser øget 

Lejere beskattes 
hårdere end ejere 

Højtlønnede har de 
bedste fradrags-
muligheder 

Beskatningen 
næsten ens for lav- 
og 
mellemindkomster 

Boligsikring kan 
under visse 
omstændigheder 
reducere 
beskatningen 

Boligsikringen 
påvirker 
beskatningen meget 
tilfældigt 



 

 265

boligsikring i arbejdslivet i et omfang, der stort set modsva-
rer den tabte boligstøtte som pensionist. Det ses også, at den 
ufaglærte betaler mere i skat ved en tilsvarende indbetaling 
som 60-årig. Dette skyldes, at lejerne i beregningerne er 
antaget at være enlige personer uden børn, hvormed der 
højest kan opnås en boligsikring på 15 pct. af huslejen. Da 
den ufaglærte allerede inden den ekstra opsparing modtager 
dette beløb, udløser den ekstra indbetaling ikke forøget 
boligstøtte. 
 
Tabel IV.6 indeholder en dekomponering af marginal-
beskatningen af en faglært arbejder, der foretager en ekstra 
opsparing som 60-årig, og viser, hvorfor ejeren beskattes 
hårdere end lejeren. Det ses, at personen, hvad enten ved-
kommende er ejer eller lejer, betaler ca. 15 pct. af afkastet i 
pensionsafkastskat. Til gengæld oplever vedkommende, at 
indkomstskatten set over livsforløbet trækker den sammen-
satte beskatning ned med 24 pct.point. Den faglærte person 
betaler ikke topskat ved indskuddet og opnår på det tids-
punkt en skattemæssig besparelse på knap 39 pct. af ind-
skuddet. Personen har imidlertid samme marginalskat ved 
udbetalingen, og disse to bidrag modsvarer præcist hinan-
den. Til gengæld mister personen pensionstillæg, fordi den 
udbetalte pension bliver større. Den lavere indkomstbeskat-
ning skyldes netop reduktionen i pensionstillægget, svaren-
de til knap (4.049,1 kr. /10.387,6 kr. =) 39 pct. heraf. 
 
Forskellen mellem ejere og lejere ligger dermed i den 
potentielle adgang til boligstøtte. En lejer kan således miste 
boligydelse, når pensionsudbetalingerne vokser, hvilket en 
boligejer ikke kan. Dette trækker i retning af en højere 
marginalskat for lejeren. Til gengæld opnår den her betrag-
tede person en højere boligsikring på tidspunktet for indbe-
talingen. Nettoeffekten heraf er stort set nul, idet bidraget til 
marginalbeskatningen begrænser sig til 0,1 pct.point. Om-
vendt har boligejere som pensionister adgang til et nedslag i 
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Tabel IV.6 Dekomponering af marginal afkastbeskatning for en faglært person, 
der foretager en indbetaling som 60-årig på livrente. 

 

 Ejer Lejer 
 ------------  Pct.  ------------ 
Sammensat beskatning 59,5 52,4 
Bidrag ---------  Pct. point  --------- 
Indkomstskat -24,0 -24,0 
Pensionsafkastskat a) 14,8 14,8 
Mistet pensionstillæg 61,5 61,5 
Mistet ældrecheck 0 0 
Ejendomsværdiskat, mistet nedslag 7,2 0 
Mistet boligydelse 0 0,1 
  
Bidrag og afkast ------------  2008 kr.  ------------ 
Indkomstskat -4.049,1 -4.049,1 
Pensionsafkastskat 2.487,8 2.487,8 
Mistet pensionstillæg 10.387,6 10.387,6 
Mistet ældrecheck 0 0 
Ejendomsværdiskat, mistet nedslag 1.211,9 0 
Mistet boligydelse 0 10,7 
Afkast 16.879,0 16.879,0 

 

a) Pensionsafkastskatten udgør ikke præcis 15 pct. af afkastet. Det skyldes, at afkastet i en
livrenteordning for den enkelte består af to bidrag: 1) markedsforrentningen af pensionskassens 
samlede formue og 2) overlevelsesforrentningen, der skyldes, at den enkelte vinder adgang til
en større andel af pensionskassens formue, jo ældre hun bliver. Førstnævnte type af afkast
beskattes, mens sidstnævnte ikke gør. 

Anm.: Ved opgørelsen i 2008-kr. er beløbene tilbagediskonteret, og ved tilbagediskonteringen er der 
taget højde for overlevelsessandsynligheder. 

Kilde: Egne beregninger på De Økonomiske Råds Sekretariats opsparingsmodel. 
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ejendomsværdiskatten på 0,4 pct.point på den del af boli-
gens værdi, der (i 2002-priser) ligger under en værdi på 
3.040.000 kr. Aftrapningen af dette tillæg øger marginal-
skatten for boligejeren.5 For den faglærte person i eksemplet 
ses det, at der som lejer mistes boligstøtte svarende til en 
marginalbeskatning af afkastet på 0,1 pct.point, mens ejeren 
mister 7,2 pct.point. Forskellen i disse bidrag forklarer 
præcist forskellen i den samlede sammensatte marginalbe-
skatning. 
 
Et alternativ til at forøge opsparingen i en pensionsordning 
er at foretage en indbetaling i et pengeinstitut. For en person 
med negativ nettokapitalindkomst vil den direkte beskatning 
af afkastet herved blive på godt 33 pct., mens den for en 
person med positiv nettokapitalindkomst vil være lig perso-
nens marginale skattesats på indkomst (bortset fra arbejds-
markedsbidrag) på det pågældende tidspunkt. For den 
sammensatte beskatnings vedkommende påvirkes udbeta-
lingen af offentlige ydelser som udgangspunkt ikke af selve 
indeståendet i pengeinstituttet, men kun af det afkast, som 
formuen trækker. En undtagelse herfra er imidlertid udbeta-
lingen af personlige tillæg, herunder ældrechecken, som 
bortfalder, hvis den likvide formue er på mere end 59.900 
kr. 
 
For en person med en lang videregående uddannelse, som 
har positiv nettokapitalindkomst, beskattes et marginalt 
indskud i et pengeinstitut rundt regnet med topskattesatsen 
på 59 pct., jf. tabel IV.7. Ved sammenligning med tabel 
IV.5 ses det, at beskatningen for denne person derfor er 
højere, end hvis opsparingen fandt sted i en livrenteordning. 
Det forholder sig ikke sådan for de tre øvrige persontyper. 
Ved sene indskud foretaget på livrenten vil beskatningen 
være højere, end den ville have været, hvis pengene var 
sparet op i et pengeinstitut. Dette skyldes, at ikke bare 
afkastet, men også selve opsparingen, når den udbetales, 
modregnes i pensionstillæg, boligstøtte mv., hvis opspa-
ringsformen er en livrente. Det ses, at lejere helt generelt 
beskattes hårdere end ejere. Dette skyldes, at indbetalingen  

 
5) Det er i beregningerne antaget, at ejerens bolig i 2002 havde en 

værdi på 1.500.000 kr. 
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Tabel IV.7  Sammensat marginal afkastbeskatning af engangs-indskud foretaget i 
et pengeinstitut ved forskellige alderstrin 

 

År Ufaglært Faglært KMVU LVU Ufaglært Faglært KMVU LVU 
 ------------------  Ejer  ------------------ ------------------  Lejer  ------------------ 
25 43,7 43,7 43,6 $ 58,8 54,6 47,4 $ 
30 44,2 44,2 44,2 58,1 60,8 54,8 47,5 61,0 
35 44,9 44,9 44,9 60,0 61,3 54,5 48,2 63,3 
40 45,8 45,8 45,7 60,0 62,0 55,3 49,5 63,8 
45 46,9 46,9 46,9 60,1 62,8 58,1 51,3 64,5 
50 48,5 48,5 48,5 60,2 64,0 62,1 53,9 65,5 
55 51,0 51,0 51,0 60,3 65,8 65,8 57,7 67,0 
60 55,0 55,0 55,0 60,5 68,8 68,8 64,0 69,5 

 

Anm.: KMVU er en forkortelse for en person med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, 
mens LVU dækker over en person med en lang videregående uddannelse. Ufaglærte og faglær-
te påbegynder opsparingen i en livrente som 22-årige, KMVU som 25-årige, LVU som 28-
årige. De opsparer 12 pct., 12 pct., 15 pct. hhv. 17 pct. af deres løn. Tabellen viser den sam-
mensatte beskatning af afkastet fra en ekstra engangsindbetaling på 40.000 kr. som henholdsvis 
25-, 30-,… og 60-årig. I modsætning til i tabel IV.5 foretages den ekstra engangsindbetaling 
imidlertid i et pengeinstitut, selvom den øvrige pensionsopsparing finder sted i en livrente. Alle 
går på pension som 65-årige og bruger den ekstra indbetaling jævnt i løbet af pensionist-
tilværelsen. 

Kilde: Egne beregninger på De Økonomiske Råds Sekretariats opsparingsmodel. 
 

 
 
ikke kan fradrages i beregningsgrundlaget for boligsikrin-
gen, men afkastet modregnes i såvel boligsikring som 
boligydelse. 
 
For opsparing, der foretages inden pensionsalderen, og som 
hæves og forbruges igen, inden pensionsalderen indtræder, 
er det ikke alle ovennævnte modregningsregler, der får 
betydning for de typepersoner, der er regnet på her. Det er 
under disse omstændigheder kun de egentlige skatteregler 
samt boligsikringen, der har betydning for den effektive 
beskatning af opsparingen. De særlige regler for pensions-
opsparing gør, at der for nogle personer kan være en skat-
temæssig fordel i at bruge pensionssystemet til at spare op, 
selvom opsparingen senere hæves i utide, altså inden pensi-
onisttilværelsen. Det fremgår af tabel IV.8, der viser den 
effektive beskatning af indbetalinger foretaget som hen-
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holdsvis 30- og 50-årig og hævet som 64-årig opdelt på ejer 
og lejer. 
 
Der ses først på personerne, der bor i ejerbolig. En person 
kan vælge at hæve dele af sin rate- eller kapitalpension 
inden pensionsalderen mod at betale en afgift af det udbetal-
te beløb på 60 pct. På denne måde vil opsparingen kunne 
anvendes som supplement til fri opsparing. For en topskat-
teyder svarer fradragsretten på 59 pct. af det indbetalte 
beløb stort set til denne afgift. En sådan er den 50-årige 
typeperson med en lang videregående uddannelse, der i så 
fald alene betaler pensionsafkastskat på 15 pct. af investe-
ringens afkast. Når den sammensatte beskatning endda 
kommer under dette niveau i tabel IV.8, skyldes det, at der i 
beregningerne er taget højde for overlevelsessandsynlig-
heder. Med en vis sandsynlighed er personen død, inden 
afgiften på 60 pct. skal betales. I denne situation beskattes 
beløbet, som udbetales til arvinger, med 40 pct. Ex post vil 
beskatningen for personen, der overlever frem til dette 
tidspunkt, imidlertid være stort set lig 15 pct. 
 
Til sammenligning vises i tabel IV.8 også den effektive 
beskatning for en person, der sætter penge ind på en kapi-
talpension som henholdsvis 30- og 50-årig og hæver penge-
ne lige efter pensionstidspunktet som 65-årig, sådan at 
beløbet ikke når at blive modregnet i nogle offentlige trans-
fereringer til pensionister. Ved opsparing i kapitalpension 
som 50-årig vil beskatningen i den situation være helt nede 
på godt 2 pct. for personen med lang videregående uddan-
nelse. Ved indbetalingen opnås nemlig en fradragsret på 
knap 45 pct., mens udbetalingen beskattes med 40 pct. 
Denne forskel reducerer den samlede skattebetaling og 
fremstår som en ganske lukrativ opsparingsform for den 
højtlønnede person. 
 
For en lejer kan gevinsten endda blive langt større. Det 
skyldes netop, at indbetalingen kan fradrages i beregnings-
grundlaget for boligsikringen, hvormed der kan opnås øget 
boligsikring. Da alle de ekstra opsparede penge endvidere er 
udbetalt, før personen bliver pensionist, øges beskatningen 
ikke af, at boligydelsen reduceres. Det er igen særligt den 
faglærte, der kompenseres med ekstra boligsikring ved 
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indbetalingen, hvilket reducerer dennes beskatning meget 
kraftigt ved opsparing i rate- og kapitalpension.6 Den ufag-
lærte person begunstiges også herved, men opnår ikke 
kompensation i form af øget boligsikring for hele indbeta-
lingen, idet denne person undervejs opnår en boligsikring på 
15 pct. af huslejen, som er den øvre grænse herfor. For en 
person med en kort eller mellemlang videregående uddan-
nelse er gevinsten også væsentlig, men dog mindre end den 
faglærtes. Dette skyldes, at den første del af de 40.000 kr. 
ikke udløser øget boligsikring, da personens indkomst ligger 
over niveauet for modtagelse af boligsikring. 
 
For de øvrige uddannelsesgrupper ses det, at det er me-
ningsfuldt at placere sin opsparing i rate- eller kapitalpensi-
on frem for i et pengeinstitut, hvis man er 30 år, mens kun 
kapitalpensionen er at foretrække frem for pengeinstituttet, 
når man når 50-års alderen. Den meget høje beskatning af 
afkastet fra en ratepension for indbetalinger foretaget i 50-
års alderen skyldes, at disse personer kun har en fradragsret 
på knap 39 pct., men betaler 60 pct. i afgift ved udbetalin-
gen. Med andre ord beskattes såvel 21 pct. af det indskudte 
beløb som 15 pct. af afkastet for disse personer. 
 
Det har i mange sammenhænge været diskuteret, om der er 
grund til at beskatte opsparingen til pension anderledes – og 
specielt lavere – end anden opsparing. Flere tidligere vis-
mandsrapporter har beskæftiget sig med emnet, således Det 
Økonomiske Råd (1998), Det Økonomiske Råd (2001a) og 
De Økonomiske Råd (2008). Et argument, der er blevet 
fremført for en lav pensionsbeskatning, er, at pensionsop-
sparingen forøger den almindelige opsparing i samfundet, 
som altså implicit antages at være for lille. Selvom et rela-
tivt subsidium til pensionsopsparing i form af et nedslag i 
den almindelige kapitalindkomstskat alt andet lige vil  
 

 
6) Den faglærte person ligger netop i det indkomstniveau, hvor 

vedkommende kan forøge boligsikringen med udgangspunkt i he-
le indbetalingen. I året, hvor indbetalingen af de 40.000 kr. falder, 
opnås der imidlertid adgang til ekstra boligstøtte på godt 6.000 kr. 
ekstra, som i forhold til afkastet udgør 43 pct. Dette forklarer 
præcist forskellen i beskatningen af ejer og lejer for den faglærte, 
der som 60-årig opsparer i en rate- eller kapitalpension. 
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Tabel IV.8 Sammensat afkastbeskatning af marginalt indskud på 40.000 kr., der
foretages som 30- hhv. 50-årig og hæves som 64-årig 

 

 Ufaglært Faglært KMVU LVU 
 -----------------------------  Pct.  ----------------------------- 
Boligejer  
30 år ved indbetalingen  
Ratepension 36,4 36,4 36,3 36,3 
Kapitalpension 16,2 16,2 16,2 16,2 
Pengeinstitut 39,0 39,0 39,0 57,2 
50 år ved indbetalingen  
Ratepensiona) 68,0 68,0 67,9 13,3 
Kapitalpension 17,9 17,9 17,9 2,2 
Pengeinstitut 39,0 39,0 39,0 59,7 
     
Lejer     
30 år ved indbetalingen  
Ratepension 36,4 26,6 22,0 17,1 
Kapitalpension 16,2 6,4 1,8 -2,9 
Pengeinstitut 57,0 49,0 39,5 57,2 
50 år ved indbetalingen  
Ratepension 45,4 24,8 58,5 13,3 
Kapitalpension -4,7 -25,3 8,4 2,2 
Pengeinstitut 57,0 53,5 39,0 59,7 
     
 

a) Beskatningen for LVU ses at være mindre end pensionsafkastskattens 15 pct. Det skyldes, at
der i beregningen er taget højde for overlevelsessandsynligheder. Et indestående på rate- og 
kapitalpensionen, som udbetales til arvinger, beskattes i så fald kun med 40 pct. Beskatningen 
ved udbetalingen er dermed reelt et vægtet gennemsnit af beskatningen ved udbetalingen og
beskatningen af efterladt arv. 

