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Finansiering af velfærd i den 
digitale økonomi 

Den digitale omstilling rummer nye forretningsmodeller, varer, handelsmønstre og kon-
kurrenceforhold. De nye vilkår kan udfordre vores måde at finansiere velfærdsstaten på, 
hvis de aktiver, vi traditionelt beskatter, bliver mere mobile. 

Vi har analyseret, hvordan digitalisering kan påvirke vores skatteprovenu i dag og i frem-
tiden. Det er vanskeligt at spå om fremtiden, men vi har gennemgået skattekilderne sy-
stematisk for at belyse og diskutere mulige udfordringer. På den baggrund konkluderer 
vi, at omstillingen til en mere digitaliseret økonomi ganske vist rummer udfordringer for 
vores skattesystem, dog ikke i form af mange nye problemstillinger, men snarere fordi 
velkendte udfordringer kan vokse sig større.  

Truslen om udhuling af skatteprovenu kan føre til politiske ønsker om at udvise handle-
kraft og vedtage hurtige, men uigennemtænkte løsninger. Men vores skattesystem er 
komplekst, og reformer kræver internationalt samarbejde.  

”Giganternes tid” kalder på, at vi reformerer vores skattesystem, men vi skal ikke gribe 
til hovsaløsninger. Tværtimod skal et fremtidigt skattesystem både kunne rumme nye 
forretningsmodeller, være robust og digitaliseringsparat. Det kræver enkelthed i reg-
lerne. En af de fornemste opgaver for fremtidens lovgivere, særligt på skatteområdet, 
bliver derfor at give regelforenkling den højeste prioritet. 

I Dansk Erhverv arbejder vi for et skattesystem, der ikke skal ændres hele tiden. Det skal 
være tilpas robust og fleksibelt for at sikre, at også nye forretningsmodeller passer ind. 
Jo mere detailbeskrevet lovgivningen er, jo mere kompliceret bliver den, og jo sværere 
bliver det at passe nye modeller ind. Robuste regler er ofte enkle regler.  

Et moderniseret skattesystem skal også være digitaliseringsparat. I dag vil en stor del af 
skattelovgivningen ikke kunne digitaliseres, hvilket giver ekstra arbejde for både virk-
somheder og myndigheder. Det betyder samtidig også, at det er sværere at fange sny-
dere, noget der generelt er lettere, når indberetninger og kontrol foregår digitalt. For at 
lovgivningen skal kunne digitaliseres, så skal den også være enkel. 

Dansk Erhverv anbefaler 
• Der er brug for mere og smartere kontrol i den digitale tidsalder, eksempelvis med 

grænseoverskridende e-handel og anvendelse af digitale platforme. 
• Tilpasninger af skattesystemet skal ikke ske ved at målrette det mod bestemte typer 

af virksomheder, men være sektorneutralt og være i overensstemmelse med inter-
nationale regler. 

• Skattemyndighederne skal udnytte de digitale muligheder; fx bruge big-data-analy-
ser til at målrette kontrolindsatsen. 

• Vi skal have et simplere skattesystem, eksempelvis således at afgifter og særregler, 
der indbringer et beskedent provenu, som i nogle tilfælde nærmest ikke står mål 
med compliance-byrden, afskaffes. 
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• Først og fremmest er der behov for, at skattebyrden nedbringes, så vi ikke satser på 
indkomst- og kapitalskat, der er højere end i de lande, vi normalt sammenligner os 
med og samtidig konkurrerer internationalt med.    

I det følgende redegør vi først for det bagvedliggende argument for, at digitalisering kan 
udfordre vores finansiering af velfærd, skatteprovenuet. Dernæst sætter vi tal på skat-
teindtægterne i det nuværende system og gennemgår og diskuterer potentielle udfor-
dringer for forskellige skattekilder; indkomstskatter, afgifter på varer og tjenesteydelser 
samt selskabs- og kapitalskatter. 

