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KAPITEL II 
 
UDFORDRINGER FOR DET DANSKE 
SKATTESYSTEM 
 
 
II.1 Indledning 
 
Regeringen ønsker at gennemføre en reform af skattesyste-
met i løbet af næste år og har nedsat en skattekommission 
med sagkyndige medlemmer, som skal udarbejde forslag til 
forhandlingerne. Kommissionen skal afslutte sit arbejde 
senest 1. februar 2009. Forventningerne til kommissionens 
arbejde og de efterfølgende reformforslag har samtidig sat 
yderligere skub i den offentlige og fagøkonomiske diskussi-
on af det danske skattesystem. 
 
Der er flere grunde til, at der er et stort behov for en skatte-
reform på nuværende tidspunkt. Spørgsmålet om, hvordan 
det danske skattesystem mest hensigtsmæssigt kan indrettes, 
har overordentlig stor samfundsøkonomisk betydning. Det 
gør det i sig selv naturligt med jævne mellemrum at gen-
overveje, om de forskellige elementer i skattesystemet er 
hensigtsmæssigt sammensat. Såvel internationale faktorer 
som særlige danske begivenheder giver desuden mange 
gode grunde til en snarlig ændring. 
 
Den stigende internationalisering på mange områder af 
samfundslivet er en vigtig faktor, som løbende påvirker 
skattesystemets effektivitet. En del taler således for, at det i 
fremtiden bliver sværere at tiltrække og fastholde højtud-
dannet arbejdskraft i Danmark, hvor beskatningen af perso-
ner med store indkomster er relativt høj i forhold til andre 
lande. Ligeledes bliver det sværere at opretholde store 
internationale forskelle i beskatningen af forbrugsvarer, hvis 
forbrugerne i stigende grad får nem adgang til at handle i  
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andre lande. På erhvervsbeskatningens område har sel-
skabsskattens størrelse og indretning bl.a. betydning for 
multinationale virksomheders placering og investeringer.  
 
Befolkningsudviklingen er et andet vigtigt træk, som vil 
påvirke finansieringen af de offentlige udgifter. Dels vil vi i 
en periode fremover opleve, at store årgange går på pension 
og afløses af mindre årgange på arbejdsmarkedet. Dels 
forventes befolkningens gennemsnitlige levetid at stige 
betydeligt i løbet af det 21. århundrede, hvilket vil medføre 
en større andel af ældre i befolkningen. Den første effekt vil 
alt andet lige medføre en faldende arbejdsstyrke i det kom-
mende årti. Fra 2019 forventes udviklingen i arbejdsstyrken 
at vende på grund af de højere aldersgrænser for efterløn og 
folkepension som følge af velfærdsaftalen fra 2006, jf. figur 
II.1.  
 
 
Figur II.1 Udviklingen i arbejdsstyrken 
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Anm.: Den viste udvikling i arbejdsstyrken er den, der anvendes i den 
langsigtede fremskrivning præsenteret i Det Økonomiske Råd
(2007). Den bygger på DREAM’s befolkningsfremskrivning og 
forudsætninger om højere tilbagetrækningsaldre som følge af 
velfærdsaftalen i 2006. 