Anm.: Ufaglærte og faglærte påbegynder opsparingen i en livrente som 22-årige, KMVU som 25-
årige, LVU som 28-årige. De opsparer hhv. 12 pct., 15 pct. og 17 pct. af deres løn. Derudover
indbetaler de 40.000 kr. i et pengeinstitut, på en kapitalpension eller på en ratepension som 30-
eller 50-årig. Den ekstra opsparing inkl. afkast hæves som 64-årig, bortset fra opsparingen på 
kapitalpensionen, der først hæves, når personen er 65 år, hvormed denne person betaler 40 pct. i 
skat ved udbetalingen. Førtidig ophævelse af ratepensionen beskattes med 60 pct. af det hævede 
beløb. 

Kilde: Egne beregninger på De Økonomiske Råds Sekretariats opsparingsmodel. 
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reducere den offentlige opsparing, er det tænkeligt, at 
nettovirkningen vil være positiv. Det samme kan jo imidler-
tid siges om andre kapitalindkomstskatter. Pensionsopspa-
ring bør i denne forbindelse kun beskattes særlig lempeligt, 
hvis der er grund til at tro, at følsomheden i den samlede 
opsparing er større med hensyn til denne skat end med 
hensyn til andre kapitalindkomstskatter. Beregningerne i De 
Økonomiske Råd (2008), der viser, at der finder en betyde-
lig pensionsopsparing sted på trods af en ofte meget høj 
effektiv marginalbeskatning, kunne snarere tyde på det 
modsatte.  
 
En anden type argumenter går på, at pensionsmarkedet er 
præget af såkaldte markedsfejl, der bevirker, at det er svært 
at skabe et velfungerende marked for forskellige former for 
pensionsydelser uden bistand fra det offentlige. Dette argu-
ment gælder især for livrentepensioner, der kan give den 
enkelte en betydelig forsikringsfordel, men som kan være 
svære at få til at fungere på almindelige markedsvilkår på 
grund af utilstrækkelig adgang til informationer for pensi-
onsselskaberne. Personer, der har grund til at tro, at de vil 
leve længere end gennemsnittet, vil således have en særlig 
interesse i at spare op i livrente, mens det modsatte er 
tilfældet for folk, der har dårligt helbred. Da forsikringssel-
skaberne kan have svært ved at vurdere kundernes forvente-
de levetider korrekt, kan de dermed også dårligt tilbyde en 
fair forsikring for den enkelte. Sådan en situation kan bety-
de, at offentlig indgriben vil give en effektivitetsgevinst ved 
at reducere markedsfejlene. I tilfælde, hvor problemerne 
skyldes manglende privat information, vil subsidiering i 
form af en lavere pensionsafkastskat imidlertid ikke være 
velegnede til at fjerne markedsfejlen. Et mere målrettet 
instrument vil være en obligatorisk pensionsordning for 
større grupper, eksempelvis i form af en tvungen pensions-
opsparing på mindst 6 pct. for alle befolkningsgrupper, jf. 
De Økonomiske Råd (2008).  
 
Et tredje argument for at beskatte pensionsopsparing lavere 
end andre former for opsparing er, at det i sidste ende kan 
være en god forretning for staten selv, som styrker de of-
fentlige finanser i stedet for at forværre dem. Det vil være 
tilfældet, hvis den forøgede pensionsopsparing, der følger af 
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lavere beskatning, giver anledning til så store afledte skatte-
indtægter og sparede udgifter, at det mere end opvejer det 
oprindelige provenutab som følge af lavere pensionsskat. 
Dette argument bygger altså på, at pensionsbeskatningen 
befinder sig tæt ved Lafferkurvens toppunkt. Her spiller 
blandt andet det indkomstafhængige folkepensionstillæg en 
vigtig rolle, jf. ovenfor. 
 
De ovenstående beregninger viser, at den sammensatte 
beskatning, hvor man tager hensyn til modregning i forskel-
lige overførsler i løbet af pensionisttilværelsen, i praksis er 
meget forskelligartet. I nogle tilfælde, ikke mindst for 
topskatteydere, kan pensionsordningerne give et kraftigt 
relativt subsidium til afkastet i forhold til den marginale 
beskatning af fri opsparing. For andre grupper kan den 
effektive marginale beskatning omvendt blive højere end 
beskatningen af afkastet fra frie midler. Det gælder især for 
lavtlønnede personer, der bor til leje, og især for pensions-
indbetalinger, der foretages sidst i arbejdslivet. Om man i 
Danmark rent faktisk subsidierer pensionsopsparing i for-
hold til anden opsparing, eller man gør det modsatte, er altså 
meget forskelligt fra situation til situation. 
 
Sådanne forskelle i beskatningen er i sig selv uhensigts-
mæssige, fordi de giver befolkningen vidt forskellige til-
skyndelser til at anvende pensionssystemet. Samtidig gør de 
komplekse regler forbundet med den usikkerhed, der er om 
udviklingen i de fremtidige pensionsforhold og levevilkår, 
det svært at overskue de effektive skattemæssige konse-
kvenser af forskellig adfærd. Det vanskeliggør i sig selv 
mulighederne for at foretage et hensigtsmæssigt opspa-
ringsvalg. Der vil derfor være effektivitetsgevinster forbun-
det med en mere reelt ensartet beskatning af pensionsafkast. 
Det kan ske ved at ændre modregningsreglerne i de offent-
lige ydelser. Ved en sådan ændring bør der tages hensyn til 
både det offentliges behov for provenu og de fordelings-
mæssige konsekvenser. Ændrer man ved en generel skatte-
reform de forskellige skattesatser og progressionsgrænser i 
den generelle indkomstbeskatning, virker det under alle 
omstændigheder naturligt at tilpasse modregningsreglerne i 
denne forbindelse. 
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Beskatning af formue og arv 
 
Man kan somme tider i den offentlige debat høre forslag om 
at genindføre formueskatten. Beskatter man i forvejen den 
løbende kapitalindkomst, der jo i sig selv er en forrentning 
af en formuebeholdning, vil en særskilt formuebeskatning 
imidlertid som udgangspunkt reelt blot være en uhensigts-
mæssig ekstra beskatning af den samme kilde, hvor man 
ville kunne opnå den samme ønskede virkning ved at ændre 
kapitalindkomstskattesatsen direkte. Dog vil en formuebe-
skatning beskatte kapitalindkomsten mere upræcist. En 
formueskat sat i forhold til kapitalindkomsten vil være 
faldende med afkastet, sådan at en investors held eller 
dygtighed bliver beskattet mere lempeligt. Når den effektive 
formueskattesats er faldende med kapitalafkastet, vil inve-
storernes efter-skat-afkast udvise større udsving og dermed 
mere usikkerhed end ved en kapitalindkomstskat.  
 
En særlig variant af en formueskat er arveafgiften. Ligesom 
en formueskat vil en arveafgift være en skat på koncentrati-
on af formue, som derfor kan være hensigtsmæssig, hvis 
man af fordelingspolitiske grunde ønsker en mere jævn 
fordeling. Samtidig kan en arveafgifts fordelingsmæssige 
virkninger virke mere rimelige end en skat på formuer eller 
løbende kapitalindkomst, hvis hensigten er at beskatte folks 
forbrugsmuligheder over livet. Kapitalindkomst afspejler 
ikke kun personers livsindkomstforskelle, men også præfe-
rencer for at udskyde forbrug til senere i livet. Dermed 
diskriminerer den almindelige kapitalindkomstbeskatning 
mod personer, der ønsker at forbruge deres indkomster 
relativt sent i livsforløbet. Det samme gælder imidlertid 
ikke den indkomst, man modtager i arv.  
 
Også af effektivitetsgrunde kan det være hensigtsmæssigt at 
beskatte arv i højere grad end andre formuer eller løbende 
kapitalindkomst. Det skyldes, at der er flere forskellige 
årsager til, at der efterlades arv. En årsag er, at arveladerne 
ønsker at overlade formue og dermed større forbrugsmulig-
heder til deres efterkommere. Efterladt arv kan imidlertid 
også skyldes andre forhold som usikkerhed om fremtidig 
helbredsstatus og restlevetid kombineret med manglende 
muligheder for at forsikre sig mod denne usikkerhed. Mens 
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arvebeskatning formodentlig vil påvirke – og dermed for-
vride – den første form for arveladning, vil den ikke have 
betydning for den opsparing, der finder sted i det sidstnævn-
te tilfælde. Man må derfor formode, at arveafgifter påvirker 
den private opsparing mindre end andre former for kapital-
beskatning. 
 
 
IV.4 Beskatning af boliger 
 
I Danmark afhænger beskatningen af boligen af ejerformen.  
 
Der er to former for skat på boliger. Den ene form er ejen-
domsskat (grundskyld). Den pålignes al jord til boligformål 
uanset ejerform og er en kommunal skat, der varierer mel-
lem 1,6-3,4 pct. af grundværdien. Ejendomsskatten kan 
opfattes som en resurseskat, da den pålægges jord, der er en 
ikke-reproducerbar skattekilde. Den anden form indebærer, 
at ejerboliger pålægges en ejendomsværdiskat, og private 
udlejere beskattes af overskuddet af deres udlejningsejen-
dom. Ejendomsværdiskatten og private udlejeres skat af 
overskuddet er et led i beskatningen af kapitalindkomst.  
 
Ejendomsskatterne udgjorde i 2006 2,3 pct. af de samlede 
skatter og 1,2 pct. af BVT. Ejendomsværdiskatten udgjorde 
i 2006 1,3 pct. af de samlede skatter og 0,8 pct. af BVT. I en 
international sammenligning ligger Danmark lidt over 
gennemsnittet, både så vidt angår boligskatternes andel af 
BNP og deres andel af de samlede skatter, jf. tabel IV.9. 
Ejendomsskatternes andel af BNP og de samlede skatter er 
dog mere end dobbelt så høje i Storbritannien og Frankrig 
som i Danmark, mens de i Norge er væsentligt lavere. 
Ejendomsskatterne i Sverige ligger på samme niveau som i 
Danmark.  
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Tabel IV.9 Provenu af skat på ejendom 
 

 Immobil ejendom Ejendom 
 Pct. af BNP Pct. af skatteprovenu 

 ------------------  Pct.  ------------------ 
Belgienb) 0,4 0,9 2,0 
Bulgarienb) 0,7 2,9 1,3 
Cypernb) 0,8 2,9 0,9 
Danmarka) 1,1 2,3 1,9 
Estlandb) 0,2 1,2 0,2 
Finlanda) 0,5 1,1 1,1 
Frankriga) 2,2 4,9 3,5 
Grækenlandb) 0,2 0,6 1,4 
Hollanda) 0,7 0,0 1,2 
Irlanda) 0,7 2,0 2,7 
Italiena) 0,8 1,8 1,9 
Letlandb) 0,6 2,8 0,6 
Litauenb) 0,3 1,6 0,3 
Luxembourga) 0,1 0,2 3,6 
Maltab) 0,0 0,0 1,6 
Norgea) 0,3 0,6 1,2 
Polenb) 1,2 3,6 1,2 
Portugala) 0,5 1,7 1,7 
Rumænienc) $ $ 0,8 
Slovakietc) 0,4 1,5 0,4 
Sloveniena) 0,1 1,9 0,1 
Spaniena) 0,7 1,9 3,0 
Storbritanniena) 3,3 8,9 4,6 
Sverigea) 0,9 1,8 1,2 
Tjekkieta) 0,1 0,4 0,4 
Tysklanda) 0,5 1,3 0,9 
Ungarna) 0,3 0,7 0,8 
Østriga) 0,2 0,5 0,6 
 a) 
 b) 
 c) 

Data vedrører 2007. 
Data vedrører 2006. 
Data vedrører 2005.  

Anm.: Skat på ejendom omfatter både skat på immobil ejendom og skat 
på formue, arv, gaver og kapitaltransaktioner. 

Kilde: OECD: OECD Revenue Statistics. 2008. Paris. 
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Der skelnes mellem fire typer af ejerskab for boliger. Der 
gælder forskellige skatteregler afhængig af ejerform:7 
 

• Private udlejningsboliger 
• Ejerboliger 
• Andelsboliger 
• Almene boliger 
 

Den private udlejers overskud ved udlejningen beskattes 
som anden kapitalindkomst. Der har indtil sidste år være 
undtagelser fra denne regel. Eksempelvis var afkastet fra 
visse af pensions- og livsforsikringsselskabernes udlej-
ningsboliger fritaget for beskatning, men en EU-dom har 
resulteret i, at denne regel er blevet afskaffet. 
 
Der betales ejendomsværdiskat på 1 pct. af den del af ejen-
dommens værdi, der ikke oversteg 3.040.000 kr. i 2001, og 
3 pct. af resten, og der gives et nedslag i skatten for rente-
udgifter på i gennemsnit 33 pct., svarende til beskatning af 
negativ kapitalindkomst. Den effektive ejendomsværdiskat 
var i 2006 kun 0,5 pct. af ejerboligens værdi, hvilket både 
skyldes skattestoppet, og at udvalgte grupper får et nedslag i 
ejendomsværdiskatten.8 Personer, der har erhvervet deres 
ejendom før 1. juni 1998, og pensionister betaler således en 
gennemsnitlig lavere sats for ejendomsværdiskat end andre 
personer. Ejendomme købt før 1. juli 1998 får et nedslag på 
0,2 pct. Pensionister kan få en nedsættelse af den beregnede 
ejendomsværdiskat på 0,4 pct. af beregningsgrundlaget, dog 
maks. 6.000 kr. Nedslaget er indkomstreguleret. Indkomst-
reguleringen starter ved en indkomst på 168.900 kr. for 
enlige og 259.800 kr. for ægtepar. Reduktionen nedsættes 
med 5 pct. af det, indkomsten overstiger de nævnte grænser. 
Fastfrysning af ejendomsværdiskattegrundlaget på niveauet 
 
7) Der findes også andre typer, som f.eks. aktielejligheder, men det 

drejer sig om ret få boliger, og de inddrages derfor ikke i gen-
nemgangen her. 

8) Den effektive skattesats i 2006 er beregnet som indtægter på 11,1 
mia. kr. og en boligformue på 2.211,6 mia. kr. For 2001 er de til-
svarende tal henholdsvis 9,5 mia. kr. og 1.344,8 mia. kr. Tallet 
for boligformuen stammer fra Olsen og Pedersen (2006). 
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for 2001 indebar isoleret set en nedsættelse af satsen for 
ejendomsværdiskat med 0,2 pct.point i 2006.  
 
En andelsbolig er en mellemting mellem en lejebolig og en 
ejerbolig. Der betales husleje til foreningen til dækning af 
fællesudgifter, herunder renteudgifter. Disse renteudgifter 
kan ikke fradrages. Derudover ejer andelshavere en andel i 
ejendommen, der giver dem ret til en bolig. Renteudgifterne 
til finansiering af andelsbeviset kan fratrækkes kapitalind-
komsten. Der betales ikke ejendomsværdiskat af andelsbo-
liger.  
 
Salgspriserne for andelsbeviset for en del andelsboliger er 
steget drastisk i de seneste år. Det skyldes både generelt 
stigende ejendomspriser, ændrede vurderingsprincipper for 
andelsboliger og en ny lov, der har gjort det muligt at stille 
sikkerhed i andelsboligen, når der optages lån i et pengein-
stitut. Det sidstnævnte gør det muligt at låne til dyre andels-
beviser, hvilket tidligere kunne være vanskeligt for perso-
ner, der ikke kunne stille en sikkerhedsgaranti for lånet. 
 
Et argument, der har været fremført for at friholde andelsbo-
liger for ejendomsværdibeskatning, er, at andelshaverne 
ikke kan fradrage de renteudgifter, som foreningen betaler. 
Det er dog et tvivlsomt argument, da renteudgifter til an-
delsbeviset er fradragsberettiget. En ligestilling i forhold til 
ejerboliger indebærer, at foreningens renteudgifter fordeles 
på andelshaverne, og de derfor kan fratrækkes i deres kapi-
talindkomst. Ejendomsværdiskatten betales ligesom ejen-
domsskatterne som en del af huslejen.  
 