Digitalisering udfordrer fremtidens skatteprovenu 
 
Danmark er en lille åben økonomi, der er meget afhængig af handel med udlandet. Som 
vist i figuren nedenfor, udgjorde værdien af dansk handel med udlandet (summen af ek-
sport og import) i 2017 mere end værdien af dansk BNP. Af figuren kan man også læse, 
at danskernes handel med udlandet er vokset siden 1960, og at den fylder mere (relativt) 
for dansk økonomi end for EU eller verden som helhed. Det afspejler, at Danmark er en 
lille åben økonomi, og bag tallene gemmer sig en historie om, at handlen med udlandet 
har været med til at skabe vækst og velstand i Danmark.1  
   

Figur 1: Globaliseringen tager fart  

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af World Bank, World Development Indicators. 

Note: Varer og services. 

 
Globaliseringen er ikke ny, men digitaliseringen sætter turbo på. Det bliver lettere og 
billigere at samarbejde, handle og flytte viden og services over geografiske afstande. I 
samme åndedrag bliver traditionelle skattekilder; personer, varer og serviceydelser, 

                                                                    
1 Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2018, ”Økonomisk Analyse nr. 35”.  
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virksomheder og kapital, også mere mobile. Hjemmearbejde gør det i princippet muligt 
at arbejde fra den anden side af jordkloden. Den traditionelle grænsehandel suppleres 
af den grænseoverskridende e-handel. Internettet giver ubesværet adgang til viden om 
udenlandske investeringsmuligheder. Digital kommunikation gør det let at samarbejde 
med virksomheder eller filialer i andre lande.  

Det er godt for dansk økonomi, at vi er åbne overfor udlandet, men det gør os også sår-
bare, fordi det kan være vanskeligt at holde på de aktiviteter, der genererer skattepro-
venu. Udfordringerne er ikke nye, men de kan blive mere alvorlige. 

Skattekilderne i nutidens skattesystem 
 
Over halvdelen af skatteindtægterne kommer fra personlige indkomstskatter, se figur 2 
nedenfor. En tredjedel stammer fra varer og tjenester, og den resterende del (lidt over 
en tiendedel) stammer fortrinsvis fra selskabsskatten og andre kapitalskatter.  

  

Figur 2: Skatteindtægter til Danmark, 2018 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

Tallene taler sit tydelige sprog: Vi er afhængige af at kunne fastholde skatteindtægter 
især fra beskatning af personer og afgifter på varer og services, men også fra skat på 
virksomheder og kapital. I det følgende diskuterer vi udfordringer for hver af disse skat-
tekilder på vejen mod den digitale økonomi. 

Indtægter fra personlige indkomstskatter  
 
Mange danskere vælger hvert år at bosætte sig i kortere eller længere tid i udlandet, 
ligesom mange udlandsdanskere af forskellige årsager vælger at vende tilbage til Dan-
mark. Historisk set har der været forskellige bølger, men ikke et generelt billede af et 

55%
32%

6%
5%2%

Personlige indkomstskatter

Afgifter af varer og tjenester
(heraf stammer 67% fra
moms)

Selskabsskat mv.

Skat af formue, ejendom og
besiddelse

Andre skatter og afgifter



 

 

Finansiering af velfærd i den digitale økonomi  / Dansk Erhverv 5 
 

tydeligt ”brain drain”, hvor veluddannet arbejdskraft forsvinder ud af landet. Omvendt 
er det vigtigt at huske på, at vi ikke blot skal se på antallet, men også de kvalifikationer, 
vi mister til og modtager fra udlandet.  