Kilde: DREAM. 
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I den langsigtede fremskrivning i Det Økonomiske Råd 
(2007) ligger det samlede skattetryk i hele perioden nogen-
lunde konstant mellem 48 og 49 pct. af BNP, jf. tabel II.1. 
Der sker imidlertid forskellige forskydninger mellem de 
enkelte skattearter. Det mest markante er, at det årlige 
provenu fra de personlige kapitalindkomstskatter i perioden 
frem til 2040 falder med omkring 30 mia. kr. (2005-niveau) 
eller omkring 2 pct. af BNP. Det sker først og fremmest i 
form af et større rentefradrag, når husholdningerne stifter 
større privat gæld. Nedsparingen skyldes dels en ændret 
porteføljesammensætning, idet opsparingen i pensionsord-
ninger samtidig stiger markant. Dels er den en følge af 
velfærdsforliget fra 2006: Med udsigt til flere år på ar-
bejdsmarkedet fremover, når tilbagetrækningsalderen stiger 
som følge af dette forlig, vil arbejdsmarkedsindkomsten i 
den senere del af livet stige. Det bevirker, at man nu ikke 
behøver at spare så meget op for at kunne opretholde det 
ønskede forbrug senere i livet. For de offentlige finanser 
modsvares det større rentefradrag til dels af, at indtægterne 
fra pensionsafkastskatten stiger med ca. 1 pct. af BNP. 
Samtidig stiger de personlige indkomstskatter generelt. 
Således stiger indtægterne fra kommunale skatter og 
bundskattten med ca. 1½ pct. af BNP i perioden. Det skyl-
des dels en relativ stigning i de skattepligtige indkomstover-
førsler som folkepension og lignende, og dels, at der efter-
hånden bliver udbetalt større beløb fra arbejdsmarkedspen-
sionerne, som også er skattepligtige. 
 
De fleste andre skatter udviser kun mindre udsving. Sel-
skabsskatterne forventes at falde med ½ pct. af BNP ifølge 
fremskrivningen, hvilket næsten udelukkende skyldes færre 
indtægter fra udvindingen af olie- og gasreserverne i Nord-
søen. Dette opvejes imidlertid stort set af en ret kraftig 
stigning i arveafgifterne i fremskrivningen som en følge af 
såvel den demografiske udvikling som opsparingsmønsteret 
i modellen. For de indirekte skatters vedkommende stiger 
provenuet fra momsen med godt ½ pct.point af BNP i 
perioden som følge af en stigende forbrugskvote. Til gen-
gæld bevirker skattestoppet for en række punktafgifter samt 
forskellige sammensætningseffekter i forbrug og produkti-
on, at de øvrige indirekte skatter falder med knap ½ 
pct.point. 
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Der kommer ifølge denne fremskrivning således ikke noget 
pres på det totale skattetryk, selvom der sker nogle kraftige 
udsving for nogle af skattebaserne. Samlet set er udviklin-
gen i de offentlige indtægter og udgifter i denne fremskriv-
ning imidlertid ikke holdbar, jf. Det Økonomiske Råd 
(2007). Selvom dette resultat skyldes udviklingen på ud-
giftssiden med de tilgrundliggende antagelser i fremskriv-
ningen, giver det anledning til at stille skarpt på udviklingen 
i de samlede offentlige finanser. De potentielt voldsomme 
bevægelser i kapitalindkomstbeskatningen sætter ligeledes 
naturligt fokus på denne del af skattesystemet.  
 
En yderligere væsentlig grund til grundigt at overveje 
principperne for en mere sammenhængende reform nu er 
princippet om skattestop, der har været gældende siden 
2001. Skattestoppet forhindrer som hovedregel, at nogle 
former for skatter kan stige. Dermed forhindrer det en 
løbende omlægning af de forskellige elementer i takt med 
samfundsudviklingen. En sådan ordning kan give skatte-
yderne en vis kortsigtet sikkerhed med hensyn til deres 
skattebetaling, men forøger samtidig behovet for med 
mellemrum at suspendere fastlåsningen for at kunne refor-
mere hele skattelovgivningen grundlæggende i retning af et 
mere hensigtsmæssigt sammenhængende system. Dette 
gælder også, selvom der i det nuværende skattestop er 
indlagt nogle undtagelsesbestemmelser, der giver myndig-
hederne mulighed for at foretage visse omlægninger i 
skattereglerne, som det eksempelvis er sket på selskabsskat-
teområdet i de foregående år. 
 
Også et større politisk ønske i de senere år om at begrænse 
miljøproblemer giver naturligt anledning til at overveje 
omlægninger i skattesystemet. Grønne afgifter af forskellig 
slags vil nemlig i mange tilfælde være den mest hensigts-
mæssige måde at regulere forskellige miljøproblemer på. 
 