De almene boliger er ikke skattepligtige, og de betaler 
derfor ingen skat af værdien. De får offentlige tilskud til 
opførelse og tilskud til betaling af renteudgifter. Når de har 
afdraget deres prioritetsgæld, betaler de ind til en fælles 
fond, hvis midler bl.a. anvendes til opførelse af nye almene 
boliger. Indbetalingen til en fælles fond kan opfattes som en 
skat, men niveauet er i forhold til beskatningen af andre 
boligformer sat arbitrært. Det er særligt ældre almene boli-
ger, der har relativt lave omkostninger, i kraft af at de ikke 
pålignes en skat svarende til beskatningen af sammenligne-
lige private udlejningsboliger.  
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IV.5 Argumenter for og imod skat på boliger 
  
En ejer- og andelsbolig er både en investering og et for-
brugsgode, eller mere præcist et kapitalgode, der producerer 
en boligydelse, som er et forbrugsgode. En boligydelse kan 
enten produceres af en udlejer i form af udlejning på et 
marked eller som eget forbrug af en boligejer. Under ideelle 
forhold og i fravær af eksterne effekter skal skattesystemet 
sikre effektivitet i produktionen af boligydelser. Skattesy-
stemet bør være neutralt i forhold til, om ydelsen produceres 
af en udlejer eller som forbrug af egen bolig. Når der er 
fokus på, at boligen er et investeringsgode, kan der argu-
menteres for, at skatten på ejerboliger skal svare til skatten 
på anden kapitalindkomst.  
 
Skat på boligydelsens værdi kan således sidestilles med 
beskatning af kapitalindkomst af finansiel formue. En 
skattemæssig ligestilling mellem kapitalafkast af forskellige 
aktiver indebærer, at beskatningen af de forskellige aktiver 
skal være den samme. En skat på værdien af ejerboliger er 
også nødvendig for at sikre en skattemæssig ligestilling 
mellem ejere og lejere med en markedsbestemt leje. I Dan-
mark er huslejen dog for store dele af lejemarkedet reguleret 
og ikke markedsbestemt. En skat på ejerboligens værdi 
svarende til andre finansielle aktiver sidestiller derfor kun 
ejerboliger med en del af lejerboligerne. En økonomisk 
neutral beskatning indebærer med de gældende regler for 
beskatning af kapitalindkomst, at ejendomsværdiskatten bør 
udgøre ca. 1,5 pct. af ejendomsværdien, jf. boks IV.4. 
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Boks IV.4 Neutralitet i ejendomsbeskatningen 
 

En person har 1 mio. kr. og kan vælge mellem at købe en lejlighed til 1 mio. kr. 
eller at placere pengene i realkreditobligationer og anvende renteindtægterne til at 
betale huslejen i en lejebolig. Det antages, at obligationsrenten er 4,75 pct., skat-
ten af både positiv og negativ kapitalindkomst er 33 pct. og ejendomsværdiskatten 
er 1 pct. af ejendommens værdi.  
 
Udlejeren har fastsat huslejen sådan, at han får samme afkast, uanset om han in-
vesterer sine penge i en udlejningsejendom, eller om han placerer sine penge i 
obligationer. Vores hovedperson kan derfor leje en lejlighed for en årlig leje på 
47.500 kr. 
 
Hun kunne alternativt købe en lejlighed for 1 mio. kr. Hendes udgifter til bolig 
ville så være 47.500 kr. i renter til obligationslånet, hvorfra hun kunne trække 
sparet skat på 15.675 kr. Hun skulle desuden betale 1 pct. i ejendomsværdiskat af 
1 mio. kr., hvilket vil sige 10.000 kr. 
 
Hendes årlige udgifter til ejerboligen er derfor 47.000 kr. − 15.675 kr. + 10.000 
kr. = 41.325 kr. Hun sparer dermed årligt 5.675 kr. ved at købe en lejlighed frem 
for at leje. 
 
Hvis skattebetalingen var neutral i forhold til hendes valg mellem en lejebolig 
eller en ejerbolig, så skulle ejendomsværdiskatten være 1,57 pct., altså knap 0,6 
pct.point højere end den nuværende sats. 

 

 
 
En løbende beskatning af ejendomsværdien indebærer, at 
den forventede kapitalgevinst beskattes i den udstrækning, 
at der løbende sker en vurdering af ejendomsværdien, som 
er grundlaget for beskatningen, jf. boks IV.5. 
 
En ejendomsværdiskat på 1 pct. indebærer, at ejerboliger 
beskattes lempeligere end anden kapitalindkomst. Som 
alternativ til at hæve ejendomsværdiskatten kunne en paral-
lelitet i beskatningen af afkastet af finansielle aktiver opnås 
ved at sænke skattesatsen for kapitalindkomst (og dermed 
skatteværdien af rentefradraget) til 20 pct.  
 
Begrundelsen for, at beskatningen af ejendomsværdien skal 
beregnes ud fra obligationsrenten, er, at det risikokorrigere-
de afkast af boliger må antages at svare til obligationsren-
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ten. Hvis afkastet af udlejningsboliger var højere end obli-
gationsrenten, ville huslejerne blive konkurreret ned og 
udlejernes afkast ville dermed falde, da lejerne ville flytte til 
en ejerbolig. Boligejeren opnår et afkast i form af et bolig-
forbrug ved at benytte boligen og har samtidig mulighed for 
at opnå en kapitalgevinst eller tab afhængigt af, hvordan 
boligpriserne udvikler sig. Grundlaget for beskatningen af 
ejerboliger er boligforbruget. 
 
En privat udlejer betaler skat af nettolejeindtægterne som 
følge af udlejning. På tilsvarende måde skal boligejere 
beskattes af deres eget boligforbrug. Når eget boligforbrug 
beskattes mere lempeligt end lejeres boligforbrug, tilskyn-
der det til overinvesteringer i ejerboliger. Hvis ikke den 
løbende ejendomsydelse fra ejerboliger beskattes svarende 
til afkastet af finansielle aktiver, som boligejeren alternativt 
kan placere sin investering i, behandles ejerboliger skatte-
mæssigt mere favorabelt end andre investeringer.  
 
Der er også fremført argumenter for, at ejerboligafkast skal 
beskattes lempeligere end anden kapitalindkomst, jf. Eng-
lund (2003). Et argument er, at den ansatte værdi af boligen 
ikke er et præcist estimat for markedsværdien, men er 
baseret på en vurdering fra skattemyndighedernes side, som 
samtidig er baseret på en forholdsvis begrænset information. 
Det er derfor et ret usikkert skøn, især i områder, hvor 
grundlaget for vurderingen bygger på et begrænset antal 
salg. I de tilfælde, hvor de sociale omkostninger anses for at 
være større ved en overbeskatning end ved en underbeskat-
ning, er det naturligt at anvende en metode, der reducerer en 
sådan risiko. Det kan gøres ved at fastlægge værdien under 
den vurderede markedsværdi. 
 
Der fremføres også det argument, at der er omkostninger 
defineret i bred forstand ved at flytte. I tilfælde af stærkt 
stigende ejendomspriser vil det indebære en øget skattebyr-
de, når ejendomsværdiskatten følger den aktuelle ejen-
domsvurdering. Husejeren vil da ønske at tilpasse sit bolig-
forbrug. For andet forbrug er det ofte forholdsvis nemt at 
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Boks IV.5 Neutral ejendomsværdiskat og skat på kapitalgevinster 
 

I denne boks analyseres, hvordan man kan sikre en neutral beskatning af ejerboli-
ger, der hverken favoriserer eller diskriminerer mod kapitalanbringelse i ejerboli-
ger. En neutral beskatning af ejerboliger vil ud fra en rent skattemæssig betragt-
ning også indebære en ligestilling mellem ejere og lejere. 
 
I ligevægt må det forventede boligafkast svare til det afkast, der alternativt kunne 
opnås ved at placere formuen på kapitalmarkedet, tillagt en passende risikopræ-
mie som kompensation for, at ejerboliger kan være udsat for betydelige prisud-
sving. Betragtes en situation uden beskatning, må derfor gælde: 

 
gvbpi +−=+  (1) 

 
hvor i er den nominelle obligationsrente, p er den krævede risikopræmie ved inve-
stering i en ejerbolig, b er værdien af boligydelsen, v er udgifter til boligens ved-
ligeholdelse, og g er den forventede nominelle kapitalgevinst på ejerboligen; b, v 
og g er opgjort i forhold til ejendomsværdien. Højresiden af (1) er det forventede 
nominelle afkast af ejerboligen, der består af værdien af boligydelsen fratrukket 
udgifter til vedligeholdelse og tillagt ejendommens forventede nominelle værdi-
stigning.  
 
Antag nu, at nominelle renteindtægter beskattes med kapitalindkomstskattesatsen 
t, at nominelle kapitalgevinster på ejerboliger beskattes med den effektive skatte-
sats k, og at boligen pålægges en ejendomsværdiskat med den effektive sats e. 
Ligevægtsbetingelsen for boligmarkedet bliver nu, at det forventede ejerboligaf-
kast efter skat skal svare til det risikokorrigerede obligationsafkast efter skat, dvs. 
 

( ) ( )kgevbpti −⋅+−−=+−⋅ 11  (2) 
 
Det bemærkes, at der ikke er inkluderet en grundskyldsbeskatning på højresiden 
af (2). Dette skyldes, at en grundværdiskat må antages at være fuldt kapitaliseret i 
grundværdien, da den hviler på en produktionsfaktor, der udbydes helt uelastisk 
(jord). Byrden ved en sådan skat bæres ikke af boligkøberen, men af den person, 
der ejer grunden ved skattens indførelse eller forhøjelse. 
 

En neutral beskatning indebærer, at skattesystemet ikke påvirker valget mellem 
investering i ejerboliger og andre kapitalplaceringer. Formelt betyder dette, at 

ligningerne (1) og (2) skal være opfyldt samtidigt, dvs. hvis ejerboliger og obliga-
tioner giver det samme forventede risikokorrigerede afkast før skat, så skal de og- 
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Boks IV.5 Neutral ejendomsværdiskat og skat på kapitalgevinster, fortsat 
 

så give det samme forventede risikokorrigerede afkast efter skat. Hvis det antages, 
at risikopræmien p er upåvirket af skattesystemet, kan den neutrale ejendomsvær-
diskattesats findes som den værdi af e, der giver en samtidig opfyldelse af (1) og 
(2): 
 

gkite ⋅−⋅=  (3) 
 
I det gældende danske skattesystem, hvor kapitalgevinster på ejerboliger ikke 
beskattes, er k=0 og t=0,33 for en boligejer med negativ nettokapitalindkomst. 
Hvis den nominelle rente er 4,75 pct. (eksempelvis svarende til en langsigtet real-
rente på 3 pct. og en inflationsrate på 1,75 pct.), skal ejendomsværdiskatten udgø-
re 1,6 pct. af den aktuelle ejendomsværdi, for at skattesystemet er neutralt i for-
hold til ejerboliginvesteringer. 
 
Bemærk at ligning (1) og (3) implicerer: 
 

( ) 0for                =+−−⋅=⋅= kgpvbtite  (4) 
 
Af højresiden i (4) ses, at den neutrale ejendomsværdiskattesats i fravær af en 
kapitalgevinstbeskatning i realiteten indebærer en beskatning af den forventede 
kapitalgevinst g. 
 
I det modsatte tilfælde, hvor faktiske nominelle kapitalgevinster på ejerboliger 
beskattes med samme effektive sats som nominelle renter, følger det af (3), at den 
neutrale ejendomsværdiskattesats er: 
 

( ) ( ) tkpvbtgite =−−⋅=−⋅= for               (5) 
 
I dette tilfælde svarer ejendomsværdiskatten altså alene til en beskatning af det 
løbende, risikokorrigerede boligafkast b-v-p. Til gengæld bliver den faktiske kapi-
talgevinst på ejerboligen pålagt kapitalgevinstskat med samme sats som andet 
kapitalafkast. Med en nominel rente på 4,75 pct., en inflationsrate på 1,75 pct., og 
en gennemsnitlig årlig realprisstigning på ejerboliger på 1 pct. (hvilket svarer til 
den trendmæssige prisudvikling gennem de sidste 50 år), udgør den neutrale ejen-
domsværdiskat i dette tilfælde kun knap 0,7 pct. af den aktuelle ejendomsværdi.  
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tilpasse sammensætningen af forbruget, når de relative 
priser ændres, mens boligforbruget kun kan tilpasses ved at 
flytte. Hvis prisstigningerne er begrænsede, vil transakti-
onsomkostningerne være så store, at boligejeren ikke flytter. 
Resultatet vil være, at det fysiske boligforbrug vil være 
uændret, men boligudgifterne vil være steget, hvis ejen-
domsskatterne følger markedspriserne. Det kan fra boligeje-
rens synsvinkel opfattes som urimeligt. På den anden side 
har han opnået en forventet kapitalgevinst, som eventuelt 
kan indløses, hvis han på et senere tidspunkt sælger boligen, 
eller han kan belåne gevinsten med det samme og dermed 
samtidig indløse den. Eventuelle likviditetsproblemer som 
følge af en kraftigt stigende ejendomsværdiskat kan løses, 
hvis der er mulighed for at indefryse skatten, indtil boligen 
fraflyttes. For at undgå, at indefrysningen giver anledning til 
indelåsningseffekter, bør der ske en forrentning af den 
udskudte skat til markedsrenten. 
 
Et vanskeligere problem vedrører husholdningers præferen-
cer for det sted, de bor. Mange husholdninger er knyttet til 
det område, de bor i. Boligydelse er ikke bare almindeligt 
forbrug, men er uløseligt knyttet til sociale netværk, og det 
er forbundet med betydelige omkostninger at bryde det. 
Hvis denne type omkostninger er tilstrækkeligt høje, er en 
flytning ikke en mulighed. Også dette kan være et argument 
for indefrysningsordninger. 
 
Endelig er der spørgsmålet, om der skal ske en vis modreg-
ning af ejendomsskatten (grundskylden) i ejendomsværdi-
skatten, jf. Smidt (2002), Pedersen (2002) og Pedersen 
(2004). Hvis grundskylden ikke nedvæltes fuldstændigt i 
grundpriserne vil den øge omkostningen ved boligbesid-
delse. I hvilket omfang ejendomsskatten nedvæltes i bolig-
priserne afhænger af, hvor elastisk udbuddet af jord til 
boligformål er. Hvis jord til boligformål udbydes helt ue-
lastisk, vil ejendomsskatten blive fuldt kapitaliseret i grund-
værdien. I det tilfælde bæres byrden ved en sådan skat af 
ejeren af grunden ved skattens indførelse eller forhøjelse. 
Landbrugsjord er imidlertid pålagt en lavere ejendomsskat 
end jord til boligformål, hvilket kan betyde, at udbuddet af 
jord til boligformål ikke er helt uelastisk. Det er dog i vid 
udstrækning en politisk beslutning, om produktionsjord skal 
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omkostningerne 
endnu større  
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grundskylden 
tungere på ejere 
end lejere?  



 

 285

inddrages til boligformål. Det er uklart, om prisudviklingen 
for boliger er afgørende for politikernes beslutning om at 
inddrage produktionsjord til boligformål. Det er derfor 
antaget, at udbuddet af jord til boligformål er helt uelastisk, 
således at grundskylden fuldt ud kapitaliseres i grundpriser-
ne. 
 
En reduktion af skattesubsidierne til ejerboliger kan både 
ske ved, at ejendomsværdiskatten forhøjes, og ved at skatte-
værdien af rentefradraget nedsættes, eller kombinationer af 
de to muligheder. Det har dog forskellig fordelingsmæssig 
virkning, hvilken løsning der vælges. Fordelingen af netto-
renteudgifterne og ejendomsværdiskatten er ikke den sam-
me hen over indkomstdecilerne. Eksempelvis er skattevær-
dien af renteudgifter for boligejere i 4.-5. decil knap tre 
gange større end ejendomsværdiskatten, mens nettorenteud-
gifterne svarer til 1½ gange ejendomsværdiskatten i 10. 
decil, jf. figur IV.1. En ændring af skatteværdien af rente-
fradraget vil ikke kun berøre boligejere, men også lejere, da 
der er nedslag i skatten for alle renteudgifter. Personer, der 
ikke er boligejere, har dog væsentligt lavere renteudgifter i 
forhold til deres indkomst end boligejere.  
 
 
Figur IV.1 Ejendomsværdiskat og nettorenteudgifter 
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Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Der betales 3 pct. i ejendomsværdiskat af den del af ejen-
domsværdien, der lå over 3.040.00 kr. i 2001. Der er ca. 
120.000 personer, der ejer en bolig over denne grænse. 
Hovedparten af boligejere med ejendomme over grænsen 
for den højere sats har disponible indkomster blandt de 
øverste indkomstdeciler, men der findes også personer med 
mere begrænsede indkomster, der ejer relativt dyre boliger, 
jf. tabel IV.10.  
 
