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Komplekse skatteregler i Danmark kan koste investeringer
Hver femte virksomhed, der finder skattereglerne i Danmark for komplekse, har flyttet
investeringer til udlandet på grund af skattereglerne.
Et repræsentativt udsnit af de virksomheder i Danmark, som har investeret i Danmark eller
i udlandet i perioden 2016 – 2020, har svaret på spørgsmål om skatteregler. Hver anden
virksomhed i Danmark kan få øje på forhold, der trækker ned, når Danmark skal vurderes
som investeringsland. Det er fx mangel på kvalificeret arbejdskraft, administrativt bøvl og
ikke mindst skatter og afgifter. 31 procent af virksomhederne peger på skatter og afgifter
i en eller anden form, som et forhold, der trækker Danmark ned som investeringsland.
Hver femte af disse finder skattereglerne i Danmark for komplekse, og som konsekvens
har en mindre del af virksomheder placeret investeringer i udlandet frem for i Danmark.
De virksomheder, som finder skattereglerne for komplekse, peger på en bred vifte af skatter fra virksomhedsskatter til personskatter og momsregler samt en lang række andre
udgifter. Flest virksomheder peger på afgifter, personskatter og virksomhedsskatteordningen (VSO).
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Komplekse skatteregler gør Danmark mindre attraktiv for investorer
Skattereglerne trækker ned, når Danmark vurderes som et land at investere i. De virksomheder, der har investeret i perioden 2016-2020, er blevet spurgt: ” Hvilke forhold synes
du generelt trækker ned i din vurdering, når du skal vurdere Danmark som investeringsland?”.
Hver anden virksomhed nævner forhold som fx mangel på kvalificeret arbejdskraft, højere
erhvervsskatter og afgifter eller administrativt bøvl i forhold til dansk lovgivning. Hver
femte virksomhed nævner mere end et forhold, som de synes trækker ned.
Knap hver tredje virksomhed nævner skatter eller afgifter, som de synes trækker ned i
vurderingen, når Danmark skal vurderes som investeringsland [Se figur 1].
Figur 1: Knap hver tredje virksomhed ser skatteregler, der begrænser

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
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Kritiske virksomheder investerer oftere i udlandet, end de, der er
mindre kritiske
20 procent af de kritiske virksomheder har investeringer i udlandet, mens det kun gælder
12 procent af de virksomheder, som ikke ser forhold, der trækker ned. Eftersom det er et
mindretal af virksomhederne, der er kritiske, er andelen af de investerede kroner imidlertid
tilsvarende mindre, idet 21 procent af de midler, som de interviewede virksomheder har
investeret i udlandet, stammer fra kritiske virksomheder.
Figur 2: Kritiske virksomheder investerer oftere i udlandet

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
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Hver femte virksomhed: Skatteregler er for komplekse
Der kan være flere forklaringer på, at virksomhederne nævner skatteregler som et forhold,
der trækker Danmark ned som et land at investere i. Nogle virksomheder har peget på
erhvervsskatter og afgifter, andre virksomheder har peget på personskatter.
Skatterne har forskellige effekter i samfundsøkonomien. På den ende side kan erhvervsskatter og afgifter medføre ulige konkurrencevilkår i forhold til fx grænsehandel eller udenlandske konkurrenter. Personskatter kan gøre det vanskeligere at rekruttere udenlandsk
arbejdskraft. Det kan gå ud over investeringerne. På den anden side følges det høje skattetryk i Danmark af et højt velfærdsniveau, en veluddannet befolkning, god infrastruktur,
sikkerhed mv.
World Economic Forum, som hvert år måler konkurrenceevnen for alle verdens lande, placerede i 2008 Danmark som verdens tredje mest konkurrencedygtige land, og i 2013 endte
Danmark nede på en 15. plads. I begge målinger lå Danmark blandt de mest beskattede
lande.
Hver femte virksomhed, som har investeret i perioden 2016-2020, finder, at skattereglerne
er for komplekse. Kompleksiteten kan fx bestå i at forstå fradragsregler, momsregler, udregning af skatter, optællinger, indberetninger og selvangivelser. Når reglerne er komplekse, kræver det mere administration, og det har betydning for regnskabssystemer, prissætning og udgifter til fx revisorer. Det er naturligvis ikke nogen konkurrencemæssig fordel
for Danmark [Se Figur 2].
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Figur 3: Hver femte virksomhed synes, at skattereglerne er for komplekse

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
De virksomheder, som finder skattereglerne mere komplekse, investerer for lidt mindre
beløb i både Danmark og udlandet, men fordelingen af investeringerne mellem Danmark
og udlandet minder om fordelingen blandt de øvrige virksomheder.
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Figur 4: Investeringsprofil for virksomheder, der finder skattereglerne komplekse

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
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Mindre virksomhederne finder reglerne mere komplekse
Det er især de mindste virksomheder, som finder skattereglerne for komplekse. 27 procent
af virksomhederne med 10-19 ansatte finder i høj grad eller i nogen grad, at reglerne er
for komplekse, mens det gælder 15 – 21 procent af virksomhederne i de øvrige virksomhedsstørrelser. Reglerne er oftest de samme, men det er klart, at for en mindre virksomhed
kan det være en forholdsvis større opgave at håndtere et regelsæt end for en større virksomhed. Selv hos virksomheder med 100 – 1000 ansatte er der 21 procent af virksomhederne, som mener, at skattereglerne er for komplekse.
Figur 5: Mindre virksomheder finder reglerne komplekse

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.

