
 

 

 ANALYSE 

  

Skattereglerne er blevet 
mere komplicerede 

Lige godt hver tredje virksomhed oplever, at skattereglerne er ble-
vet mere komplekse i løbet af de seneste fem år. Det er et problem, 
fordi det gør det dyrere og mere besværligt at drive virksomhed i 
Danmark 

Ifølge Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder er de danske skatteregler blevet sværere 
og sværere at forstå i løbet af de seneste år. Således angiver mere end hver tredje, at 
skattereglerne er blevet mere komplekse i løbet af de seneste fem år. Kun tre pct. har en 
opfattelse af, at skattereglerne er blevet mindre komplekse i løbet af denne periode. 59 
pct. har ikke en oplevelse af, at kompleksiteten har ændret sig. 
   

Figur 1: 
Hvordan oplever I som virksomhed, at skattereglerne generelt har udvik-
let sig de seneste fem år? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018 

Note: n = 604. Figuren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til skat-

tespørgsmål. Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur. 

 
Af: Jacob Ravn, skattepolitisk chef og Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent.              
Udgivelsestidspunkt: januar 2019. 
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Transportvirksomhederne er særligt hårdt ramt 

Kigger man ned over de forskellige brancher i undersøgelsen står det klart, at det særligt 
er transportbranchen, som oplever udfordringer med stigende kompleksitet i skattereg-
lerne. Det er således lidt mere end halvdelen af transportvirksomheder, som oplever, at 
skattereglerne er blevet mere komplekse, mens kun fire pct. har en oplevelse af, at de er 
blevet mindre komplekse. 
 
I den modsatte ende finder vi IT og tele-virksomhederne. Men selv inden for denne bran-
che har hver femte virksomhed en opfattelse af stigende kompleksitet, mens kun to pct. 
har en opfattelse af faldende kompleksitet. 
   

Figur 2: 
Virksomhedernes syn på udviklingen i kompleksiteten af skattereglerne 
de seneste fem år, fordelt på branche.  

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018. 

Note: n = 604. Figuren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til skat-

tespørgsmål. Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur. N = Transport (120), Fremstilling (41), Detailhan-

del (104), Manuel service (28), Hotel mm. (28), Rådgivning (59), Engroshandel (90) og IT eller tele (48). 
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Udfordringerne med at forstå skattereglerne er størst i de mindre 
virksomheder 

Hvis man sammenholder oplevelserne på tværs af virksomhedsstørrelse målt som om-
sætning, kan man tydeligt se, at det er de mindste virksomheder, der i størst omfang 
oplever øget kompleksitet i skattereglerne. Det er hele 45 pct. af de mindste virksom-
heder, som har en opfattelse af, at skattereglerne er blevet mere komplekse, mens det 
tilsvarende tal for de største virksomheder med en årsomsætning på mere end 50 mio. 
kr. er 35 pct. Så selvom der er en sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og opfat-
telsen af skattereglernes kompleksitet, så er det lige godt hver tredje af de største virk-
somheder, som har en opfattelse af stigende kompleksitet, mens kun tre pct. har en 
opfattelse af faldende kompleksitet. 
   

Figur 3: 
Virksomhedernes syn på udviklingen i kompleksiteten af skattereglerne 
de seneste fem år, fordelt på omsætning i 2017.  

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018. 

Note: n = 550. n = Op til 5 mio. kr. (152), 5-10 mio. kr. (98), 10-50 mio. kr. (188) og Mere end 50 mio. kr. (112). Fi-

guren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til skattespørgsmål. 

Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur. 
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Afgifterne er den store synder 

Dansk Erhvervs medlemmer peger særligt på afgifterne som et skatteområde, der er ble-
vet mere kompliceret inden for de seneste fem år. Hver fjerde medlemsvirksomhed har 
en oplevelse af, at afgiftsområdet er blevet mere komplekst. Derudover angiver lige godt 
hver fjerde virksomhed, at skattereglerne angående personalegoder og personbeskat-
ning er blevet mere komplekst over de seneste fem år.  
 
Med få undtagelser er det også netop disse tre områder – afgifter, personalegoder og 
personbeskatning – som flest virksomheder på tværs af størrelse peger på, når de skal 
vælge de områder, hvor kompleksiteten er steget mest inden for de seneste fem år.  
 
Eneste undtagelse er, at selskabsbeskatning har sneget sig ind i Top 3 for såvel de min-
dre virksomhed med mellem 5-10 millioner i omsætning som blandt de største virksom-
heder i undersøgelsen med mere end 50 mio. kr. i omsætning.  
 
Endeligt er det værd at bemærke, at transfer pricing (TP) fremhæves af hver fjerde af de 
største virksomheder som et område, der er blevet væsentligt mere komplekst i løbet af 
de sidste fem år. 
   

Tabel 1: 
Virksomhedernes vurdering af, hvilke skatteområder der er blevet mere 
kompliceret inden for de seneste fem år fordelt på omsætning i 2017. 

Nr. Alle 

virksomheder 

Omsætning  

op til 5 mio. kr. 

Omsætning  

5-10 mio. kr. 

Omsætning 

10-50 mio. kr. 