 
II.2 Skattesystemets forskellige formål 
 
Skatteopkrævning er nødvendig for at finansiere de offent-
lige udgifter, som samfundet beslutter at afholde. Desuden 
medvirker skatterne til at omfordele forbrugsmulighederne 
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mellem borgerne i det omfang, der politisk er ønske om en 
sådan omfordeling. Samtidig medfører de fleste skatter 
imidlertid samfundsmæssige omkostninger i form af såkald-
te forvridninger, dvs. de påvirker adfærden hos virksomhe-
der og enkeltpersoner negativt på forskellig vis.  
 
De samfundsmæssige omkostninger (det såkaldte forvrid-
ningstab) ved beskatningen af arbejde er nok den skatte-
mæssige forvridning, der er mest opmærksomhed om. 
Forvridningstabet består i, at skatten kan påvirke befolknin-
gens arbejdsbeslutning ved at sænke nettogevinsten ved at 
arbejde i forhold til at holde fri. Det kan ske både, hvis 
skattesystemet giver folk en tilskyndelse til ikke at søge 
beskæftigelse (eller til at trække sig tidligt tilbage fra ar-
bejdsmarkedet), og hvis det påvirker arbejdstiden for de 
personer, som allerede er i beskæftigelse. Derudover kan 
beskatningen af arbejdsindkomst også påvirke de beskæfti-
gedes produktivitet, enten direkte gennem indsatsen på 
arbejdspladsen eller indirekte via f.eks. folks uddannelses-
beslutninger og jobvalg. Det er også sandsynligt, at skatte-
systemet spiller en rolle for overvejelserne om at søge 
arbejde i et andet land – både for danskere, der overvejer at 
tage imod arbejde i udlandet, og udlændinge, der overvejer 
at rejse til Danmark for at arbejde. 
 
Beskatningen af kapitalindkomst kan, afhængigt af udform-
ningen, ændre privatpersoners og virksomheders opspa-
rings- og investeringsadfærd i en uheldig retning. Da det her 
drejer sig om ændringer, der akkumulerer over tid, kan det 
på lang sigt få overordentlig stor betydning for eksempelvis 
den private formue eller kapitalapparatet i Danmark. Et 
typisk træk ved beskatningen af kapitalindkomst er desuden, 
at den optræder i flere forskellige former, som bliver beskat-
tet vidt forskelligt. Det kan give en uhensigtsmæssig sam-
mensætning af de forskellige komponenter i nationalformu-
en. 
 
En tredje vigtig skattekilde er de indirekte skatter, bl.a. i 
form af moms og punktafgifter. Disse skatter, som først og 
fremmest bliver pålagt forskellige forbrugsvarer og tjene-
steydelser, kan betyde, at forbrugerne af prismæssige grun-
de vælger en anden sammensætning af deres forbrug, end de 
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ellers ville have gjort, og som følge heraf opstår der et tab af 
økonomisk effektivitet. I visse tilfælde kan det ændrede 
forbrugsmønster dog netop virke gavnligt, jf. nedenfor. En 
nok så vigtig virkning af beskatningen af forbrugsvarer er 
imidlertid, at de indirekte også virker som en beskatning af 
arbejdsindkomsten: Når formålet med at arbejde er at tjene 
penge for at kunne erhverve sig et passende forbrug, vil 
gevinsten ved at arbejde blive udhulet, både i det omfang, 
arbejdsindkomsten bliver beskattet direkte, og hvis forbru-
gerpriserne stiger, fordi de pålægges en varebeskatning. I 
begge tilfælde vil det formindske tilskyndelsen til at gøre en 
ekstra arbejdsindsats. Når man vurderer virkningen af 
skattesystemet på arbejdsmarkedet, bør man derfor også 
tage højde for forbrugsskatternes virkning i denne vurde-
ring. 
 