Der er dog også andre faktorer end den løbende indkomst, 
der har betydning for fordelingen af ejendomsværdiskat og 
nettorenteudgifter. Nettorenteudgifterne vil almindeligvis 
være forholdsvis høje, når en person er ung, og vil gradvis 
falde i takt med, at gælden afdrages, mens den disponible 
indkomst for mange stiger i løbet af deres erhvervskarriere. 
Der er foretaget statistiske analyser for at se nærmere på, 
hvordan forskellige demografiske forhold og disponibel 
indkomst samvarierer med henholdsvis ejendomsværdi-
skatten og nettorenteudgifterne. I analyserne er ejere og 
lejere undersøgt separat.  
 
 

Tabel IV.10 Personer, der rammes af progressionen i ejendomsværdiskatten, 2006 
 

 1.  2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 Deciler 
 --------------------------------------  Personer  -------------------------------------- 
Antal 3.714 2.249 2.487 3.213 4.320 5.911 8.676 12.890 21.844 56.248 

 

Anm.: Hvis to personer ejer en bolig, der ligger over progressionsgrænsen, indgår de begge i opgørel-
sen. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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For boligejere er der kun en begrænset samvariation mellem 
størrelsen af nettorenteudgifterne og den disponible ind-
komst. Til gengæld er denne samvaration betydelig for 
lejerne, jf. tabel IV.11. Hvis en lejer har en indkomst, der er 
1 pct. højere end referencepersonen, vil hans renteudgifter 
være 0,5 pct. højere. Dette kan umiddelbart virke overra-
skende, men det skal bemærkes, at niveauet for renteudgif-
terne er meget lavere for lejerne end for ejerne. For bolig-
ejerne er samvariationen mellem ejendomsværdiskatten og 
indkomsten noget højere end for nettorenteudgifterne.  
 
Fra analysen ses tydeligt, at alderen har betydning for 
renteudgifternes størrelse. Renteudgifterne for boligejere er 
således lavere, jo ældre personen bliver. Samtidig er ejen-
domsværdiskatten stigende med alderen. En nedsættelse af 
skatteværdien af rentefradraget vil derfor falde tungere på 
unge end ældre boligejere, mens en forhøjelse af ejendoms-
værdiskatten vil ramme de ældre hårdere. En forhøjelse af 
ejendomsværdiskatten vil også isoleret set belaste dem, der 
bor i en forstad til København, hårdere end dem, der bor i 
resten af landet.  
 
Den gennemsnitlige ejendomsværdiskat er 0,5 pct. af ejen-
domsværdien, men der er en betydelig spredning i satsens 
størrelse. Det skyldes både, at skattestoppets nominalprincip 
indebærer, at den effektive skattesats er lavest i de områder, 
hvor kontantpriserne er steget mest, og at pensionister og 
personer, der har købt en bolig før 1. juni 1998, får et ned-
slag i ejendomsværdiskatten. 
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Tabel IV.11 Socioøkonomiske variabler og ejendomsværdiskat hhv. renteudgifter  
 

 Ejendoms-
værdiskat 

Renteudgifter 
ejere 

Renteudgifter 
lejere 

---------------------  Koefficient  --------------------- 
Konstant 0,36 9,69 1,60 
Disponibel indkomst 0,64 0,05 0,51 
Kvinde 0,01 -0,10 -0,19 
København og Frederiksberg 0,08 -0,07 -0,08 
Forstad til København 0,34 0,10 -0,22 
Provinsbyer 0,13 0,03 -0,18 
Sygedagpenge 0,12 -0,03 0,16 
Selvstændige 0,15 -0,05 0,30 
Kontanthjælp 0,03 -0,15 -0,53 
Arbejdsløse 0,06 -0,15 -0,11 
Uden for arbejdsmarkedet 0,62 -0,23 -0,53 
Pensionister -0,15 -0,48 -0,65 
Uoplyst uddannelse -0,15 -0,40 -1,04 
Ufaglærte -0,12 -0,04 -0,34 
Kort videregående udd. 0,04 -0,03 -0,10 
Mellemlang videregående udd. 0,07 0,06 -0,19 
Lang videregående udd. 0,16 0,17 -0,15 
30-40 år 0,15 0,12 0,81 
40-50 år 0,14 -0,04 0,65 
50-60 år 0,20 -0,32 0,57 
Over 60 år 0,21 -0,68 0,02 
    
R2 0,20 0,12 0,10 
  ------------------------  Antal  --------------------
Observationer 1.782.297 1.782.301 1.388.604 

 

Anm.: Alle koefficienter er signifikante på 5 pct. niveau. Referencepersonen er en faglært, mandlig 
lønmodtager og under 30 år fra landet. I den første søjle er referencepersonen boligejer, i den 
sidste søjle er han lejer. Den forklarede variabel og disponibel indkomst er logaritmetransfor-
meret. Hvis en faglært, mandlig lønmodtager under 30 år bor i en forstad til København og har 
en indkomst på 200.000 kr., betaler han i gns. exp(0,64·ln (200.000)+ 0,36+ 0,34) = 4.974 kr. i 
ejendomsværdiskat. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Hvis satsen for ejendomsværdiskatten var 0,5 pct. for alle 
husejere, ville det betyde, at nogle ville komme til at betale 
mere og andre mindre end i dag, men det samlede provenu 
fra ejendomsværdiskatten ville være uændret. En fordeling 
af de resulterende ændringer i ejendomsværdiskatten viser, 
at det især er personer i den øverste indkomstdecil, der ville 
komme til at betale mere i ejendomsværdiskat, jf. figur 
IV.2. 
 
 
Figur IV.2 Ændring i ejendomsværdiskatten ved en 

ejendomsværdiskattesats på 0,5 pct. for alle, 
2006 
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Anm.: De gennemsnitlige gevinster er fordelt efter disponibel indkomst-
deciler. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 
 
 

Sammenhængen mellem indkomsten og ændringer i ejen-
domsværdiskatten bekræftes, når der tages højde for bag-
vedliggende socioøkonomiske faktorer som f.eks. arbejds-
markedstilknytning, uddannelse og boligens geografiske 
beliggenhed, jf. tabel IV.12. En person, der tjener over 
500.000 kr., skal i gennemsnit betale mere end 17.000 kr. 
ekstra i ejendomsværdiskat, uanset om der er taget højde for 
forskelle i bagvedliggende faktorer. Det er markant mere 
end personer med lavere indkomster. En person, der har en  
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indkomst mellem 300.000-400.000 kr., skal således i gen-
nemsnit kun betale en merskat på knap 1.500 kr. En selv-
stændig skal i gennemsnit betale knap 8.000 kr. mere end 
referencepersonen, når der tages højde for, at selvstændige i 
gennemsnit har en højere indkomst end referencepersonen. 
Når der ikke tages højde for forskellen i indkomsten, skal en 
selvstændig i gennemsnit betale godt 9.000 kr. mere i ejen-
domsværdiskat. Men også pensionister, personer på syge-
dagpenge, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse skal 
betale mere end referencepersonen, omend skatten fra disse 
grupper er begrænset. 
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Tabel IV.12 Ændring i ejendomsværdiskatten ved en overgang til en ejendoms-
værdiskattesats på 0,5 pct. for alle, 2006 

 

 Ejendomsværdiskat 
 ----------------------  Kr.  ---------------------- 
Konstant -985 -590 639 
Disp. indkomst 100-200.000 kr. 280 $ -1.006 
Disp. indkomst 200-300.000 kr. 416 $ -1.611 
Disp. indkomst 300-400.000 kr. 1.471 $ -599 
Disp. indkomst 400-500.000 kr. 3.792 $ 2.234 
Disp. indkomst på 500.000 kr. og over 17.553 $ 17.383 
Kvinde 79 -441 $ 
København og Frederiksberg 670 816 $ 
Forstad til København -1.028 -617 $ 
Provinsbyer -273 -304 $ 
30-40 år -676 -495 $ 
40-50 år -527 19 $ 
50-60 år -261 330 $ 
Over 60 år 370 1.275 $ 
  
R2 0,124 0,065 0,076 
 ----------------------  Antal  ---------------------- 
Observationer 1.996.303 1.996.303 1.996.303 

 

Anm.: Alle koefficienter er signifikante på 5 pct. niveau. Referencepersonen er en mandlig lønmodta-
ger med en disponibel indkomst på under 100.000 kr., har en faglært uddannelse, er under 30 år
og bopæl på landet. I estimationen er korrigeret for socioøkonomiske forhold som uddannelses-
og arbejdsmarkedstilknytning. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 

 
 
IV.6 Kapitalgevinstskat på ejerboliger 
 
Der er som beskrevet en række forhold, der taler for, at en 
løbende beskatning af boligforbruget, der svarer til den 
økonomisk neutrale beskatning, kan være forholdsvis bela-
stende for nogle boligejere på grund af de høje omkostnin-
ger ved at flytte. Et alternativ til en neutral beskatning af 
den løbende værdi af ejendommen er at beskatte det løben-
de afkast mere lempeligt og i stedet supplere den løbende 
beskatning med en skat på kapitalgevinsterne, når ejerboli-

Kombination af 
løbende beskatning 
med skat på 
kapitalgevinster  
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gen afhændes. Det er i princippet muligt at beskatte ejerbo-
liger økonomisk neutralt ved at sammensætte en løbende 
beskatning af boligforbruget med en skat på kapitalgevin-
ster, så der samlet opnås en beskatning svarende til skatten 
på kapitalindkomst. 
 
Boligpriserne stiger på lang sigt mere end inflationen. I de 
seneste godt 50 år har den gennemsnitlige årlige stigning i 
de reale boligpriser været på 1 pct. Det dækker dog over 
lange perioder med direkte fald i de reale kontantpriser 
vekslende med perioder med stigningstakter væsentligt over 
1 pct., jf. figur IV.3. 
 
Det kan beregnes, hvilket niveau ejendomsværdiskatten skal 
have, hvis der indføres en kapitalgevinstskat på de nominel-
le kapitalgevinster på boliger. Hvis det antages, at stignin-
gerne er 1 pct. højere end den almindelige inflation, sådan at 
de nominelle boligpriser i gennemsnit stiger med 2,75 pct., 
obligationsrenten er 4,75 pct., og kapitalindkomstskattesat-
sen er lig 33 pct., der svarer til satsen for negativ kapital-
indkomst, så indebærer en neutral boligbeskatning, at skat-
ten af den løbende ejendomsværdi skal være ca. 0,7 pct. 
((4,75-2,75)·0,33 pct. = 0,66 pct.). Dertil kommer en skat på 
de realiserede kapitalgevinster med satsen for kapitalind-
komst. En nærmere forklaring af neutralitet i ejerboligbe-
skatning med og uden skat på kapitalgevinster fremgår af 
boks IV.5. 
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Figur IV.3 Real kontantpris 
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Anm.: Den reale kontantpris er prisen på enfamiliehuse i forhold til 
deflatoren for privat forbrug i henhold til nationalregnskabet. Den 
indlagte regressionslinje er baseret på en regression af den reale 
kontantpris på en konstant og en lineær trend. Hældningen på 
denne er 0,987. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
En beskatning af kapitalgevinster har den fordel fra skatte-
yderens synspunkt, at den først skal betales, når gevinsten 
realiseres. En neutral kapitalgevinstbeskatning er symme-
trisk, sådan at tab kan fratrækkes. En skat på kapitalgevin-
ster kan imidlertid hæmme mobiliteten på bolig- og ar-
bejdsmarkedet. Det skyldes, at en boligejer, der har opnået 
en kapitalgevinst, kan udskyde betalingen af skatten på 
kapitalgevinsten, hvis vedkommende undlader at sælge 
boligen. Denne fordel kan medføre, at boligejeren vælger at 
blive boende frem for eksempelvis at flytte til et andet 
område af landet, hvor jobmulighederne er bedre. Det 
problem kan mindskes væsentligt, hvis kapitalgevinsten er 
skattefri, så længe gevinsten bliver anvendt til erhvervelse 
af en ny ejerbolig. Beskatningen vil dog være en ulempe for 
dem, der flytter fra en ejer- til en lejerbolig, men dette kan 
afhjælpes ved en kontoordning. Kontoordningen indebærer, 
at gevinsten indsættes på en konto, og først når et beløb 
trækkes ud til forbrug, sker der en beskatning. I boks IV.6 
gives en skitse til en sådan kontoordning. 

Skat på 
kapitalgevinster 
kan skabe 
indlåsningseffekter 



 

 294 

Den skattepligtige kapitalgevinstbeskatning skal korrigeres 
for eventuelle forbedringer foretaget siden overtagelsen af 
boligen, ellers bliver det en ulempe at forbedre eksisterende 
boliger frem for at bygge nyt. Det er derfor nødvendigt, at 
ejeren holder regnskab med udgifterne til forbedringer, og 
at der sker en afskrivning af forbedringerne efter standardi-
serede regler. Den svenske kapitalgevinstbeskatning inde-
bærer eksempelvis, at udgifterne til forbedring af boligen 
fratrækkes, før kapitalgevinsten beskattes, jf. boks IV.7.  
 
En mulig ulempe ved skat på realiserede kapitalgevinster er, 
at den kan øge prisudsvingene på ejerboliger, jf. Det Øko-
nomiske Råd (2001a) og Fuest mfl. (2003). Argumenterne 
er følgende: Når husprisen er over ligevægtsniveauet, så er 
huskøbere mindre tilbageholdende, fordi skattefradraget for 
kapitaltab mindsker konsekvenserne af at være tvunget til at 
sælge på et senere tidspunkt med tab. På tilsvarende måde 
kan priserne falde til under ligevægtsniveauet, da potentielle 
købere vil vurdere husenes værdi lavere, fordi de ved, at de 
vil blive beskattet af en eventuel gevinst senere. Den fore-
slåede udformning af skatten på boliggevinster vil dog 
dæmpe eventuelle tendenser til større prisudsving, dels i 
kraft af muligheden for skatteudskydelse, og dels fordi 
kapitaltab kun vil kunne fradrages mod eventuelle fremtidi-
ge gevinster. 
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Boks IV.6 Skitse til beskatning af kapitalgevinster på ejerboliger 
 

Skatten pålægges realiserede kapitalgevinster på ejerboliger og andelsboliger, i 
det omfang gevinsterne ikke geninvesteres i en ny bolig. Ved fraflytning fra ejer- 
eller andelsboligsektoren kan beskatningen ligeledes udskydes, så længe gevin-
sten bindes på en særligt godkendt konto. 
 
Kapitalgevinsten beregnes som forskellen mellem boligens kontante afståelses-
værdi og den kontante anskaffelsessum tillagt dokumenterede momsbelagte ud-
gifter til boligforbedring. 
  
Ved skattens indførelse foretages en offentlig ejendomsvurdering af alle ejerboli-
ger og andelsboliger. Denne vurdering lægges til grund for beregningen af kapi-
talgevinsten ved det første ejerskifte efter reformtidspunktet. Den del af en ge-
vinst, der anvendes til køb af en ny bolig, registreres som en udskudt gevinst og 
fremføres på skatteyderens selvangivelse. Den del af gevinsten, der eventuelt ikke 
geninvesteres i en ny bolig, beskattes som kapitalindkomst, med mindre beløbet 
bindes på en særligt godkendt konto. Skattevæsenet registrerer også eventuelle 
realiserede kapitaltab på boliger. Realiserede tab kan fremføres til fradrag i frem-
tidige boliggevinster, inden der udløses kapitalgevinstskat. 
 
Beskatningen af en realiseret boliggevinst kan udskydes, hvis gevinsten bindes på 
en særlig kontotype i pengeinstitutter og pensionsforsikringsselskaber. Der svares 
løbende skat af det afkast, som tilskrives kontoen. Alle beløb, der hæves fra kon-
toen, beskattes som kapitalindkomst, med mindre beløbet anvendes til køb af en 
ejer- eller andelsbolig. Ved kontohaverens død beskattes det resterende kontoin-
destående som kapitalgevinst i dødsboet. 
 
