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Virksomheder foretrækker en 
grøn skattereform med CO2-
afgift frem for puljer og tilskud 

Regeringen kom den 20. april 2022 med et udspil om en ny grøn skat-
tereform, der skal bidrage til den grønne omstilling. Derfor har vi 
spurgt Dansk Erhvervs medlemmer om deres ønsker i den forbindelse. 
Undersøgelsen viser, at virksomhederne støtter en grøn skattereform, 
hvor en CO2-afgift bliver det centrale virkemiddel på bekostning af til-
skud, puljer og påbud. Virksomhederne mener også, at provenuet skal 
føres tilbage til virksomheder og borgere gennem skattelettelser. Ana-
lysen viser også, at uklarhed over indholdet af den grønne skattere-
form har fået virksomheder til at udskyde grønne investeringer. 
 
Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til 
niveauet i 1990. Det blev vedtaget med den danske klimalov i 2020.  For at nå målsæt-
ningen er der brug for markante tiltag. Mulighederne består groft sagt i valget mellem 
politisk styring via tilskud, restriktioner og påbud overfor en grøn skattereform, hvor en 
CO2-afgift bliver det mest centrale virkemiddel. Uanset udfaldet, vil tiltagene få indfly-
delse på det danske erhvervsliv. 
  
Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt medlemmernes holdning til en lang række 
temaer, som kredser om den grønne skattereform. Det drejer sig om deres holdning til, 
om det centrale virkemiddel bør være politisk styring via puljer, tilskud, restriktioner og 
påbud eller om det skal være en CO2-afgift. Derudover undersøger vi, hvad virksomhe-
derne vil bruge provenuet fra en CO2-afgift på og endelig, hvad det har betydet, at den 
grønne skattereform har ladet vente på sig. Undersøgelsen er gennemført før påske, dvs. 
inden Regeringen kom med deres udspil til en grøn skattereformi. 
 
Fem gange så mange virksomheder ønsker CO2-afgift frem for tilskud, puljer, mv. 
Figur 1 viser, at mere end halvdelen af virksomhederne (53 pct.) foretrækker en grøn 
skattereform, hvor en CO2-afgift bliver det mest centrale virkemiddel, som løsning til at 
nå klimamålet i 2030. Mindre end hver tiende virksomhed (9 pct.) ønsker, at politikerne 
via tilskud, restriktioner og påbud sikrer, at Danmark når klimamålet. 
 
Figuren viser også, at andelen, der foretrækker CO2-afgift er steget siden 2020, hvor kun 
39 pct. foretrak denne løsning. Omvendt er tilslutningen til en grøn skattereform med 
politisk styring via puljer, tilskud, mv. faldet fra 17 pct. til 9 pct. Overordnet set er der 
altså ca. fem gange så mange virksomheder, som foretrækker en grøn skattereform med 
CO2-afgift som det centrale virkemiddel, og støtten til dette forslag er steget siden 2020. 
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Figur 1: 
Hvilken af følgende løsninger vil du foretrække, hvis vi skal nå klimamå-
let i 2030? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse. Data indsamlet 29. marts til 8. april 2022 og december 2020.  

Note:  n (2022) = 588 og n (2020) = 929. 

 
Virksomhederne ønsker at føre provenuet fra skattereformen tilbage til erhvervslivet 
En CO2-afgift vil medføre økonomiske byrder for virksomheder. Figur 2 viser, at 61 pct. 
af Dansk Erhvervs medlemmer mener, at det er meget eller ret vigtigt, at CO2-afgiften 
modsvares af sænkning af andre skatter og afgifter på virksomheder. Det kunne f.eks. 
være via selskabsskatten, så pengene føres tilbage til erhvervslivet.  
 
Hver fjerde virksomhed mener, at det er mindre eller slet ikke vigtigt, at pengene mod-
svares af sænkning af andre skatter og afgifter på virksomheder, mens 16 pct. svarer 
”ved ikke”. 
   

Figur 2: 
Hvor vigtigt er det for din virksomhed, at indførelsen af en ny CO2-afgift 
modsvares af sænkning af andre skatter og afgifter på virksomheder? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse. Data indsamlet 29. marts til 8. april 2022.  

Note:  n = 588. 
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Virksomheder ønsker at føre provenuet tilbage til erhvervslivet via skattelettelser 
Figur 3 viser, at mere end halvdelen af respondenterne (53 pct.) foretrækker, at CO2-
afgiftens provenu skal føres tilbage til erhvervslivet gennem generelle skattelettelser an-
dre steder. Det stemmer overens med, at det for 61 pct. er vigtigt, at afgiften modsvares 
af skattelettelser andre steder jf. Figur 2.  
 
I samme boldgade, svarer næsten hver femte virksomhed (18 pct.) at de foretrækker, at 
provenuet føres tilbage til borgerne gennem generelle skattelettelser, jf. Figur 3. Sam-
menlagt ønsker 61 pct. af virksomhederne (ikke vist i figur), at provenuet fra en CO2-
afgift tilbageføres til enten virksomheder eller borgere gennem skattelettelser.  
 
Figur 3 viser desuden, at lidt mindre end hver tredje virksomhed foretrækker, at prove-
nuet skal gå til klimasikring inden for landets grænser. 
   

Figur 3: 
Hvad vil du foretrække, at CO2-afgiftens provenu bliver brugt på? CO2-
afgiftens provenu skal… 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse. Data indsamlet 29. marts til 8. april 2022.  

Note:  n = 588. Virksomhederne kan angive flere svar, hvorfor figuren summer til mere end 100 pct. 
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13 pct. af virksomhederne har udskudt grønne investeringer pga. usikkerhed 
Figur 4 viser, at én ud af syv medlemmer af Dansk Erhverv (13 pct.) har udskudt investe-
ringer i CO2-besparende tiltag på grund af manglende klarhed over, hvordan en ny grøn 
skattereform og CO2-afgift kommer til at se ud. Det er efterhånden snart 1,5 år siden, at 
Regeringen indgik en aftale med Venstre, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Fol-
keparti om en grøn skattereformii. Den mellemliggende tid har været præget af usikker-
hed om, hvilke principper den grønne skattereform skal bygges på. Analysen her viser, 
at det har ført til, at en lang række virksomheder har udskudt deres beslutning om at 
investere i grønne, CO2-besparende tiltag.  
   

Figur 4: 
Har din virksomhed i løbet af det seneste år udskudt investeringer i co2-
besparende tiltag på grund af manglende klarhed over, hvordan en ny 
grøn skattereform og CO2-afgift kommer til at se ud? 

 

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse. Data indsamlet 29. marts til 8. april 2022.  

Note:  n = 588. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 12. maj 2022. 
  
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 senioranalytiker Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 
Noter 

 
i Regeringen sætter turbo på grøn omstilling med ambitiøs grøn skattereform | Skatteministeriet (skm.dk) 

ii Aftale om grøn skattereform (fm.dk) 

mailto:jkm@danskerhverv.dk
https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/regeringen-saetter-turbo-paa-groen-omstilling-med-ambitioes-groen-skattereform/
https://fm.dk/media/18317/aftale-om-groen-skattereform.pdf