Hvis ikke vi kan være et attraktivt land for de dygtigste hjerner, får vi i længden et pro-
blem, navnlig hvis vores økonomi bliver mere afhængig af dygtige forskere, it-udviklere 
og andre specialister. Selvom vi ikke oplever en omfattende udvandring af danske stats-
borgere, bør vi alligevel have blik for, om vi er et tilstrækkeligt attraktivt land at bosætte 
sig og gøre karriere i. Jo højere indkomstskatteniveau – herunder både i forhold til top-
skat og andre skattesatser – vi vælger at have i Danmark, jo sværere bliver det at vinde 
konkurrencen om de dygtige hoveder.  
   

Figur 3: Nettoudvandring af danske statsborgere i alderen 16-64 år, 1980-2019. 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
En anden potentiel udfordring for skatteprovenuet fra indkomstskatterne kommer fra de 
nye deleøkonomiske platforme. De giver privatpersoner mulighed for at tjene penge på 
andre måder end gennem traditionel beskæftigelse i et ansættelsesforhold med en virk-
somhed. Derfor kan en andel af grundlaget for indkomstskatten flytte fra virksomheder, 
der automatisk opkræver indkomstskat, til deleøkonomiske platforme, som ikke nødven-
digvis har de samme procedurer.  

Det er vigtigt at sikre korrekt skat af indkomsten, selvom platformen ikke er forpligtet til 
at indberette indkomststrømme på samme måde, som en arbejdsgiver er det. Det er en 
reel udfordring, som dog – indtil videre – formentlig er af begrænset betydning set i for-
hold til det samlede provenu fra indkomstskatter.  
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Indtægter fra afgifter på varer og tjenester under pres 
 
At grænsehandel udfordrer skatteprovenuet fra moms og andre afgifter på varer og tje-
nesteydelser er heller ingen nyhed, men med mulighed for at e-handle i udlandet kræver 
grænsehandelen ikke længere en fysisk rejse, og omfanget er derfor langt større end 
tidligere. 

E-handel i udlandet kan mindske provenuet fra afgifter af varer og tjenester af to årsager: 
1. Der er bagatelgrænser, som betyder, at grænsehandel under visse beløbsgrænser 

ikke er forpligtede til at svare dansk moms til de danske skattemyndigheder.2 
2. Snyd bliver ikke altid opdaget, fordi håndhævelsen ikke står mål med omfanget.3   
 

En tidligere analyse fra Dansk Erhverv estimerer, at Danmark i 2017 ville have fået 2,8 
mia. kr. mere i skatteprovenu, hvis der var svaret dansk moms af hele det beløb, danske 
forbrugere e-handlede varer for i udlandet. Mindst en halv mia. kr. af det samlede tab 
vurderes at være på grund af regulært snyd, resten bagatelgrænserne. 

I takt med øget digitalisering, vil danskernes e-handel i udlandet fortsat vokse. Prove-
nuet fra moms og andre afgifter er allerede under pres i dag, og uden indgriben vil det 
formentlig kun blive større i fremtiden. Efter lang tids pres fra blandt andet Dansk Er-
hverv er EU-landene nu imidlertid blevet enige om at ændre de gældende regler fra 2021. 
Regelændringen omfatter bl.a. et opgør med bagatelgrænserne. Det understreger, at hvis 
vi blot tager udfordringerne alvorligt, kan vi ofte finde fornuftige politiske løsninger i den 
moderne digitale økonomi. 

 
Selskabsskat i en digital tid 
 
Mange tech-giganter har et omfattende salg til kunder i lande, hvor de ikke er fysisk 
tilstede. Derfor bliver selskabsskatten betalt et andet sted, end der, hvor salget finder 
sted. Sådan har det altid været med multinationale selskaber, men med den digitale 
økonomis kraftige vækst, er der en voksende opfattelse af, at det er blevet nødvendigt 
at se nærmere på reglerne. 

                                                                    
2 Forhandlere fra lande udenfor EU skal ikke betale dansk moms, hvis varens værdi er under 80 kr., 

og forhandlere fra andre EU-lande skal kun momsregistrere sig i Danmark, hvis det samlede salg til 

danske kunder overstiger 280.000 kr. årligt. 