Ligesom beskatningen af arbejdsindkomst kan tænkes at 
påvirke, hvordan arbejdskraften bevæger sig internationalt, 
kan også både kapitalindkomst og vareindkøb krydse lande-
grænser på grund af skatteforholdene. For kapitalindkom-
stens vedkommende vil multinationale selskabers placering 
blandt andet afhænge af selskabsskatterne i de mulige 
værtslande. Også nogle privatpersoner kan tænkes at und-
drage sig hjemlig beskatning af finansiel formue ved at 
anbringe pengene i udenlandske banker uden for det hjemli-
ge skattevæsens kontrol. For varer og tjenesteydelsers 
vedkommende vil punktafgifter og lignende give anledning 
til grænsehandel, hvis forbrugerne kan se en prismæssig 
fordel heri. Sådanne skattemotiverede “vandringer” af 
kapital og varer giver også et samfundsøkonomisk velfærd-
stab i form af de direkte og indirekte omkostninger, der er 
forbundet med dem.  
 
Eksemplet, hvor forrentningen af et indestående i et uden-
landsk pengeinstitut ikke opgives til skattevæsenet, er 
samtidig et eksempel på, at beskatning giver anledning til en 
række forskellige former for ulovlig skatteunddragelse. 
Andre eksempler herpå er smugleri, udførelse af sort arbej-
de eller ulovlig anvendelse af ukorrekte interne afregnings-
priser i multinationale selskaber. Ud over hensyn til en fair 
og ensartet behandling af alle skatteydere giver sådanne 
former for skatteunddragelse også anledning til et sam-
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fundsøkonomisk spild, både for de personer, der udfører 
dem, og fra myndighedernes side til at forhindre eller efter-
forske dem. Også sådanne omkostninger bør regnes med i 
det samlede regnskab for, hvad beskatningen koster sam-
fundet i effektivitetstab.  
 
Ud over de ovennævnte direkte adfærdsvirkninger har de 
fleste typer af beskatning også indirekte virkning på sam-
fundsøkonomien gennem forskellige kanaler. Der er tale om 
afledte effekter, der gør, at den samlede virkning af en 
bestemt skat kan være noget mere vidtrækkende end blot 
den direkte effekt. Hvis en højere skat på arbejdsindkomst 
begrænser arbejdsudbuddet, må det forventes at give sig 
udslag i en højere bruttoløn, efterhånden som denne effekt 
slår igennem på arbejdsmarkedet i form af større knaphed 
på arbejdskraft. Samtidig medfører den lavere beskæftigelse 
naturligt også lavere investeringer og dermed et mindre 
kapitalapparat på lang sigt, hvilket omvendt vil trække i 
retning af at sænke produktiviteten og dermed reallønnen. 
Den lavere disponible arbejdsindkomst medfører et mindre 
privat forbrug og dermed færre momsindtægter for staten, 
ligesom det mindre kapitalapparat kan medføre lavere 
selskabsskatter. De ændrede lønindtægter resulterer i ændret 
pensionsopsparing og dermed en anden pensionsformue på 
længere sigt osv. I nogle tilfælde kan disse afledte effekter 
medføre, at den reelle byrde ved en skat falder på helt andre 
personer end dem, der umiddelbart betaler skatten. Det kan 
f.eks. gælde for selskabsskatter eller jordskatter (grund-
skyld), jf. kapitel IV. 
 
Selvom de fleste skatter altså forvrider den økonomiske 
adfærd, findes der også typer af beskatning, der principielt 
ikke medfører noget effektivitetstab overhovedet, selv for 
høje skattesatser. Tilsvarende findes der skatter, der lige-
frem i sig selv kan have en positiv virkning på samfunds-
økonomien ved at påvirke adfærden i en mere hensigtsmæs-
sig retning. Jo større forvridningerne ved de øvrige skatter 
er, jo vigtigere for et fornuftigt skattesystem vil det derfor 
være at forsøge at hente en stor del af provenuet fra sådanne 
skattekilder. Fordelingsmæssige og andre hensyn begrænser 
dog normalt de realistiske muligheder for at hente et meget 
stort skatteprovenu fra sådanne kilder, sådan at de i de fleste 
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lande kun kan udgøre et supplement til de forvridende 
skatter. 
 
