Marts 2021

Skattestyrelsen opkræver
72 mia. kr. i selskabsskat i
2019
Gennem de seneste år er indtægterne fra selskabsskat steget. Skattestyrelsens nyeste tal viser,
at indtægterne udgjorde ca. 72 mia. kr. i 2019. 10
selskaber står alene for en tredjedel af provenuet.
Skattestyrelsen har ansvaret for at sikre, at selskaber i Danmark betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden. Det sker blandt andet gennem målrettet vejledning og kontrol af både små og store selskaber.
I Danmark skal selskaber betale selskabsskat af deres skattepligtige overskud.
Skattestyrelsens nyeste tal viser, at selskaberne tilsammen betalte ca. 72 mia. kr.
i selskabsskat i 2019, jf. figur 1.
Siden 2012 er indtægterne fra selskabsskatten steget med ca. 23 mia. kr., hvilket
svarer til en stigning på hele 47 pct., jf. figur 1. Samtidig er selskabsskatteprocenten faldet fra 25 pct. i 2012 til 22 pct. i 2019.
Årene 2017 og 2019 tegner sig for historisk høje selskabsskatteprovenuer. Det
ekstraordinært høje provenu i 2019 skal ses i lyset af en stigning i antallet af selskaber, der betaler selskabsskat, og større gennemsnitlige skattebetalinger.
Figur 1. Provenu af selskabsskat, 2012-2019, mia. kr.
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Kilde: Skattestyrelsen.
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47 %
Stigning i selskabsskat
I perioden fra 2012 til 2019 er provenuet fra selskabsskat steget med
47 pct.

Andelen af skattebetalende selskaber varierer fra år til år
I 2019 betalte over 87.000 selskaber selskabsskat, hvilket svarer til ca. 40 pct. af
alle skattepligtige selskaber/koncerner i Danmark. I perioden fra 2012 til 2019
har andelen af skattepligtige selskaber, der betalte selskabsskat, udgjort mellem
36 og 42 pct., jf. figur 2.
Figur 2. Andel af skattepligtige selskaber, der betalte selskabsskat, i pct., 2012-2019
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Generelt er udsving i andelen af selskabsskattebetalende selskaber i et eller
flere indkomstår ikke unormalt. Det skyldes blandt andet, at den skattepligtige
indkomst kan variere, fx ved udvikling i selskabernes indtjening eller som følge af
investeringer, afskrivninger, underskud fra tidligere år mv. Dette medfører også
udsving i provenuet for det enkelte år, som ses af figur 1.
Skattestyrelsens nyeste tal viser desuden, at de ti største betalere bidrager med
knap 24 mia. kr., hvilket svarer til godt 33 pct. af det samlede provenu, jf. figur 3.
De 11 til 100 største betalere bidrager med over 15 mia. kr., hvilket betyder, at
de 100 største betalere bidrager med knap 39 mia. kr. ud af de i alt ca. 72 mia.
kr. Dette svarer til over 50 pct. af de samlede indbetalinger for 2019.
Figur 3. Selskabsskatten fordelt på størrelsen af bidragsydere, 2019
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Side 3

Fremstillingsvirksomheder står for størstedelen af skatteindbetalingerne
Eftersom størstedelen af selskabsskatterne betales af få selskaber, fordeler indbetalingerne af selskabsskat sig også på relativt få brancher. Den største andel
af provenuet stammer fra fremstillingsvirksomheder. Tilsammen indbetalte de i
2019 ca. 21 mia. kr., hvilket svarer til 29 pct. af det samlede provenu, jf. figur 4.
Herefter følger virksomheder indenfor brancherne pengeinstitut, finans og forsikring, som indbetalte ca. 14 mia. kr., samt engroshandel og detailhandel med indbetalinger for ca. 12 mia. kr. Brancherne står således for henholdsvis 19 pct. og
16 pct. af de samlede indbetalinger af selskabsskat i 2019, jf. figur 4.
Figur 4. Selskabsskat fordelt på brancher, 2019
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Kilde: Skattestyrelsen.
Anm.: Kategorien ”Andre” består af i alt 15 brancher, herunder bygge- og anlægsvirksomhed, transport
og godshåndtering, information og kommunikation, fast ejendom, landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri m.fl.
Figuren er baseret på de samme branchekoder, som Danmarks Statistik benytter i deres statistikker.

Forventninger til 2020 i lyset af coronakrisen
Som følge af de økonomiske konsekvenser forbundet med COVID-19 forventes
indtægterne fra selskabsskatten at falde i 2020 og 2021. Baseret på virksomhedernes aconto indbetalinger skønnes det, at selskabsskatteprovenuet i 2020 vil
være markant lavere end i 2019. Skønnet for 2020 er dog forbundet med stor
usikkerhed.

FAKTABOKS: Selskabsskatteoplysninger i de åbne skattelister
Denne publikation bygger primært på oplysninger fra de åbne skattelister, som indeholder skatteoplysninger om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber,
fonde og foreninger, der betaler skat i Danmark. Hvis ét eller flere selskaber indgår i
sambeskatning med et administrationsselskab, er det kun administrationsselskabet, der tælles med i opgørelsen. Personligt ejede virksomheder er ikke inkluderet i
opgørelsen.
De åbne skattelister er offentligt tilgængelige på Skattestyrelsens hjemmeside.

www.sktst.dk

Skattestyrelsen er en
del af Skatteforvaltningen