3 Eksempelvis viser Skats stikprøvekontroller, at der er fejl (fx at værdien er angivet forkert) i hver 

fjerde pakke sendt fra Kina. 

 

Eksempel på deleøkonomisk indtægt – Airbnb 

Ifølge en pressemeddelelse fra Airbnb var der i 2017 31.000 aktive udlejere i 

Danmark, og de betalte i gennemsnit 672 kr. per nat for at overnatte i Danmark. 

Det er uvist, hvor stor en del af denne indtægt, der er alternativ til traditionel løn-

indtægt, men uanset hvad er det væsentligt, at indtægterne beskattes efter reg-

lerne. 
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Både i dansk politik, på EU-niveau og i en række andre europæiske lande er der politi-
kere, som ønsker at indføre en særlig digital skat for virksomheder, der sælger digitale 
tjenester, eksempelvis digitale reklamer. Hovedargumentet for en digital skat er, at virk-
somheder, der sælger digitale tjenester, kan placere deres fysiske driftssted i et land 
med lav selskabsskattesats og lade overskuddet blive beskattet der, selvom størstede-
len af salget foregår andre lande.  

Dette princip gælder imidlertid alle virksomheder som foretager eksportsalg med ud-
gangspunkt i et andet land. Et dansk eksempel er Novo Nordisk, som betaler skat af sit 
overskud i Danmark, selvom størstedelen af salget sker på andre markeder. Novo Nor-
disk bidrager med knap 8 mia. kr. årligt til den danske statskasse.  

Det er afgørende, at vi indretter vores skattesystem, så virksomheder fortsat finder det 
attraktivt at være placeret i Danmark, så vi kan få gavn af både de arbejdspladser, den 
knowhow og de skatteindtægter, eksempelvis fra selskabsskatten, som det medfører.  
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Tabel 1: Betalt selskabsskat i mio. kr.  

Virksomhed Betalt selskabsskat i 2017 (mio. kr.) 

Novo Holdings A/S 7.695 

DANSKE BANK A/S 2.713 

KIRKBI A/S 2.637 

Ørsted A/S 2.411 

Foreningen Nykredit 1.794 

NB FP INVESTMENT GENERAL PARTNER ApS 1.612 

Nordea Danmark Filial af Nordea Bank Abp Finland 1.583 

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1.360 

PANDORA A/S 1.221 

   SHELL OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK B.V. (HOLLAND) 

DANSK FILIAL 
908 

Jyske Bank A/S 843 

Total E&P Danmark A/S 712 

Coloplast A/S 690 

DANAHER TAX ADMINISTRATION ApS. 629 

TDC A/S 571 

Nordsøfonden 488 

Topdanmark A/S 461 

TRYGHEDSGRUPPEN SMBA 435 

F. SALLING HOLDING A/S 418 

DANSKE SPIL A/S 413 

Øvrige selskabsbetaling:  42.316 
 

Kilde: Skatteministeriet, 2017. 

 
Det er generelt hensigtsmæssigt, at et skattesystem lægger skat på dét, som har nega-
tive konsekvenser for samfundet (fx forurening), eller dér hvor skattens forvridende ef-
fekter er mindst mulige. Selskabsskat rammer det, vi gerne vil have; investeringer, og er 
derfor en uhensigtsmæssig skat, særligt når vi gerne vil gennemføre massive digitale 
investeringer. Det samme gælder en særlig digital skat.  

Dansk Erhverv er tilhænger af et mere robust internationalt beskatningssystem og aner-
kender problematikken ved, at det er lettere at placere sig i lande med lav selskabsskat, 
hvis man har en forretningsmodel, hvor salg ikke kræver fysisk tilstedeværelse i et land. 
Men der er ikke brug for halve løsninger og europæisk enegang. Dansk Erhverv har kæm-
pet for at undgå den foreslåede digitale skat, som et stort flertal af EU-landene havde 
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tilsluttet sig, og glædeligvis er forslaget faldet, fordi der ikke kunne opnås enighed. I 
stedet bør man afvente den igangværende proces i OECD.   