Når gifte eller samboende skatteydere ejer en bolig i fællesskab, udløses der ikke 
kapitalgevinstskat ved den ene parts død, hvis den efterladte sidder i uskiftet bo. 
Den efterladte overtager blot alle forpligtelser, herunder en eventuelt registreret 
udskudt gevinst hos den afdøde. Ved bodeling, herunder i forbindelse med skils-
misse og opløsning af bofællesskab, gælder de generelle beskatningsregler, her-
under adgangen til skatteudskydelse ved binding af gevinster på en godkendt 
konto.  
 
Ovenstående regler gælder også for personer, der flytter til et andet EØS-land. 
Ved permanent fraflytning til et land uden for EØS udløses der skattepligt af 
eventuelle kapitalgevinster. 
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Boligbeskatningen i Sverige ligger som nævnt på samme 
niveau som i Danmark, men i Sverige beskattes kapital-
gevinster på boliger. Sverige har et dualt skattesystem, hvor 
der sker en separat beskatning af arbejdsindkomst og kapi-
talindkomst, jf. boks IV.7. Boligbeskatningen kan ses som 
et element i beskatning af kapitalindkomst. Den svenske 
boligbeskatning er sammensat af en løbende beskatning af 
ejendomsværdien og en skat på kapitalgevinster. Dertil 
kommer en jordskat. Den løbende beskatning af ejerboliger 
er fastlagt som 0,75 pct. af boligens værdi op til en maksi-
mal skattebetaling på 6.000 svenske kr. om året for enfami-
liehuse (små huse), mens den er 0,4 pct. af værdien, dog 
maksimalt 1.200 svenske kr. om året for flerfamilieboliger. 
Skatten af kapitalgevinster er 22 pct. af gevinsten fratrukket 
omkostninger til bl.a. forbedringer.  
 
Der er siden 2006 sket en lempelse af den løbende beskat-
ning af ejendomsværdien, mens skatten på kapitalgevinster 
er forhøjet fra 20 pct. til 22 pct. Loftet over den løbende 
beskatning har betydet, at ejendomsbeskatningen er blevet 
degressiv. Stramningen af skatten på kapitalgevinster har 
kun delvist modsvaret den lempelse, der er foretaget af den 
løbende beskatning, der har favoriseret ejere af dyre boliger.  
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Boks IV.7 Den svenske boligbeskatning 
 

I Sverige er der både en løbende beskatning af boligen og en skat på kapital-
gevinster ved afhændelse af boligen.  
 
Den løbende beskatning omfatter en kommunal ejendomsafgift for små huse (vil-
laer og sommerhuse) på 6.000 kr. om året, dog højest 0,75 pct. af beskatnings-
værdien. For flerfamilieboliger er afgiften 1.200 svenske kr. pr. flerfamiliebolig, 
dog højest 0,4 pct. af beskatningsværdien. Beskatningsværdien er fastfrosset på 
niveauet for 2006. Afgiften vil fremover blive indekseret med indkomstudviklin-
gen. Derudover er der en skat på jorden i tilknytning til småhuse på 2 svenske kr. 
pr. m2, dog maksimalt 5.000 svenske kr. 
 
Skatten på kapitalgevinster af ejer- og andelsboliger er 33 pct. af 2/3 af kapital-
gevinsten, hvilket betyder, at kapitalgevinsterne har en effektiv skattesats på 22 
pct. af det nominelle afkast.  
 
Der sker kun en beskatning, hvis gevinsten ikke anvendes til at købe en ny bolig. 
Gevinsten beregnes som salgsprovenuet fratrukket udgifterne til anskaffelsen, 
hvilket inkluderer omkostninger i forbindelse med køb som f.eks. stempelafgift 
mv. Fra gevinsten trækkes udgifter til forbedringer, der overstiger 5.000 svenske 
kr. på årsbasis, eller den del af de seneste fem års udgifter, der har forbedret ejer-
boligens standard. Den del af gevinsten, der anvendes til at anskaffe en ny bolig, 
beskattes ikke. Desuden kan beskatningen af gevinsten udskydes, hvis boligen 
videregives ved arv eller testamente til ægtefælle, sambo eller børn under 18 år, 
eller ved bodeling i forbindelse med at ægteskab eller bofællesskab opløses, eller 
at ægtefællen eller samboen dør.  
 
Der kan maksimalt udskydes et beløb til beskatning på 1,6 mio. svenske kr. Det 
udskudte beløb pålægges en rente på 0,5 pct. 
 
Flytter en person til et andet EØS-land, beskattes kapitalgevinsten efter samme 
regler, som hvis personen var bosiddende i Sverige. Udenlandssvenskere skal 
årligt dokumentere, at vedkommende fortsat har en ejerbolig, ellers beskattes 
kapitalgevinsten. Flytter en person til andre lande end et EØS-land, beskattes 
kapitalgevinsten.  
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IV.7 Fordelingen af boligkapitalgevinster 
 
I dette afsnit undersøges fordelingen af kapitalgevinster på 
ejerboliger. Kapitalgevinsten opgøres som salgspris minus 
købspris. Registeroplysninger om købs- og salgspriser 
findes kun for perioden 1992-2006, hvilket er en periode 
med kraftigt stigende priser. Fordelingen af ændringer i de 
kontante ejendomsværdier er også blevet analyseret for 
perioden 1988-2006, hvilket betyder, at en længere periode 
med faldende ejerboligpriser er medtaget. Dette er ikke en 
analyse af realiserede kapitalgevinster, men en analyse af 
ændringer i de kontante ejendomsværdier, der er et mål for 
optjente kapitalgevinster. I boks IV.8 er nærmere redegjort 
for de data, der indgår i analyserne. 
 
I analysen af de realiserede kapitalgevinster indgår de 
personer, der købte en ejerbolig i 1992 og siden forlod 
ejerboligmarkedet, fordi de enten flyttede i en lejebolig, 
døde eller udvandrede. Den statistiske analyse viser, at der 
er en behersket sammenhæng mellem den disponible års-
indkomst og størrelsen af de realiserede kapitalgevinster, jf. 
tabel IV.13. En person, der har en indkomst, der er 1 pct. 
højere end referencepersonens, opnår en gevinst, der er 0,03 
pct. højere. Analysen viser også, at personer på 50 år og 
derover opnår de største kapitalgevinster. Det har samtidig 
stor betydning, hvor boligen ligger. De største kapital-
gevinster er således opnået i København og Frederiksberg, 
dernæst følger forstæderne til København og endelig de 
større provinsbyer.  
 
Ved en belysning af sammenhængen mellem den enkeltes 
kapitalgevinst på ejerboliger og indkomsten ville det være 
mere retvisende at anvende livsindkomsten frem for den 
løbende indkomst. Mange forlader først ejerboligmarkedet, 
når de er blevet pensionister, enten fordi de ikke længere 
kan passe deres ejerbolig, eller fordi de dør. Når kapital-
gevinsten sættes i forhold til deres løbende indkomst, bliver 
der kun en begrænset sammenhæng mellem indkomsten og 
de realiserede kapitalgevinster. Der findes imidlertid ikke 
registeroplysninger om den enkeltes livsindkomst.  
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Der er derfor foretaget en alternativ analyse af sammen-
hængen mellem stigningen i de kontante ejendomsværdier 
og den disponible indkomst for 40-45-årige i perioden 
1988-2006. Indkomsten for 40-45-årige betragtes som en 
god indikator for livsindkomsten, jf. Jäntti (2006).  
 
I analysen er anvendt udviklingen i den kontante ejendoms-
værdi for perioden 1988-2006 for at inddrage både perioder 
med faldende og perioder med stigende ejendomspriser. 
Den kontante ejendomsværdi er dog ikke et præcist mål for 
kapitalgevinster, da der i perioder har været forholdsvis stor 
forskel mellem boligernes salgspriser og den kontante 
ejendomsværdi, jf. figur IV.4. 
 
 
Figur IV.4 Forholdet mellem salgsprisen og den  

kontante ejendomspris 
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Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
En fordeling af de årlige ændringer i de kontante ejendoms-
værdier i perioden 1988-2006 for personer mellem 40-45 år 
efter disponibel indkomst viser, at der er en tydelig sam-
menhæng mellem størrelsen af den disponible indkomst og 
ændringer i ejendomsværdien, jf. figur IV.5. 
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Figur IV.5 Årlige ændringer i kontant ejendomsværdi for 
de 40-45 årige, 1988-2006 
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Anm.: Den disponible indkomst er deflateret med årslønnen for en 
arbejder i industrien. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 
 
Sammenhængen mellem indkomsten og ændringer i den 
kontante ejendomsvurdering bekræftes, når der tages højde 
for bagvedliggende demografiske faktorer som f.eks. ar-
bejdsmarkedstilknytning, uddannelse og boligens geografi-
ske beliggenhed, jf. tabel IV.13. Der er to grupper, der især 
ser ud til at få de relativt større gevinster. Det er selvstændi-
ge erhvervsdrivende og personer, som er uden for erhverv 
uden at modtage indkomstoverførsler. Den sidste gruppe må 
leve af formue eller lignende.  
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Tabel IV.13 Socioøkonomiske variabler og kapitalgevinster 
 

 Realiserede 
kapitalgevinster 

Optjente 
kapitalgevinster 

-----------------  Koefficient  -------------- 
Konstant 0,879 -0,075 
Disponibel indkomst 0,029 0,065 
Kvinde (-0,005) 0,002 
København og Frederiksberg 0,151 0,004 
Forstad til København 0,094 0 
Provinsbyer 0,038 -0,004 
Sygedagpenge, m.m. (0,013) 0 
Selvstændige 0,072 0,033 
Kontanthjælp -0,124 0,003 
Arbejdsløse -0,029 -0,006 
Uden for arbejdsmarkedet (0,003) 0,024 
Pensionister (-0,003) 0,004 
Uoplyst uddannelse 0,090 -0,003 
Ufaglærte -0,022 -0,001 
Kort videregående uddannelse (-0,004) -0,001 
Mellemlang videregående uddannelse  (-0,002) -0,005 
Lang videregående uddannelse (0,012) -0,011 
30-40 år (-0,016) $ 
40-50 år (0,019) $ 
50-60 år 0,074 $ 
Over 60 år 0,136 $ 
Antal ejere -0,013 $ 
   

R2 0,194 0,067 
 ------------------  Antal  ------------------ 
Observationer 12.305 3.357.058 

 

Anm.: () angiver, at estimatet ikke er signifikant på 5 pct. niveau. Referencepersonen er en faglært,
mandlig lønmodtager og under 30 år fra landet. I analyserne er taget højde for, at gevinsterne 
vedrører forskellige kalenderår ved at inddrage et sæt årsdummies. Den forklarede variabel er 
logaritmen til 1+stigningen i gevinsten. Disp. indkomst er logaritmetransformeret. Reference-
personen har i gns. realiseret en kapitalgevinst på exp(0,879) – 1 = 140 pct. i perioden. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Boks IV.8 Data til analyser af kapitalgevinster 
 

Beregningerne af kapitalgevinster for ejerboliger præsenteret i dette kapitel er 
foretaget på basis af De Økonomiske Råds Sekretariats registeroplysninger, der 
indeholder oplysninger om indkomst og demografiske variabler for hele befolk-
ningen. Data omfatter købs- og salgspriser for ejerboliger for 1992-2006 og data 
for kontante ejendomsværdier for 1988-2006. 
 
I analysen af realiserede kapitalgevinster med udgangspunkt i købs- og salgspriser 
følges personer, der har købt en bolig i 1992. Analysen viser, hvordan gevinsterne 
for personer, der sælger i løbet af perioden, er fordelt. Der er desuden anvendt 
oplysninger om socioøkonomiske forhold. 
 
I analysen af optjente kapitalgevinster er stigningerne i ejendomsvurderinger 
undersøgt for personer mellem 40-45 år for perioden 1988-2006. Ændringerne er 
sammenholdt med deres disponible indkomst i perioden. Indkomsten ved 40-45 
års alderen opfattes traditionelt som et godt mål for en persons livsindkomst. Den 
disponible indkomst er deflateret med den gennemsnitlige årsløn. 
 
I analysen af optjente kapitalgevinster er personer, der flytter eller bliver skilt i 
løbet af året, ikke medtaget i beregningerne, hvilket betyder, at ca. 7 pct. af obser-
vationerne ikke er medtaget. 
 

 

 
 
IV.8 Skat på erhvervslivets kapitalindkomst 
 
En særlig andel af kapitalindkomstskatterne udgøres af den 
direkte beskatning på overskuddet (kapitalafkastet) i virk-
somhederne. Det drejer sig først og fremmest om selskabs-
skatterne, men også om beskatningen af en del af overskud-
det i personligt ejede virksomheder. Dette overskud vil 
typisk dels være en aflønning af ejerens egen arbejdsind-
komst, dels et afkast af den kapital, han har investeret i 
virksomheden, og er dermed en blanding af arbejds- og 
kapitalindkomst. Det danske skattesystem beskatter derfor 
også selvstændiges overskud dels som kapitalindkomst og 
dels som anden (= personlig) indkomst. Det sker gennem 
virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, som er de 
to hovedmuligheder, som selvstændige kan vælge at lade 
sig beskatte efter. 
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Som nævnt i afsnit IV.3 adskiller selskabsskatten sig fra de 
øvrige kapitalindkomstskatter ved at være kilde- og ikke 
bopælsbaseret. Også udenlandsk ejede selskaber, der er 
registreret i Danmark, betaler altså dansk selskabsskat. Det 
har en stor principiel betydning, idet skatten derved – i 
modsætning til en ren bopælsbeskatning – må forventes at 
påvirke investeringsomfanget i Danmark. Skattens hoved-
forvridning har dermed en anden karakter end de øvrige 
kapitalindkomstskatter.  
 
Ofte antages det, at for et lille land som Danmark, der er 
integreret i verdensøkonomien og ikke begrænser kapitalbe-
vægelser over landegrænserne, er der såkaldt fuldkommen 
kapitalmobilitet. I så fald vil investeringerne altid søge 
derhen, hvor afkastet efter selskabsskat er størst. Konkur-
rencen på det internationale kapitalmarked vil så medføre, 
at afkastet efter skat på marginalen altid vil være ens i alle 
lande. I sådan en situation kan det vises, at et lille land, der 
ikke kan påvirke det internationale renteniveau, ikke bør 
pålægge nogen selskabsskat overhovedet. En positiv sel-
skabsskat vil nemlig blot medføre, at der forsvinder så 
meget kapital ud af landet, at forrentningen før skat stiger 
nok til, at virksomhederne netto får det samme afkast som 
før. Det lavere kapitalapparat vil medføre, at arbejdskraften 
kan producere mindre og derfor får en lavere realløn. Netto-
resultatet af en selskabsskat vil altså i denne situation være, 
at den tilbageblivende kapital får den samme forrentning 
efter skat som tidligere, mens arbejdskraften til gengæld får 
en lavere disponibel realløn end tidligere. En selskabsskat 
bliver dermed reelt til en indirekte skat på arbejdskraft i 
stedet for til en skat på kapital samtidig med, at økonomien i 
det hele taget producerer mindre end før, så nationalind-
komsten falder. I sådan en situation vil det være mere 
hensigtsmæssigt at beskatte arbejdskraften direkte – de vil i 
alle tilfælde komme til at bære skattebyrden, og så undgår 
man et stort effektivitetstab på grund af kapitalflugten. 
Dette effektivitetstab betales også af arbejderne, sådan at de 
faktisk vil få en større disponibel realindkomst i tilfældet, 
hvor de bliver beskattet direkte. 
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Hvis disse forudsætninger generelt var rigtige, skulle man 
tro, at den internationale kapitalmobilitet efterhånden ville 
få alle fornuftige regeringer til at nedsætte selskabsskatten 
til 0. Det er imidlertid ikke det, man har observeret i de 
seneste årtier, selvom der længe har været meget få be-
grænsninger for kapitalbevægelser mellem de fleste OECD-
lande, jf. tabel IV.14. Tværtimod har den langsigtede udvik-
ling i selskabsskatteprovenuet været klart positiv både i 
Danmark, i EU og i OECD, både som andel af de samlede 
skatteindtægter og som andel af BNP. Sideløbende med 
denne udvikling er selskabsskattesatserne faldet i de fleste 
OECD-lande, herunder Danmark, især fra midten af 
1980’erne. Til gengæld er der generelt sket udvidelser i den 
skattepligtige base for selskabsskatten i form af færre fra-
dragsmuligheder mv., ligesom selskabsandelen i forhold til 
resten af økonomien er steget i en del lande, jf. Sørensen 
(2007). 
 