Generelt er skatter neutrale, hvis de ikke påvirker folks valg 
af adfærd. Er efterspørgslen efter eller udbuddet af en 
bestemt vare eller produktionsfaktor således fuldstændig 
ufølsom over for prisen, vil den ud fra denne betragtning 
være et hensigtsmæssigt beskatningsobjekt. En såkaldt 
kopskat, som historisk har været en anvendt beskatnings-
form herhjemme,1 har i høj grad denne egenskab. Det er en 
skat, som skal betales i lige høj grad af alle personer uden 
hensyn til f.eks. deres indkomst. Normalt anses denne skat 
dog af fordelingsmæssige hensyn for at have urimelige 
virkninger. Et mere realistisk eksempel i vore dage er derfor 
en skat på alle jordværdier (i stil med grundskylden). Denne 
skat vil have den samme hensigtsmæssige egenskab, at den 
ikke vil kunne påvirke det samlede udbudte areal. På samme 
måde vil en skat på det ekstraordinære afkast fra udnyttel-
sen af andre naturresurser som f.eks. olie og naturgas prin-
cipielt virke. Man kan også demonstrere, at beskatningen af 
nogle former for såkaldt ren profit, som selskaber eller 
enkeltpersoner kan indtjene, har denne egenskab, jf. kapitel 
IV.  
 
Beskatning kan – ud over at provenuet kan anvendes til 
fornuftige formål – i sig selv forbedre samfundsøkonomien, 
hvis den retter op på en uheldig mekanisme, en såkaldt 
markedsfejl, som forhindrer økonomien i at fungere bedst 
muligt. Et typisk eksempel her er beskatning af forurening. 
Ved at lægge afgifter på stoffer, der forurener, opnår man, 
at forbruget af disse falder, og det vil i sig selv have en 
gavnlig miljøeffekt. Et tilsvarende eksempel kan være 
tobaksafgifter. Hvis rygning påfører andre mennesker (ikke-

 
1) “Kop” er det plattyske ord for hoved (jf. tysk “kopf”). Kopskatter 

var en udbredt beskatningsform i middelalderen og ved en række 
engangsskatter i 1600-1700-tallet. Blandt andet blev der udskre-
vet en kopskat efter afslutningen af svenskekrigene i 1660. Kun 
militærpersoner, tiggere og bornholmere undgik at betale skatten, 
jf. Rafner (2008). I perioden 1762-1812 betalte alle indbyggere 
over 12 år ligeledes en rigsdaler om året i kopskat; dog var det 
bestemt, at skatten for de fattigste blev betalt af rigere sognebørn 
eller af den lokale godsejer. 

Skat på jord og 
andre 
naturresurser er 
neutrale 

Grønne afgifter 
kan være 
hensigtsmæssige 
 



 

 166 

rygerne) gener, kan afgifter, der begrænser rygningen, i sig 
selv have en velfærdsforbedrende virkning. Både med 
hensyn til forureningen og tobakken er der her tale om 
negative såkaldte eksterne effekter, der kan korrigeres ved 
hjælp af en passende skat. For at mekanismen kan virke 
efter hensigten, er det dog vigtigt, at skattesatsen faktisk har 
en passende størrelse i forhold til den samfundsmæssige 
omkostning ved det pågældende problem. Både en for høj 
og en for lav afgift kan være uhensigtsmæssige i dette 
tilfælde.  
 
