
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fordeling af umiddelbare skatte- og afgiftslempelser på 27,2 mia. kr. frem mod 2025  
 

Anm.: Provenuvirkningerne udgør de skønnede, umiddelbare provenueffekter i 2025, opregnet til 2019-niveau med udgangs-
punkt i nominelt BNP, jf. Økonomisk Redegørelse. Der er tale om en nettoopgørelse, hvor finansieringsbidrag i form af skattefor-
højelser er trukket fra, herunder forhøjelsen af bundskatten afledt af afskaffelsen af PSO-afgiften og mindrereguleringen af per-
sonfradraget som led i afskaffelsen af medielicensen. Finansieringsbidrag fra tiltag, der ikke kategoriseres som skatter eller af-
gifter i nationalregnskabet, er ikke fratrukket i opgørelsen. Det drejer sig bl.a. om reduktionen af den grønne check i forbindelse 
med afskaffelsen af PSO-afgiften, idet den grønne check er en overførselsindkomst i nationalregnskabet. 
Kilde: Skatteministeriet.  
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Erhvervsskattelempelser Afgifter rettet mod erhvervslivet

Skatter og afgifter er lempet med  

godt 27 mia. kr.  

Skattelempelser:  Den førte skattepolitik siden regeringsskiftet i juni 2015 

medfører skatte- og afgiftslempelser på godt 27 mia. kr. frem mod 2025. 

Knap halvdelen af lempelserne vedrører personskatter. 
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De fleste skattelempelser aftalt i 2017/18 

Tabel 1. Umiddelbare skatte- og afgiftslempelser siden regeringsskiftet i juni 2015 
 

 Mia. kr., 2019-niveau  2025-virkning  Varig virkning 

1. Skatte- og afgiftslempelser aftalt i 2015 3,3 3,2 
- heraf bedre vilkår ved generationsskifte af erhvervsvirk-
somheder 1,5 1,4 

2. Skatte- og afgiftslempelser aftalt i 2016 4,2 4,4 

- heraf afskaffelse af PSO-afgiften1)  2,8 3,0 

3. Skatte- og afgiftslempelser aftalt i 2017 9,2 4,6 

- heraf Forlig om tryghed om boligbeskatningen2)  4,3 0,4 

4. Skatte- og afgiftslempelser aftalt i 2018 10,5 9,5 

- heraf Skatteaftale 2018 7,0 7,0 

I alt (1-4) 27,2 21,7 

 

Amm.: Der er tale om en nettoopgørelse af de umiddelbare provenuvirkninger, jf. anmærkning til figur 1. Provenuvirknin-
gerne af regeringens skatte- og afgiftslempelser opgjort efter tilbageløb af moms og afgifter samt ændret adfærd (fx i form 
af øget arbejdsudbud mv.) skønnes samlet set at udgøre ca.18 mia. kr. i 2025 og knap 14½ mia. kr. målt ved den varige 
virkning. 
1) Det umiddelbare mindreprovenu ved at afskaffe PSO-afgiften skønnes at udgøre ca. 4,6 mia. kr. i 2025. Fratrukket de 
skatteforhøjelser, som var med til at finansiere afskaffelsen af PSO-afgiften (herunder bl.a. forhøjelsen af bundskattesat-
sen), skønnes det umiddelbare mindreprovenu at udgøre 2,8 mia. kr. i 2025 (som anført i tabellen). 
2) Det opgjorte mindreprovenu ved forliget om tryghed for boligbeskatningen er opgjort svarende til det forudsatte ved ind-
gåelsen af forliget i maj 2017. 
Kilde: Skatteministeriet. 