 

Tabel IV.14 Provenu fra selskabsskatter mv. 1965-2006 
 

 1965 1975 1985 1995 2000 2005 2006 
 ------------------------------  Pct. af BNP  ------------------------------ 
Danmark 1,4 1,2 2,2 2,3 3,3 3,9 4,3 
EU 15 1,9 2,0 2,4 2,6 3,7 3,3 3,4 
USA 4,0 2,9 1,9 2,9 2,6 3,0 3,3 
OECD 2,2 2,2 2,6 2,7 3,6 3,7 3,9 
 -----------------  Pct. af samlede skatteindtægter  ------------------- 
Danmark 4,5 3,2 4,8 4,8 6,6 7,6 8,7 
EU 15 6,7 6,0 6,3 6,8 9,3 8,5 8,8 
USA 16,4 11,4 7,5 10,3 8,7 11,1 11,8 
OECD 8,8 7,6 7,9 8,0 10,1 10,3 10,7 

 

Anm.: Tallene for EU 15 og OECD er et uvejet gennemsnit. 
Kilde: OECD (2008). 
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Der kan da også tænkes en række grunde til, at det oven-
nævnte ræsonnement ikke giver en dækkende beskrivelse af 
selskabsskattens virkninger. For det første er fuldkommen 
kapitalmobilitet (og dermed en uendeligt stor følsomhed 
over for forrentningen i det pågældende land) formodentlig 
ikke opfyldt i praksis. Fysisk kapital som fabriksbygninger 
og større maskinerier og anlæg kan ikke eller kun med store 
omkostninger helt bogstaveligt flyttes til udlandet. En 
gradvis udflytning i form af færre nyinvesteringer, der over 
en årrække resulterer i et lavere realt kapitalapparat, vil 
stadig betyde, at kapitalen vil komme til at bære noget af 
selskabsskattebyrden. Også for finansiel kapital, der i prin-
cippet kan overflyttes mellem forskellige lande øjeblikke-
ligt, er der både empirisk belæg og flere gode begrundelser 
for, at mobiliteten ikke er uendeligt stor. Det kan skyldes, at 
risikoprofilen i forskellige landes værdipapirer er forskellig-
artet. Der kan derfor være en gevinst i under alle omstæn-
digheder at have en bredt internationalt sammensat aktie-
portefølje. Der kan også for investorerne være færre om-
kostninger forbundet med at holde sig informeret om hjem-
lige værdipapirer i forhold til udenlandske. Dette er således 
en mulig forklaring på det såkaldte Feldstein-Horioka-
paradoks, som omhandler, at der er en ganske høj korrelati-
on mellem opsparing og investeringer i typiske vestlige 
lande. 
 
En nok så vigtig grund til, at det under alle omstændigheder 
kan være attraktivt for et land at opretholde en positiv 
selskabsskat, er, at man dermed også kan beskatte en even-
tuel landespecifik overnormal profit, som selskabet indtje-
ner. Mens beskatningen af den normale forrentning, som en 
investering kan indtjene, altså kan være kraftigt forvridende, 
forholder det sig lige modsat for beskatningen af et sådant 
overnormalt afkast, også kaldet ren profit: I princippet 
forvrider en beskatning af den rene profit ikke, fordi den 
ikke vil påvirke investeringsomfanget. Så længe efter-skat-
afkastet af den normale forrentning af kapitalapparatet er 
konkurrencedygtigt i forhold til andre investeringer, vil det 
under alle omstændigheder kunne betale sig at investere i 
det pågældende land.  
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En afgørende forudsætning herfor er dog, at det overnorma-
le afkast skyldes faktorer, som er bundet til det pågældende 
land. Det vil være tilfældet, hvis det f.eks. skyldes udnyttel-
sen af en monopolfordel på grund af særlige institutionelle 
forhold i landet eller en særlig udnyttelse af landets infra-
struktur. Et andet eksempel er den resurserente, en virksom-
hed kan tjene gennem indvindingen af særlige naturresurser. 
En sådan resurserente vil udgøre et overnormalt afkast, som 
den pågældende virksomhed kan indtjene ud over den 
normale forrentning af det kapitalapparat, der bruges ved 
indvindingen, jf. afsnit IV.9. Andre former for ren profit er 
omvendt ikke bundet til noget bestemt geografisk produk-
tionssted og vil derfor være følsomme over for beskatnings-
reglerne. En multinational virksomhed, som har en mono-
polstilling internationalt, fordi den fremstiller et produkt, 
der er enestående på verdensplan, vil således naturligt vælge 
sine produktionssteder ud fra bl.a. overvejelser om de 
samlede skatteforhold i det enkelte land.  
 
En tredje årsag til, at det i praksis kan være gavnligt for et 
land under alle omstændigheder at opretholde en vis sel-
skabsbeskatning, hænger sammen med det såkaldte hoved-
aktionærproblem. Dette skyldes de særlige muligheder for 
skattetænkning, der kan eksistere for små selskaber. Man 
kan således forestille sig en iværksætter, der har startet sit 
eget selskab, og som både ejer alle aktierne i selskabet og 
selv er ansat som dets direktør. Han kan dermed bestemme 
sin egen løn og dermed også, hvilken officiel indkomstform 
aflønningen af hans arbejdsindsats skal have: Han kan 
vælge at få den udbetalt som lønindkomst, eller alternativt 
give sig selv en relativt lav løn og dermed selskabet et 
tilsvarende større overskud, sådan at han i stedet kan mod-
tage pengene som aktieudbytte. En tredje mulighed er at 
lade indtjeningen stå i selskabet, hvis værdi dermed vil 
stige. Sælger han på et tidspunkt hele eller dele af selskabet, 
vil han så modtage denne indtjening i form af en aktiekurs-
gevinst. 
 
Er der stor forskel på den effektive beskatning af de tre 
former for indkomst, vil det give den pågældende en til-
skyndelse til at omdanne sin indkomst til den lavest beskat-
tede mulighed. I denne situation vil det give problemer, hvis 
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selskabsskattesatsen er nul eller meget lav, og beskatningen 
af aktieindkomst samtidig er væsentligt lavere end af løn-
indkomst. Så bliver der en stor forskel på beskatningen af 
lønindkomst og den samlede effektive beskatning af aktie-
indkomst (inklusive skatten i selskabet) og dermed klare 
fordele for hovedaktionærerne til at få udbetalt så meget 
som muligt af deres samlede indtjening som aktieindkomst. 
En positiv selskabsskat vil i denne situation fungere som en 
bagstopper for beskatning af arbejdsindkomst og forhindre, 
at arbejdsindkomstskattebasen bliver udhulet for meget på 
grund af denne mekanisme.  
 
Derudover kan også argumenter fra den politiske økonomi 
forklare, hvorfor der kan eksistere selskabsskatter på længe-
re sigt, selv i en situation, hvor de måtte være stærkt for-
vridende. Den politiske økonomi beskæftiger sig med 
mulige ineffektiviteter i det politiske system (såkaldte 
“markedsfejl” på området for politiske beslutninger). En 
forklaring herfra kan være, at selvom de folkevalgte politi-
kere muligvis har indset, at selskabsskatten er stærkt forvri-
dende og reelt rammer andre befolkningsgrupper end ejerne 
af de selskaber, der officielt betaler dem, har vælgerbefolk-
ningen måske ikke den samme indsigt. I sådan en situation 
kan politikerne blive tvunget til at opretholde en uhensigts-
mæssig beskatning, hvis vælgerne f.eks. synes, at en fjernel-
se af selskabsskatten vil være en urimelig begunstigelse af 
kapitalejerne. En alternativ fortolkning i denne tradition er, 
at det offentlige kan have brug for et stort provenu for at 
finansiere sine udgifter. Selvom arbejdsindkomsten er den 
eneste skattebase, der reelt kan bruges til finansiering, kan 
det samtidig være politisk umuligt at komme igennem med 
forslag om at hæve den officielle skat herpå. Selskabs-
skatten kan så være et nødvendigt alternativt instrument for 
regeringen til at gennemføre den nødvendige effektive 
beskatning af arbejdskraften, selvom den samtidig medfører 
en ekstra forvridning.  
 
I tabel IV.15 ses de samfundsøkonomiske virkninger af en 
sænkning af selskabsskatterne med 1 pct.point i DANTAX. 
Skattesænkningen finansieres beregningsteknisk ved en 
modgående sænkning af overførselsindkomsterne til hus-
holdningerne. Skattesænkningen medfører højere investe-
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ringer og et større kapitalapparat. Produktivitetsstigningen 
omsætter sig på lang sigt i en timelønsstigning på ¼ pct., 
som igen medfører en svagt større beskæftigelse. Den 
private sektors produktion stiger derfor også med ¼ pct.  
 
Skattesænkningen giver en kapitalgevinst til aktieejerne ved 
indførelsen, hvilket slår ud i en øjeblikkelig stigning i den 
private formue på 0,17 pct. På kort sigt får husholdningen i 
øvrigt et indtægtstab som følge af de lavere offentlige 
overførsler. På længere sigt vendes det til højere indkomster 
og forbrug af tre forskellige årsager: Lønindkomsterne 
stiger som nævnt over tid som følge af højere produktivitet 
og beskæftigelse. Dette påvirker også de offentlige overfør-
selsindkomster til husholdningerne, som følger med lønnen 
op på grund af satsreguleringen. Endelig stiger afkastet fra 
aktier i virksomhederne, og det får husholdningerne til alt 
andet lige at spare mere op, sådan at kapitalindkomsterne 
også stiger på lang sigt.  
 
 

Tabel IV.15 Virkninger af en sænkning af selskabsskatten med 1 pct.point 
 

 År 1 År 10 Lang sigt 
 --------------------------------  Pct.  -------------------------------- 

Produktion i privat 
sektor 0,00 0,12 0,18 
Beskæftigelse 0,00 0,02 0,03 
Virksomheders  
kapitalapparat 0,04 0,30 0,37 
Privat formue  0,17 0,03 0,52 
Boligmasse -0,03 -0,03 -0,03 
Timeløn, indeks -0,01 0,11 0,23 
Kapitalindkomst 0,14 0,03 0,53 
Lønindkomst  0,00 0,13 0,27 
Anden indkomst -1,21 -1,15 -1,08 
Forbrugerpriser -0,02 -0,02 0,01 
Realt forbrug -0,13 -0,12 0,03 

 

Kilde: Egne beregninger på DANTAX. 
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Kombinationen af, at skat på ordinært afkast af investerin-
ger formodentlig er ret forvridende, mens skat på (landespe-
cifik) ren profit i princippet er helt forvridningsfri, fører 
naturligt til forsøg på at adskille beskatningen af de to slags 
afkast. Der findes flere forskellige modeller for, hvordan 
man mest hensigtsmæssigt kan gøre dette, så man beskatter 
det normale afkast lavere end det overnormale – eventuelt 
ved helt at friholde den normale forrentning af investerin-
gerne for skat. Skattesystemer, der ikke beskatter normal-
forrentningen, kaldes neutrale kapitalindkomstskatter. 
Neutraliteten henviser til, at skatterne ikke påvirker investe-
ringsomfanget og derfor ikke virker forvridende, selvom de 
giver et positivt provenu. 
 
En af disse metoder til at opnå neutralitet er at indføre et 
egenkapitalfradrag i selskabsskatten parallelt med, at virk-
somhederne kan fradrage renteudgifter (som jo udgør afka-
stet af fremmedkapitalen) i selskabsskattegrundlaget. En 
sådan kapitalfradragsskat omtales i den engelsksprogede 
skattepolitiske litteratur som en skat med “Allowance for 
Corporate Equity”, ofte omtalt som en ACE-skat. Flere 
lande har i de seneste år eksperimenteret med et sådant 
system i deres selskabsbeskatning. Brasilien har således haft 
et egenkapitalfradrag siden 1996. Kroatien havde det sam-
me i perioden 1994-2001, mens Belgien for nylig har ind-
ført systemet med virkning fra 2006. Østrig og Italien har 
opereret med et delvist egenkapitalfradrag inden for de 
senere år, jf. OECD (2007).  
 
Ideen går nærmere bestemt ud på at tillade virksomheder at 
fratrække et beregnet normalafkast af egenkapitalen, inden 
det skattepligtige overskud opgøres. Det beregnede normal-
afkast fastsættes af regeringen, f.eks. svarende til renten på 
mellemlange statsobligationer. Med et sådant fradrag vil 
fremmed- og egenkapital blive behandlet ligeligt, idet 
normalafkastet af begge kan fradrages.  
 
Beskatningen af gælds- og egenkapitalfinansierede investe-
ringer er i dag vidt forskellig, jf. tabel IV.16 og boks IV.9. 
Den marginale effektive skattesats på gældsfinansierede 
investeringer er således langt under nul. På marginalen ydes 
der altså et betydeligt skattesubsidium til gældsfinansierede 
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investeringer, så længe disse ikke rammes af de nyligt 
indførte begrænsninger på retten til at fradrage meget store 
renteudgifter. Dette skattesubsidium skyldes to forhold: For 
det første kan selskaberne fradrage hele den nominelle 
rentebetaling og ikke kun den reale renteudgift. De beskat-
tes således ikke af den debitorgevinst, de opnår i kraft af 
inflationen. For det andet kan de skattemæssige afskrivnin-
ger fremskyndes i forhold til den forudsatte økonomiske 
afskrivning, hvorved der opnås en gevinst ved skatteudsky-
delse. Sidstnævnte forhold forklarer også, hvorfor den 
marginale effektive skattesats ligger under den formelle 
selskabsskattesats på 25 pct. for egenkapitalfinansierede 
investeringer.  
 
 
Tabel IV.16 Effektive selskabsskattesatser under de gæl-

dende danske skatteregler 
 

 Investering i 
driftsmidler 

Investering i 
bygninger 

 MES GES MES GES 
 ------------------  Pct.  ------------------ 
Gæld -34,5 11,7 -28,8 12,5 
Egenkapital 21,3 23,6 23,3 24,3 

 

Anm.: MES = marginal effektiv skattesats. GES = gennemsnitlig 
effektiv skattesats. Der er anvendt følgende beregningsforudsæt-
ninger: Realrente: 3 pct. Inflationsrate: 1,75 pct. Real afkastrate 
før skat ved beregning af GES: 10 pct. Selskabsskattesats: 25 pct. 
Skattemæssig afskrivningssats for driftsmidler: 25 pct. (saldoaf-
skrivninger). Skattemæssig afskrivningssats for bygninger: 4 pct. 
(lineære afskrivninger). Økonomisk afskrivningsrate for drifts-
midler: 12,3 pct. (real eksponentiel afskrivningsrate). Økonomisk 
afskrivningsrate for bygninger: 3,6 pct. (real eksponentiel af-
skrivningsrate). Se boks IV.9 for en uddybning af beregningerne. 

Kilde: Egne beregninger baseret på Sørensen (2008). 
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Boks IV.9 Effektiv gennemsnitlig og marginal selskabsskattesats 
 

Den marginale effektive selskabsskattesats (MES) er defineret som 
 

ρ
ρ−= cMES ,   

hvor ρ er investorernes krævede reale afkast efter selskabsskat, og c er selskabets 
kapitalomkostning, dvs. det reale afkast før skat, som en selskabsinvestering 
mindst skal give for at være profitabel. MES måler således selskabsskattekilen på 
selskabets marginale investering. Som vist i Sørensen (2004) er kapitalomkost-
ningen givet ved formlen 
 

 ,
1

)())(1(
τ

πτβδρτ
−

+−+−= rAc  

hvor τ er selskabsskattesatsen, A er nutidsværdien af de skattemæssige afskrivnin-
ger, der udløses af en krones nyinvestering i det betragtede aktiv, δ er den reale 
økonomiske afskrivningsrate på det pågældende aktiv, r er realrenten, π er inflati-
onsraten, og β er den andel af investeringsudgiften, der finansieres ved låntagning. 
Det sidste led i tælleren afspejler således den skattereduktion, der følger af rente-
fradragsretten. 
Den gennemsnitlige effektive skattesats (GES) på et investeringsprojekt er define-
ret som  
 

,
PV

PVTGES =   

hvor PVT er nutidsværdien af den selskabsskat, som projektet udløser over sin 
levetid, og PV er nutidsværdien af investeringsafkastet før skat, der afhænger af 
projektets årlige reale afkastrate før skat, p. Det kan vises (jf. Sørensen (2004)), at  
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 .
Den gennemsnitlige effektive selskabsskattesats er således et vejet gennemsnit af 
den marginale effektive skattesats og den formelle selskabsskattesats, hvor sidst-
nævnte sats får stigende vægt, jo større afkast p det betragtede investeringsprojekt 
giver. 
 