Sådanne eksterne effekter kan tage mange forskellige for-
mer. Nyere forskning peger på, at mange personer ofte 
lægger vægt på, hvordan deres eget forbrug udvikler sig i 
forhold til andre menneskers, når de skal træffe beslutninger 
om deres egne indkomst- og forbrugsforhold. Dermed 
opstår der eksterne effekter mellem forskellige personer, der 
kan føre til, at såvel arbejdsudbud som forbrug og opsparing 
bliver uhensigtsmæssigt. I sådan et tilfælde vil skattesyste-
met også potentielt kunne spille en væsentlig rolle ved at 
korrigere for disse effekter på passende vis, jf. bl.a. Abel 
(2005), Alonso-Carrera mfl. (2005) og Gómez (2006). Der 
er dog næppe endnu tilstrækkelig detaljeret indsigt i disse 
mekanismer til, at de kan danne grundlag for nogle konkrete 
anbefalinger for skattesystemets indretning.  
 
Ud over de forskellige måder, hvorpå beskatningen kan 
påvirke samfundets effektivitet, påvirker skatterne også 
fordelingen af den samlede samfundskage. Det sker både 
direkte, da beskatningen jo i sig selv mindsker skatteyder-
nes disponible realindkomst i forskelligt omfang, og indi-
rekte gennem påvirkningen af befolkningens adfærd, for-
brugerpriserne, det generelle lønniveau mv. Derudover er en 
del af formålet med skatteopkrævning jo at finansiere en 
række offentlige udgifter, hvis hovedformål i sig selv er at 
skabe en omfordeling af de samlede forbrugsmuligheder. 
 
Man kan få et udtryk for graden af ulighed i indkomstforde-
lingen ved at betragte den såkaldte Gini-koefficient, jf. boks 
II.1. Gini-koefficienten er beregnet for tre forskellige ind-
komstbegreber, nemlig markedsindkomst, bruttoindkomst 
og disponibel indkomst. Markedsindkomsten angiver ind-
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komstniveauet før betaling af skat og modtagelse af offent-
lige overførsler. Bruttoindkomsten er markedsindkomsten 
tillagt offentlige indkomsttransfereringer, mens den dispo-
nible indkomst er bruttoindkomsten fratrukket personernes 
direkte skattebetalinger. 
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Boks II.1 Gini-koefficient 
 

Uligheden i indkomstfordelingen kan beskrives ved hjælp af Gini-koefficienten. 
Gini-koefficienten beregnes ud fra den såkaldte Lorenz-kurve, der er en grafisk 
fremstilling af indkomstuligheden i en given befolkning. Kurven viser, hvor stor en 
andel af den samlede indkomst, der tjenes af de kumulerede befolkningsandele. Den 
nedenstående figur viser således Lorenz-kurven for den disponible indkomst i Dan-
mark i 2005. Af figuren fremgår det, at de 20 pct. fattigste kun oppebærer knap 9 
pct. af den samlede indkomst. Ved fuldstændig lige fordeling af indkomsterne er 
kurven sammenfaldende med diagonalen (45º-linien). Afviger kurven fra diagona-
len, er der ulighed. 
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Informationerne fra Lorenz-kurven kan reduceres til et enkelt tal, Gini-koefficienten. 
Indekset beregnes som to gange arealet mellem Lorenz-kurven og diagonalen. En 
Gini-koefficient på nul betyder, at alle har nøjagtig samme indkomst, mens en Gini-
koefficient på 100 er ensbetydende med, at al indkomst oppebæres af en enkelt per-
son, dvs. jo større en Gini-koefficient er, jo større er uligheden i samfundet. 
 