Forstærket konkurrence om kapital og investeringer 
 
Udenlandske firmaer i Danmark tegner sig for over en femtedel af alle årsværk i den 
private sektor, se figur 4 nedenfor, så det er åbenlyst vigtigt for Danmark, at vi kan til-
trække og fastholde udenlandske investeringer og selskaber.  

  

Figur 4: 
Udenlandske firmaer i Danmark: Andel af samlet omsætning, ansatte, 
firmaer 2004 og 2016 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Historisk er graden af finansiel åbenhed vokset; det er lettere at bevæge kapital frem og 
tilbage over landegrænser i dag end tidligere, se figur 5 nedenfor. Større finansiel åben-
hed bliver ofte forbundet med samfundsøkonomiske gevinster, fordi kapital lettere kan 
flyttes derhen, hvor afkastmulighederne er størst. Samtidig er omfanget af de globale 
investeringer vokset betydeligt over tid, se figur 6 nedenfor.  

Det betyder dog også, at udfordringen er større for lande, der oplever kapitalflugt eller 
på anden vis har vanskeligt ved at fastholde og tiltrække kapital. Med andre ord forstær-
kes konkurrencepresset. Det er derfor afgørende for Danmarks økonomiske stilling, at 
vi håndterer dette klogt. Vi skal kunne fastholde og tiltrække kapital og investeringer. Et 
fornuftigt indrettet skattesystem er centralt for, at det kan lykkes.  
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Figur 5: Gennemsnitlig finansiel åbenhed for alle verdens lande 

 

Kilde: Chinn-Ito Indexet, som er baseret på data fra IMF. 0=minimal åbenhed, 1=maksimal åbenhed. Der er ikke 

korrigeret for, at antallet af lande ændrer sig over tidsperioden, og lande er ikke vægtet efter størrelse. 

 
   

Figur 6: 
Omfang af foreign direct investments på verdensplan, billioner US $ 
(balance of payments, løbende priser) 

 

Kilde: Verdensbanken. Der er ikke korrigeret for, at antallet af lande, der findes data for, og deres økonomiers 

størrelse ændrer sig over tidsperioden. 

På denne baggrund anbefaler Dansk Erhverv, at Danmark skal have en konkurrencedyg-
tig kapitalbeskatning. Vores selskabsskattesats bør ligge under gennemsnittet for små 
og mellemstore virksomheder i Nordeuropa. I dag er Danmark blevet overhalet indenom 
på denne parameter, og Sverige vil fra årsskiftet 2020 ligge betydeligt under Danmark.  
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Vi bør også se på aktiebeskatningen. Danmark bør have en flad lav sats på 27 pct., så 
borgernes penge i højere grad bliver investeret i små og mellemstore danske virksomhe-
der. 
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Om dette notat 

Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 7. maj 2019 og er udarbejdet som en del af 

rapporten: Er Danmark klar til ”Giganternes tid”?  

Rapporten; Er Danmark klar til ”Giganternes tid?” er delt op i fire analysenotater, hvor dette 

analysenotat er det fjerde.  

 

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 samfundsøko-

nomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig 

henvisning til Dansk Erhverv.  

 

Kontakt 

Henvendelser angående analysen kan ske til Chef for analyse og samfundsøkonomi Katrine 

Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 1817. 

 

Henvendelser kan også ske til Skattepolitisk Chef Jacob Ravn jar@danskerhverv.dk eller tlf. 

3374 6272. 
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Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening 
for fremtidens erhvervsliv. 

 

Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og 

brancheforeninger. Vores mission er at fremme 

konkurrencekraft hos vores medlemmer i en 

globaliseret økonomi. 
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