Når et selskab har valgt, i hvilket land det vil investere, vil det optimale investe-
ringsomfang afhænge af den marginale effektive skattesats. For et givet afkast- 
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Boks IV.9 Effektiv gennemsnitlig og marginal selskabsskattesats, fortsat 
 

krav ρ vil en højere MES indebære en højere kapitalomkostning og dermed et 
lavere optimalt investeringsomfang. Mens MES måler skattebyrden på den margi-
nale investering, måler GES skattetrykket på selskabets samlede investeringer i et 
land, givet det gennemsnitlige afkast, som disse investeringer indbringer. En lave-
re gennemsnitlig effektiv skattesats vil derfor gøre det mere attraktivt at investere 
i det pågældende land. Den internationale lokalisering af selskabsinvesteringer 
påvirkes således af MES. 
 
I tabel IV.16 vises skøn over de marginale og gennemsnitlige effektive selskabs-
skattesatser i Danmark, der er beregnet ved brug af de ovenstående ligninger samt 
de i Sørensen (2008) udledte formler for nutidsværdien af de skattemæssige af-
skrivninger på maskiner og bygninger. For at isolere skattesystemets indvirkning 
på de effektive skattesatser er der set bort fra, at afkastkravet ved egenkapitalfi-
nansiering typisk vil indeholde en vis risikopræmie, dvs. det er antaget, at afkast-
kravet ρ svarer til realrenten r, uanset hvilken finansieringsform der anvendes. 
Beregningerne forudsætter endvidere, at det betragtede selskab ikke rammes af de 
begrænsninger i rentefradragsretten, der blev indført i 2007. De anvendte antagel-
ser om økonomiske afskrivningsrater for maskiner og bygninger svarer til dem, 
der typisk benyttes i studier af OECD og IMF. 
 
Hvis selskaberne fik ret til at fradrage en normal forrentning af deres egenkapital-
finansierede nyinvesteringer, ville det betyde, at 
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uanset om investeringerne finansieres med gæld eller egenkapital, og uanset hvil-
ken type af aktiv der investeres i. En selskabsskat med egenkapitalfradrag vil 
dermed eliminere den eksisterende skatteforvridning til fordel for gældsfinansie-
ring såvel som den skattemæssige forskelsbehandling af forskellige aktivtyper. 
Egenkapitalfradraget vil endvidere sikre en marginal effektiv skattesats på nul for 
alle investeringer. Dermed vil skattesystemet ikke længere forvride omfanget og 
sammensætningen af investeringer for selskaber, der har valgt at investere i Dan-
mark. Med de konkrete antagelser, der ligger til grund for tabel IV.16, vil indfø-
relsen af et egenkapitalfradrag endvidere betyde, at den gennemsnitlige effektive 
skattesats vil blive 17,5 pct. uanset finansieringsformen og den type af aktiv, der 
investeres i. For multinationale selskaber, der benytter en høj grad af egenkapital-
finansiering, vil det dermed blive væsentligt mere attraktivt at investere i Dan-
mark, hvorimod højt belånte selskaber vil opleve Danmark som et mindre attrak-
tivt investeringsland. 
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Indførelsen af et egenkapitalfradrag vil have flere fordele. 
Det vil således fjerne den forskelsbehandling af gælds- og 
egenkapitalfinansiering af investeringer, som er indbygget i 
den nuværende selskabslovgivning. At skattereglerne i dag 
må formodes at påvirke virksomhedernes finansieringsbe-
slutning, fordi de får et skattefradrag for den ene slags 
finansiering, men ikke den anden, giver i sig selv en uheldig 
forvridning af soliditeten i virksomhederne. Denne forvrid-
ning vil forsvinde i det omfang, egenkapitalfradraget reelt 
vil medføre en ligestilling af de to slags kapital.  
 
Egenkapitalfradraget vil yderligere skabe neutralitet med 
hensyn til afskrivningsregler. En traditionel problemstilling 
i beskatningen af virksomheder er, at reglerne for at kunne 
fratrække afskrivninger i grundlaget for selskabsskatten 
typisk afviger fra de faktiske afskrivninger – ofte sådan, at 
de skattemæssige muligheder er mere gunstige end den 
faktiske kapitalnedslidning, der finder sted. Dette forvrider i 
sig selv investeringsbeslutningen i virksomhederne. Denne 
forvridning vil imidlertid ikke længere eksistere i et system 
med egenkapitalfradrag. Da egenkapitalfradraget bør bereg-
nes ud fra den skattemæssige værdi af virksomhedens 
aktiver, vil en eventuel gevinst i form af større afskrivnin-
ger, end den reelle nedslidning giver anledning til, blive 
nøjagtig modsvaret af et tilsvarende mindre grundlag for det 
fremtidige egenkapitalfradrag. Systemet vil derfor medføre, 
at nutidsværdien af summen af fremtidige egenkapitalfra-
drag og afskrivninger altid netop vil modsvare de oprindeli-
ge investeringsudgifter ligegyldigt, hvilken afskrivningsrate 
der bruges. 
 
En yderligere fordel ved egenkapitalfradraget er, at det 
eliminerer nødvendigheden af at indføre særlige værnsregler 
mod en uforholdsmæssigt stor gældsætning af virksomhe-
derne (såkaldt tynd kapitalisering). Det kan således naturligt 
kombineres med en afskaffelse af de begrænsninger i rente-
fradraget for selskaber, som blev indført i den danske sel-
skabsskattelovgivning i 2007. Dette vil i sig selv give en 
væsentlig administrativ forenkling. 
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Den store fordel ved fradraget er, at det i princippet vil gøre 
virksomhedernes investeringsbeslutninger helt neutrale over 
for skattesystemet. Mest effektivt vil det derfor virke i 
forhold til det umiddelbare provenutab, hvis fradraget kun 
gives for nyinvesteringer, der foretages efter, at fradraget er 
blevet indført. Beskatningen af afkastet fra det allerede 
eksisterende kapitalapparat i virksomhederne vil så ikke 
blive påvirket af fradraget. Lod man et sådant egenkapital-
fradrag gælde også for eksisterende kapital, ville det svare 
til at give en ren overførsel fra staten til de pågældende 
virksomheder uden i øvrigt at påvirke virksomhedernes 
adfærd positivt. 
 
Der er en række vigtige overvejelser, der bør gøres i forbin-
delse med en sådan skat. For at skatten kan virke fuldt 
neutral over for investeringer, må overskud og underskud i 
virksomheden behandles symmetrisk. Selskaberne bør altså 
også kunne udnytte egenkapitalfradraget i de år, hvor de har 
underskud på regnskabet. Det kan ske ved at give selska-
berne ubegrænset ret til at modregne tidligere års underskud 
i senere års overskud. Ligeledes bør underskuddene kunne 
fremføres med renter.  
 
Indfører man en ordning med egenkapitalfradrag for nyin-
vesteringer, vil det give en tilskyndelse for eksisterende 
virksomheder til officielt at lukke ned for at reinvestere 
virksomhedens aktiver i en ny virksomhed, der så kan få 
fradrag for hele egenkapitalen (da hele kapitalen i så fald 
formelt vil være nyinvesteret kapital). For at forhindre dette 
kan det være nødvendigt at indføre værnsregler, der sikrer 
en passende beskatning ved likvidationen af det oprindelige 
selskab, således at der ikke opnås nogen skattefordel i denne 
situation.  
 
Tabel IV.17 viser de samfundsøkonomiske virkninger i 
DANTAX-modellen af at indføre et egenkapitalfradrag for 
nyinvesteringer.9 Da fradraget kun gælder for nyinvesterin-
ger, er effekten beskeden i starten og stiger dernæst over tid. 
Kapitalapparatet stiger med ca. 2 pct. på lang sigt. Det 

 
9) Virkningen på de offentlige finanser neutraliseres beregningstek-

nisk ved at ændre tilsvarende i transfereringerne. 
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forøger arbejdernes produktivitet og dermed deres timeløn, 
der stiger med godt ½ pct. Den højere timeløn trækker i sig 
selv en højere beskæftigelse med, og den private sektors 
produktion stiger samlet med knap 0,7 pct. på lang sigt. Det 
reale forbrug stiger tilsvarende, drevet af højere løn og på 
længere sigt også en stigning i transfereringerne som følge 
af satsreguleringen. Til gengæld falder den private formue 
og kapitalindkomsten. De stigende løbende indkomster 
bevirker, at husholdningerne ikke har det samme behov for 
at spare op. 
 
 

Tabel IV.17 Virkninger af indførelse af et egenkapitalfradrag 
 

 År 1 År 10 Lang sigt 
----------------------  Pct.  ---------------------- 

Produktion i privat sektor 0,00 0,21 0,66 
Beskæftigelse 0,00 0,02 0,06 
Virksomheders kapitalapparat 0,08 0,62 1,88 
Privat formue  -0,03 -0,29 -0,35 
Boligmasse 0,04 0,07 0,10 
Timeløn, indeks 0,00 0,19 0,58 
Kapitalindkomst 0,01 -0,24 -0,31 
Lønindkomst 0,00 0,20 0,64 
Anden indkomst -0,67 -0,50 -0,11 
Forbrugerpriser 0,05 0,05 0,06 
Realt forbrug 0,16 0,18 0,55 

 

Kilde: Egne beregninger på DANTAX. 
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IV.9 Skat på afkast af naturresurser 
 
Som nævnt ovenfor opstår der en særlig indkomst ved 
udnyttelsen af givne naturresurser – den såkaldte resurse-
rente. Beskatningen af denne resurserente har den særlige 
egenskab, at den i modsætning til de allerfleste andre skatter 
i princippet overhovedet ikke medfører samfundsøkonomi-
ske effektivitetstab. Den er altså et eksempel på forekom-
sten af den rene eller overnormale profit, som blev beskre-
vet i det foregående afsnit. Set fra et effektivitetssynspunkt 
er en skat herpå derfor overordentlig hensigtsmæssig. I en 
verden, der er præget af stigende internationalisering og 
dermed større mobilitet og tilsvarende større forvridninger 
for flere af de andre vigtige skattekilder, bliver denne for-
skel stadig vigtigere. Der er derfor god grund til at overveje 
at lægge større vægt på beskatningen af forekomsten af 
sådanne resurserenter i forbindelse med en skattereform. 
 
Parallelt med den resurserente, der opstår ved forbruget af 
en given naturresurse som olie, giver ejerskabet af jord 
adgang til at indhøste en årlig jordrente ved udnyttelsen af 
jorden. I denne forbindelse betyder “jord” hele det danske 
areal, der anvendes til forskellige formål. Adgangen til 
denne jordrente udgør dermed en del af værdien af såvel 
boliger som landbrug og andre erhvervsejendomme. Grund-
skylden, der pålægges boliger og landbrug, kan sammen 
med afløsningsafgiften, der pålægges andre erhvervs-
bygninger og offentlige bygninger, ses som udtryk for 
beskatningen af denne jordrente.  
 
På grund af den særlige karakter, som beskatningen af sådan 
en immobil skattekilde har, vil det medføre en effektivitets-
forbedring at lægge relativt større vægt på skatteindtægter 
herfra. En stigning i den almindelige grundskyld vil ikke 
virke forvridende, idet den ikke påvirker det samlede udbud 
af jord. Indførelsen af en statslig grundskyld på jord vil 
derfor principielt være et skridt i retning af et mindre forvri-
dende skattesystem. Da en sådan skat må forventes at blive 
kapitaliseret og derfor kan medføre solvensproblemer ved 
indførelsen, er det imidlertid vigtigt at indføre en sådan 
ordning i små skridt, f.eks. ved en langsom indfasning i 
forbindelse med nedsættelsen af andre skatter. 
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En meget betydningsfuld dansk naturresurse er forekomsten 
af olie og gas i Nordsøen. Her er der en betydelig resurse-
rente, som afspejler, at indvindingen af olie og naturgas 
giver et samfundsøkonomisk overskud, der overstiger den 
værdi, den anvendte arbejdskraft og kapital kunne have 
givet i en alternativ anvendelse. Ligeledes er der knyttet en 
resurserente til andre fornybare eller ikke-fornybare natur-
resurser som grus, fisk og skove.  
 
Specielt med hensyn til olie- og naturgasreserverne i Nord-
søen kan der være behov for at genoverveje, om de gælden-
de beskatningsregler er rimelige og hensigtsmæssige. Disse 
regler er sidst blevet ændret i 2003 i forbindelse med gen-
forhandlingen af koncessionen til at udvinde energireser-
verne. I denne forbindelse blev flere af de stærkt forvriden-
de elementer i den hidtil gældende beskatning ændret. Man 
benyttede dog ikke lejligheden til at gennemføre en neutral 
ikke-forvridende beskatning af Nordsøaktiviteterne, hvilket 
ellers var blevet anbefalet af det tidligere nedsatte embeds-
mandsudvalg, jf. Skatteministeriet (2001). De nye aftaler fra 
2003 indebar ifølge regeringens beregninger på dette tids-
punkt en statslig andel af overskuddet frem til 2042 på godt 
60 pct. i gennemsnit. Disse beregninger byggede på en 
række forudsætninger, bl.a. en oliepris, der i den centrale 
beregning forventedes at stige fra 22,35 dollar i 2003 til 36 
dollar i 2042. 
 
Det mest kontroversielle element i aftalen mellem regerin-
gen og A. P. Møller-Mærsk er utvivlsomt dens kompen-
sationsbestemmelse, der er højst usædvanlig for den slags 
aftaler i vestlige lande, jf. Folketinget (2004). Ifølge denne 
aftale får selskaberne i Dansk Undergrunds Consortium 
(DUC) ret til kompensation, hvis der senere indføres nye 
skatteregler, der “specifikt rammer producenter af kulbrinter 
i den danske del af Nordsøen”. Regering og Folketing har 
dermed fraskrevet sig en væsentlig del af den ret, de almin-
deligvis nyder til senere at kunne ændre på skatteforholde-
ne, hvis man i øvrigt skulle finde det samfundsmæssigt 
hensigtsmæssigt.  
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Generelt bør beskatningsniveauet i Nordsøen som andre 
steder være indrettet sådan, at det giver en rimelig balance 
mellem samfundets interesser og interesserne hos de private 
investorer. I tilfældet med Nordsøen tilhører selve værdier-
ne i undergrunden den danske stat, mens de private selska-
bers opgave er at lokalisere og udvinde resurserne. Det 
Økonomiske Råds formandskab har derfor tidligere givet 
udtryk for, at udvindingsselskaberne i Nordsøen for denne 
tjenesteydelse bør kunne indtjene en normal forrentning af 
deres investerede kapital inklusive en rimelig risikopræmie, 
mens den overnormale andel af det samlede afkast naturligt 
bør tilfalde staten, jf. Det Økonomiske Råd (1999, 2001a, 
2001b og 2003). De forhold, der betinger forrentning og 
risici over tid, kan selvsagt ændre sig meget betydeligt over 
længere tidsrum. De beregningsforudsætninger, man base-
rede sig på i 2003, har naturligt nok allerede nu fem år efter 
på flere områder vist sig ikke at holde stik. I det forløbne 
tidsrum gælder dette ikke mindst olieprisen: Mens man i sin 
tid regnede med en gennemsnitlig oliepris pr. tønde i 2006 
og 2007 på 165 kr. og 168 kr., blev den faktiske pris i stedet 
400 kr. og 389 kr. Dette forhold illustrerer, at det er proble-
matisk for staten at fastlåse sine egne fremtidige beskat-
ningsmuligheder gennem en sådan kompensationsklausul. 
Det besværliggør fremtidige justeringer i skatteforholdene, 
når ændrede forudsætninger i øvrigt måtte gøre det natur-
ligt. 
 