Omsætning mere 

end 50 mio. kr. 

1 
Afgifter 

34 % 

Afgifter 

43 % 

Personalegoder 

29 % 

Afgifter 

33 % 

Personalegoder 

36 % 

2 
Personalegoder 

28 % 

Personskat 

28 % 

Personskat 

28 % 

Personskat 

28 % 

Afgifter 

33 % 

3 
Personskat 

28 % 

Lønsumsafgifter 

28 % 

Selskabsskat 

28 % 

Personalegoder 

27 % 

Selskabsskat 

31 % 

4 
Selskabsskat 

25 % 

Personalegoder 

23 % 

Afgifter 

24 % 

Selskabsskat 

25 % 

Personskat 

25 % 

5 
Lønsumsafgifter 

22 % 

Selskabsskat 

20 % 

Lønsumsafgifter 

18 % 

Lønsumsafgifter 

21 % 

TP 

23 % 

6 
Moms 

20 % 

Moms 

19 % 

Moms 

17 % 

Moms 

19 % 

Moms 

23 % 

7 
Internat. skat 

10 % 

Internat. skat 

10 % 

TP 

7 % 

Internat. skat 

11 % 

Lønsumsafgifter 

17 % 

8 
TP 

8 % 

TP 

3 % 

Internat. skat 

4 % 

TP 

4 % 

Internat. skat 

13 % 

 N = 442 N = 116 N = 83 N = 156 N = 87 
 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018. 

Note: n = 442. Figuren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til skat-

tespørgsmål. Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur. 

Anm.: TP = Transfer Pricing. Person-, selskabs- og internat. skat er forkortelser for person-, selskabs-, og inter-

national beskatning. 
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Halvdelen af virksomhederne er villige til at betale en smule 
mere i skat, hvis blot regelkompleksiteten kunne sænkes 

Det er nødvendigt, at man fra politisk side gør noget ved regelforenklingen på skatteom-
rådet, så det igen kan blive nemmere at bedrive virksomhed i Danmark til glæde for den 
danske statskasse. For at understrege, hvor frustrerede mange virksomheder er over de 
komplicerede skatteregler, stillede vi dem overfor et dilemma, hvor de kunne vælge mel-
lem to scenarier: 
 

1) Betale lidt mere i skat, hvis skattereglerne samtidig blev mindre komplekse 
2) Betale lidt mindre i skat, hvis skattereglerne samtidig blev mere komplekse 

 
Det tankevækkende er her, at halvdelen af virksomhederne er klar til at betale mere i 
skat, hvis blot skattereglerne blev mere enkle. Det tegner et fint billede af et erhvervsliv, 
som vil gå rigtig langt for at reducere det omfattende administrative bøvl, der i dag er 
forbundet med de meget komplekse regler på skatteområdet. 
   

Figur 4: Hvilket udsagn er du mest enig i? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018. 

Note: n = 496.  Figuren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til 

skattespørgsmål. Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur.  

 
Kigger man på tværs af de undersøgte brancher, så er hver anden eller flere af virksom-
hederne med undtagelse af detailhandlen villige til at betale mere i skat for at få mindre 
komplekse skatteregler. I hotel- og restaurationsbranchen er op mod tre ud af fire virk-
somheder parate til netop det.
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Figur 5: Hvilke er følgende udsagn er du mest enig i, fordelt på branche? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018 

Note: n = 496. Figuren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til skat-

tespørgsmål. Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur. N = Transport (104), Fremstilling (32), Detailhan-

del (91), Manuel service (19), Hotel og restauration (21), Rådgivning (45), Engroshandel (78) og IT eller tele (48).   

 
Det samme billede gør sig gældende, når man ser på tværs af virksomhedsstørrelse, da 
der også her er en villighed til at betale mere i skat for enklere skatteregler uagtet om 
der er tale om større eller mindre virksomheder. 
 
Når selv de største virksomheder er villige til at betale mere i skat for enklere regler på 
trods af, at de kan have adskillige skatteeksperter ansat til netop at håndtere skatteind-
betalingen, så tyder det for alvor på, at selv de bedst uddannede eksperter har svært ved 
at gennemskue lovgivningen. 
 
Vi har tidligere set, at udfordringen med komplekse skatteregler stiger jo mindre virk-
somheden er, så de mindste virksomheder må alt andet lige stå med massive udfordrin-
ger på dette område. Det kan være én af forklaringerne på, at danskerne er nogle af de 
mest tilbageholdende med at starte egen virksomhed og blive iværksætter. 
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Figur 6: Hvilke er følgende udsagn er du mest enig i, fordelt på omsætning? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, august 2018 

Note: n = 464. n = Op til 5 mio. kr. (129), 5-10 mio. kr. (93), 10-50 mio. kr. (150) og Mere end 50 mio. kr. (92). Fi-

guren udtrykker kun holdningen blandt respondenter, som har en kvalificeret holdning til skattespørgsmål. 

Derfor er ”Ved ikke” -svar udeladt af denne figur. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 30. januar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående skattepolitik kan ske til skattepolitisk chef Jacob Ravn på 
jar@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6272. 
 