Antallet af afgifter, der skal håndteres, varierer fra branche til branche, og det kan muligvis
forklare, at der også ses forskelle mellem brancherne i synet på, om skattereglerne er for
komplekse. I Bygge- og anlægsbranchen samt i Handel-, hotel- og restaurationsbranchen
er der flest, som finder skattereglerne komplekse. Her er det hver fjerde virksomhed. Mens
det i Landbruget blot er 11 procent og i Industrien 18 procent.
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Figur 6: Branchevariationer

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
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Frontløbervirksomhederne finder skatteregler komplekse
Frontløbervirksomheder er virksomheder, som både er innovative og ambitiøse.
Innovative virksomheder er virksomheder, som selv har udviklet produkter eller services,
der kan sælges.
Ambitiøse virksomheder er her virksomheder, som har et mål om at vokse mere end andre
virksomheder.
35 procent af frontløbervirksomhederne har nævnt skatteregler som et forhold, der gør
Danmark mindre interessant som investeringsland, og 28 procent mener, at skattereglerne
i Danmark er for komplekse.
Til sammenligning har 28 procent af de virksomheder, som ikke er frontløbervirksomheder
nævnt skatteregler som et forhold, der trækker Danmark ned som investeringsland – og
20 procent har svaret, at skattereglerne er for komplekse.
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Figur 7: Ambitiøse og innovative virksomheder finder, at skattereglerne er for komplekse

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
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Komplekse skatteregler gør Danmark mindre attraktiv for investorer
På en skala fra 0 – 10 har de investerende virksomheder taget stilling til, hvor attraktiv
Danmark er som investeringsland. Det gennemsnitlige svar er 7,15 – så svaret for de fleste
virksomhedsledere er, at Danmark som investeringsland er over middel (5) og under topkarakteren (10). De, der svarer med karakterer under 7, er således mere kritisk indstillet
end de, der svarer med højere karakter.
De virksomheder, som finder, at de danske skatteregler er for komplekse, giver lave karakterer til Danmark som attraktivt investeringsland. Gennemsnittet er 6,75 – 8,85. De
virksomheder, som slet ikke synes, at skattereglerne er komplekse, giver i gennemsnit
karakteren 7,32. Den sidste gruppe, dvs. dem som har investeret, men som ikke har udpeget skatteregler som et problem, giver i gennemsnit karakteren 7,28 på investeringsattraktivitet skalaen fra 0-10
Figur 8: Hvor attraktiv er Danmark at investere i?

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.
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Punktafgifter, personskat og VSO er for komplekse
De virksomheder, som finder skattereglerne for komplekse, har udpeget, hvilke specifikke
regler de har i tankerne. Det har været muligt at nævne mere end én regel, og det samlede
billedede viser, at det ikke er en bestemt skat eller afgift, der især kan peges på. Flest
peger på punktafgifterne generelt, på personskatten og virksomhedsskatteordningen, men
en meget lang række af skatter og afgifter er nævnt. En tredjedel af de, der finder skattereglerne for komplekse, kan ikke pege på en bestemt skat.
Figur 9: Skatter og afgifter, som virksomhederne finder er for komplekse

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 776 virksomheder, som enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020.

15

Teknologisk Institut

Virksomhederne har i øvrigt i undersøgelsen nævnt en lang række punktafgifter, som de
finder problematiske og komplekse.
Figur 10: Punktafgifter nævnt af virksomhederne

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder.

16

Teknologisk Institut

Komplekse skatteregler kan flytte investeringer til udlandet
Komplekse skatteregler kan have betydning, når investeringerne skal placeres. Blandt de
virksomheder, som har investeret i udlandet – og som finder, at skattereglerne i høj grad
eller i nogen grad er for komplekse i Danmark – har netop de komplekse skatteregler været
medvirkende årsag til, at virksomheden har investeret i udlandet.
Figur 11: Branchevariationer

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. Procent beregnet
for de 42 virksomheder, som har investeret i udlandet – og som finder at skattereglerne
er for komplekse.
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Interview og metode
Interview med 1118 ledere i danske virksomheder med mellem 10 og 1000 ansatte. Interviewene er gennemført i januar 2018 i samarbejde Jysk Analyse. Virksomhederne er repræsentative for private virksomheder i Danmark. Spørgeskema og analyser er udarbejdet
for Forsikring og Pension.
Dataindsamlingen er foregået som telefoninterviews ved hjælp af SOPHI, et CATI-system
udviklet af Jysk Analyse. Dataindsamlingen er foregået i perioden 5. januar til 24. januar
2018. Der er i alt kontaktet 2330 virksomheder, hvoraf 1118 (48%) indvilgede i at deltage
i undersøgelsen.
Der er udvalgt stratificeret, således at større virksomheder er overrepræsenteret i det realiserede sample og mindre virksomheder (10-19 ansatte) er underrepræsenterede og
virksomheder med 50 eller flere ansatte er overrepræsenteret. Den stratificerede udvælgelse er gennemført for at få et bedre datagrundlag blandt de større virksomheder, end
man ville have opnået ved simpel tilfældig udvælgelse. På baggrund af sammensætningen
i det realiserede sample og tal for populationen er data vejet. Vægtningen laves med baggrund i antal ansatte som oplyst i erhvervsregistret.
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