Der er dog i aftalen en øvre grænse for, hvor stor en kom-
pensation de pågældende selskaber kan få i tilfælde af en 
senere specifik skatteændring for Nordsøproduktionen. Det 
hedder således, at “… Den maksimale kompensation fast-
lægges ud fra statens årlige akkumulerede nettofordel ved 
aftalen siden 2004 fratrukket evt. tidligere udbetalt kompen-
sation”. Vælger staten senere at skærpe Nordsøbeskatnin-
gen, er dette altså i sig selv muligt ifølge aftalen, men 
regeringen skal så tilbagebetale den kumulerede gevinst, 
man har haft ved indførelse af 2003-skattereglerne i forhold 
til de tidligere gældende regler. Uenigheder om kompensa-
tionsbestemmelsen skal afgøres ved voldgift.  
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Denne aftale har således den indbyggede mekanisme, at jo 
flere år, der går, inden en eventuel ændring i reglerne fore-
tages, jo vanskeligere vil det være for staten at skaffe et 
merprovenu ved en sådan ændring. Således oplyser klima- 
og energiministeren i efteråret 2008, at under en række nye 
forudsætninger om produktion, energipriser, virksomheder-
nes reaktionsmønster som følge af ændret beskatning mv. 
vil en stigning i kulbrinteskatten til 95 pct. fra 2009 udløse 
en kompensation til DUC på 30 mia. kr., mens den skærpe-
de beskatning i sig selv som nutidsværdi vil medføre en 
mergevinst til staten på ca. 6½ mia. kr.10 En stigning i 
kulbrinteskatten til 90 pct. vurderes tilsvarende at give en 
kapitaliseret mergevinst bortset fra kompensationen på 18½ 
mia. kr. Den større gevinst ved en lavere skattesats skyldes 
antagelserne om virksomhedernes forskelligartede reakti-
onsmønster ved de forskellige satser. 
 
Kompensationsbestemmelsen gælder imidlertid ikke i 
tilfælde af ændrede beskatningsregler, der omfatter en større 
del af dansk erhvervsliv. Det hedder således i et forklarende 
notat fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (2003), at “Ge-
nerelle og ikke-diskriminerende stramninger, der rammer 
erhvervslivet bredt giver derfor ikke ret til kompensation. 
Heller ikke selv om de rammer hårdere i Nordsøen end 
andre steder. Det giver således ikke ret til kompensation, at 
generelle beskatningsregler får større økonomisk betydning 
for A. P. Møller-Mærsk og partnere end for andre”. 
 
Aktiviteterne i Nordsøen vil dermed blive påvirket af de 
fremtidige generelle ændringer i det danske selskabsskatte-
system. Dette har da også været tilfældet ved de tidligere 
ændringer i selskabsbeskatningen, som har fundet sted siden 
2003. Den generelle selskabsskattesats blev således sænket 
til 28 pct. med virkning i 2005 og til 25 pct. i 2007 samtidig 
med forskellige ændringer i afskrivningsregler mv. På 
samme måde vil også indførelsen af et egenkapitalfradrag 
for nyinvesteringer kombineret med en evt. højere sats for 
overnormalt kapitalafkast naturligt påvirke de samlede 
skatteindtægter fra Nordsøen. Da udnyttelsen af energi-
reserverne i Nordsøen netop er et af de klareste eksempler 

 
10) I svar på spørgsmål fra Energipolitisk Udvalg. 
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herhjemme på eksistensen af en overnormal profit, der er 
knyttet til en bestemt lokalitet, vil den højere beskatning af 
det ekstraordinære afkast i sig selv give et forvridningsfrit 
merprovenu fra denne sektor. Samtidig vil egenkapital-
fradraget for nyinvesteringer også for Nordsøselskaberne – 
på linje med situationen for alle øvrige danske selskaber – 
tilskynde til mere hensigtsmæssige investeringsbeslutnin-
ger, der i mindre grad vil afhænge af rent skattemæssige 
forhold.  
 
 
IV.10 Skatteudgifter på erhvervsbeskatnings-
området 
 
De væsentligste skatteudgifter inden for erhvervsbeskat-
ningsområdet vedrører fonde, landbrug og forskning.   
 
Fonde 
 
En fond er en selvejende institution, hvis formue er henlagt 
under en selvstændig og uafhængig bestyrelse. Der er 
således ingen personer, som har ejendomsret over fondens 
formue.  
 
Der skelnes mellem to former for fonde: erhvervsdrivende 
fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde. Erhvervsdrivende 
fonde udøver selv erhvervsmæssig virksomhed eller har 
bestemmende indflydelse i et selskab, som har erhvervs-
mæssig drift. Deres hovedformål er dermed ofte at drive en 
erhvervsmæssig virksomhed, mens almennyttige og velgø-
rende formål i erhvervsdrivende fonde er sekundære. Ikke-
erhvervsdrivende fonde driver ikke erhvervsmæssig virk-
somhed og har kun almennyttige og velgørende formål. I 
2007 var der 1.300 erhvervsdrivende fonde i Danmark samt 
omkring 14.000 normalt små ikke-erhvervsdrivende fonde.  
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Egenkapitalen i de 50 største erhvervsdrivende fonde var 
tilsammen 218,5 mia. kr. i 2007, hvoraf 75 pct. af beløbet 
tilhører de 10 største fonde, jf. tabel IV.18.11 Årsresultatet 
for de 10 største fonde var i alt på 13,5 mia. kr., og de 
betalte i 2007 tilsammen 1,2 mia. kr. i skat. De 10 største 
fonde uddelte 2,9 mia. kr. til almennyttige og fondenes 
formål. Fonde, der betaler lidt i skat, har typisk store udde-
linger og omvendt. Syv af de 20 største fonde betalte ingen 
skat, men uddelte til gengæld 1,2 mia. kr. Omvendt betalte 
tre fonde tilsammen 1,1 mia. kr. i skat, men uddelte tilsam-
men kun 14 mio. kr. Der er i lovgivningen ingen krav om, at 
fonde skal oplyse, hvad deres uddelinger går til. Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen foretager dog løbende stikprøvekon-
trol. 
 
 
 

 
11) Egenkapitalen i A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene formål udgør 38 pct. af egenkapitalen i 
de 10 største fonde. 
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Tabel IV.18 Egenkapital, årsresultat, skattebetaling og uddelinger i de største 
erhvervsdrivende fonde, 2007 

 

Rangorden efter størrelsen 
af egenkapitalen 

Egenkapital Årsresultat Skatte-
betaling 

Uddeling 

 --------------------------  Mio. kr.  -------------------------- 
1-10 166.925 13.523 1.214 2.934 

11-20 25.730 3.589 184 345 
21-30 13.800 1.561 61 $ 
31-40 6.892 246 45 $ 
41-50 5.158 584 38 $ 
I alt 218.504 19.503 1.543 $ 
 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af data fra Experian. 
 

 
 
Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde bliver 
beskattet efter de samme regler. Skattereglerne for fonde er 
i udgangspunktet ligesom for aktieselskaber. Det betyder, at 
fonde skal betale 25 pct. af deres skattepligtige indkomst i 
skat. Udbyttet fra danske og udenlandske aktie- og anparts-
selskaber, hvor der ejes mindst 15 pct. (10 pct. fra og med 
2009) i mindst et år, beskattes som hovedregel ikke, jf. tabel 
IV.19. Formålet med denne regel er, at den samme ind-
komst ikke beskattes i både selskabet og fonden. Hvis 
fonden eller selskabet ejer mindre end 15 pct. af aktie- og 
anpartsselskabet, indgår 66 pct. af udbyttet i den skatteplig-
tige indkomst. 
 
Der er dog visse forskelle i skattereglerne mellem fonde og 
selskaber. Fonde har, i modsætning til aktieselskaber, 
særlige skattefradrag, som især vedrører uddelinger og 
hensættelser til skattefri konsolidering af fondskapitalen.  
 
 
 

Skatteregler for 
fonde er i 
udgangspunktet 
ligesom 
aktieselskaber 

Fonde har særlige 
skattefradrag 



 

 323

Tabel IV.19 Fradrag i den skattepligtige indkomst for fonde og selskaber, 2008 
 

  Selskab Fond 
 ------  Pct.  ------ 
Udbytte af aktiera) aktieandel under 15 pct. 34 34 
 aktieandel på 15 pct. og over  100 100  
Gevinster ved aktier med en  
ejertid over tre år 

  
100 

 
100 

Gevinster ved obligationer, 
pantebreve og andre fordringer 

  
0 

 
0 

Uddelinger til alment velgøren-
de formål  

under 15 pct. af den skatte-
pligtige indkomst 

 
100 

 
100 b) 

 15 pct. eller mere af den skat-
tepligtige indkomst 

 
0 

 
100 b) 

Uddelinger til andre formål  0 100 b)c) 
Andel af de almennyttige udde-
linger, som kan hensættes til 
konsolidering af kapitalen 

  
 

0 

 
 

25 
Erhvervsmæssige drifts-
omkostninger 

  
100 

 
100 

Ikke-erhvervsmæssige 
driftsomkostninger  

  
0 

 
100 c) 

 ------  Kr.  ------  
Bundfradrag i den ikke-
erhvervsmæssige indkomst 

 
0 

 
25.000 

 

a) I en almennyttig fond, der ejer den altovervejende del af et selskab, beskattes indtægterne fra 
selskabet i fonden i stedet for i selskabet. 

b) Uddelingerne kan spares sammen over fem år. 
c) Fradragsretten forudsætter, at udgiften opfylder fondens formål. 
Kilde: Mikkelsen og Werlauff (2008), Andersen og Gam (2005) samt Fondsbeskatningsloven. 
 

 
 
Fonde kan trække uddelinger, som er almennyttige og 
alment velgørende, fra i den skattepligtige indkomst, og 
fratrække uddelinger, der opfylder fondens formål, hvis 
modtagerne er skattepligtige i Danmark. Formålet med dette 
fradrag er at undgå at beskatte fonde, som anvender indtæg-
terne til uddeling i henhold til formålet, og at fonden og 
modtageren af uddelingen ikke bliver beskattet to gange. 

Alle uddelinger er 
fradragsberettigede 
for fonde … 
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Definitionen af et almennyttigt og velgørende formål er, at 
uddelingerne skal tilgodese en ubestemt kreds, jf. Andersen 
og Gam (2005). Der vil typisk være tale om sociale, kunst-
neriske og andre kulturelle, miljømæssige, videnskabelige – 
herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende – 
undervisningsmæssige, kirkelige eller nationale øjemed.  
 
For selskaber gælder der, at uddelinger til velgørende for-
eninger, fonde og lignende organisationer, der ikke oversti-
ger 15.000 kr. eller 15 pct. af selskabets skattepligtige 
indkomst, kan trækkes fra i skat. De velgørende foreninger, 
fonde og lignende organisationer skal være godkendte ved 
lov. Selskaber er dermed væsentlig mere begrænsede end 
fonde med hensyn til skattefrie gaver mv. 
 
Den anden fradragsmulighed for fonde er, at de kan foretage 
fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen 
på 25 pct. af årets almennyttige og velgørende uddelinger. 
Formålet med dette fradrag er at sikre mod en udhuling af 
fondskapitalen som følge af inflation og at give større 
incitamenter til at uddele til almennyttige og velgørende 
formål. Det betyder, at fradraget for de almennyttige og 
velgørende uddelinger reelt er 125 pct., da det er muligt 
både at fratrække hele værdien af de almennyttige og velgø-
rende uddelinger og derudover yderligere 25 pct. 
 
Ud over de to ovenstående fradag har fonde et bundfradrag 
på 25.000 kr. i den ikke-erhvervsmæssige indkomst. Endvi-
dere er fondes definition af driftsomkostninger udvidet i 
forhold til et aktieselskab, og fonde kan dermed trække 
mere fra. Dette skyldes, at fonde erhverver økonomisk 
udbytte for netop at opfylde fondens formål, så udgifter, der 
opfylder fondens formål, kan fratrækkes, hvad enten de er 
erhvervsmæssige eller ej, som f.eks. udgifter til en fonds 
bolig, som ikke er tilknyttet erhvervsmæssig drift. 
 
For at undgå, at fonde opsparer de skattefrie indtægter og 
anvender fradragene på de skattepligtige indtægter, er der 
fastsat en såkaldt prioriteringsregel. Fondene skal først 
uddele de skattefri indtægter, før de kan få fradrag for 
yderligere uddelinger, dvs. indtægterne fra bundfradraget og 
fra det skattefrie udbytte af aktie- og anpartsselskaber skal 

… men ikke for 
selskaber 

Fonde har et ekstra 
fradrag af 
almennyttige 
uddelinger 

Fonde har også et 
bundfradrag  

Fonde skal uddele 
de skattefrie 
indtægter 
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anvendes til uddelinger og hensættelser. Reglen betyder, at 
værdien af bundfradraget og det skattefrie udbytte af aktie- 
og anpartsselskaber bliver formindsket, da disse skattefrie 
indtægter primært går til uddelinger.  
 
Fonde og selskaber beskattes i udgangspunktet ens, dog 
med undtagelse af, at alle fondes uddelinger er fradrags-
berettiget. Selskaber kan kun trække de uddelinger, som 
udgør mindre end 15 pct. af deres skattepligtige indkomst, 
fra i skat. Derudover kan fonde trække yderligere 25 pct. af 
de almennyttige uddelinger fra i skat og har et bundfradrag 
på 25.000 kr. i den ikke-erhvervsmæssige indkomst. Desu-
den kan selskaber kun give skattefrie uddelinger til visse 
foreninger mv., hvor fonde kan bestemme frit, hvem der 
skal modtage de skattefrie uddelinger. Den store forskel 
mellem beskatningen af fonde og selskaber er altså, at fonde 
får et fradrag på 125 pct. af de alment nyttige og velgørende 
uddelinger i den skattepligtige indkomst i stedet for kun et 
100 pct. fradrag. Dette skønnes at give et provenutab på 1 
mia. kr. 
 
Landbrug 
 
Landbruget har en række særordninger på skatteområdet. En 
af dem er den såkaldte bondegårdsregel, hvor grundværdien 
af landbrugsjord fastsættes lavere end handelsværdien. 
Grundværdien af ensartet landbrugsjord skal fastsættes til 
samme beløb uden hensyn til, om jorden tilhører en større 
eller mindre ejendom. Udgangspunktet for fastsættelsen af 
grundværdien er, at jorden hører til en “middelstor bonde-
gård”. Problemet er dog, at definitionen af en “middelstor 
bondegård” er fastsat efter forholdene for 30-40 år siden, 
hvilket betyder, at de fleste landbrugsejendomme i dag har 
et væsentlig større areal knyttet til ejendommen, end der 
indgår i definitionen for en “middelstor bondegård”. Han-
delsværdien er mellem 200 og 400 pct. højere end grund-
værdien i 2006, jf. Vurderingsvejledningen § 14, og skatte-
udgiften skønnes at være 1,3 mia. kr., jf. Rigsrevisionen 
(2007). 
 

Opsummering 

Grundværdien er 
fastsat lavere end 
handelsværdien 
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Landbrug har desuden en lavere grundskyldspromille end 
andre ejendomme. Der opkræves en grundskyld med en 
promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den grund-
skyldspromille, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. 
Grundskyldspromillen kan endvidere højst udgøre 12,3 
promille af den afgiftspligtige grundværdi. Den nedsatte 
grundskyldspromille skønnes at svare til en kompensation 
til landbruget på 800 mio. kr. Den lavere grundskylds-
promille er blevet motiveret med, at landbruget er pålagt 
pesticidafgift, og at der er sket en reduktion af EU-
tilskuddene til landbrug. 
 
Andre særordninger inden for landbrugsområdet er mulig-
heden for at nedskrive på husdyrbesætningerne, der giver 
mulighed for at udskyde skatten og dermed opnå en rente-
gevinst. Endvidere har andelsforeninger, hvoraf hovedpar-
ten findes inden for landbrugsområdet, mulighed for at 
spare op til senere investeringer næsten skattefrit i modsæt-
ning til almindelige selskaber. De to sidstnævnte særordnin-
ger skønnes at give et provenutab på 90 mio. kr., jf. Rigsre-
visionen (2007). 
 
Forskning 
 
Forskningsområdet har også gavn af en række særordninger 
inden for erhvervsbeskatningen. Udgifter til forsøg og 
forskning kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst i året 
eller afskrives over fem år. Dette skønnes af Rigsrevisionen 
at give en skatteudgift på 2,9 mia. kr. årligt. Derudover kan 
Edb-software og driftsmidler til forsøg og forskning straks-
afskrives, dvs. hele anskaffelsessummen kan fradrages i 
indkomståret. Dette vurderes af Rigsrevisionen til at give et 
provenutab på 300 mio. kr. årligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavere 
grundskylds-
promille 

Skattefri opsparing 
til senere 
investeringer 
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