En ændring i en skat, som rammer alle relativt ens i indkomstfordelingen, vil ikke 
ændre Gini-koefficienten. Når skatten stiger mere end proportionalt med indkom-
sten, vil Gini-koefficienten blive mindre, og når skatten stiger mindre end proportio-
nalt med indkomsten, vil Gini-koefficienten blive større.  
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Tildelingen af offentlige overførsler reducerer uligheden i 
forbrugsmuligheder ganske betydeligt, idet Gini-
koefficienten falder fra et niveau på omkring 44 for mar-
kedsindkomsten til et niveau på omkring 29 for bruttoind-
komsten, jf. tabel II.2. I forhold hertil er faldet til et niveau 
på omkring 24 for de fleste år, når man også tager den 
direkte personlige skattebetaling med, mere beskedent. 
Langt den største omfordeling, som det offentlige foretager, 
sker altså via de offentlige udgifter, specielt transfereringer-
ne. Den direkte omfordelende effekt fra det nuværende 
danske skattesystem er i forhold hertil langt mere beskeden. 
De direkte skatter, som kan henføres til enkeltpersoner, 
virker dog stadig klart i samme retning som overførslerne, 
idet de samlet gør fordelingen af årsindkomster på familie-
niveau mere lige. For at få et indtryk af tallenes størrelses-
orden kan det oplyses, at en fuldstændig afskaffelse af 
topskatten i 2006 umiddelbart ville hæve Gini-koefficienten 
for disponibel indkomst med 1,08 pct.point. 
 
 

 

Tabel II.2 Ulighed for årsindkomst målt ved Gini-koefficienten 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Markedsindkomst 44,02 44,15 43,81 43,76 44,35 44,44 44,56 44,14 
Bruttoindkomst 28,34 29,21 29,01 28,86 28,72 28,67 29,22 29,91 
Disponibel indkomst 23,42 24,67 24,41 24,31 23,91 24,16 24,75 26,02 
Anm.: Indkomsterne er opgjort på husstandsniveau for personer over 18 år. Markedsindkomst omfat-

ter de samlede løn- og kapitalindkomster inklusive den økonomiske lejeværdi, bruttoindkomst 
er markedsindkomst plus offentlige overførsler, og den disponible indkomst er bruttoindkomst 
minus personlige indkomstskatter. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Man kan få et indtryk af de fordelingsmæssige virkninger af 
hver af de vigtigste personlige indkomstskatter ved at 
betragte tabel II.3.2 Her kan man aflæse den procentvise 
ændring i Gini-koefficienten ved at forøge det direkte 
provenu fra den pågældende skattesats med 100 mio. kr. – 
hvilket er en meget lille skatteomlægning. I den ene søjle 
sker skattestigningen ved at hæve den pågældende skatte-
sats. I den anden søjle sker skattestigningen ved at sænke 
det pågældende bundfradrag. Tabellen skal læses sådan, at 
et negativt tal angiver, at den pågældende skattestigning vil 
medføre en mere ligelig indkomstfordeling. Jo højere den 
absolutte talværdi er, jo stærkere er den omfordelende 
virkning. 
 
Blandt de undersøgte skatter hører topskatten naturligt nok 
til blandt de skatter, der har den kraftigste omfordelende 
effekt for et givet provenu. Det gælder i særlig grad topskat-
ten for kapitalindkomst. Den allermest omfordelende skat er 
imidlertid aktieindkomstskatten for særligt høje aktieind-
komster. I 2006 var der et enkelt progressionstrin for aktie-
indkomst (mod i dag to), sådan at aktieindkomst over 
44.300 kr. blev beskattet med 43 pct. mod 28 pct. for ind-
komster under grænsen. Ændringer i mellemskattesatsen har 
næsten den samme fordelingsvirkning som ændringer i 
topskattesatsen. Der var i 2006 en forskel på ca. 50.000 kr. i 
bundgrænsen for de to skatter. For både topskat, mellemskat 
og den højeste aktieindkomstskat har en ændring i bundfra-
draget også en ret kraftig fordelingseffekt, som dog i hvert 
tilfælde er noget svagere end en tilsvarende ændring af den 
pågældende skattesats.  
 
 
 

 
2) En tilsvarende beregning af fordelingsvirkningerne af en række 

overførsler findes i Det Økonomiske Råd (2001a). 
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Tabel II.3 Fordelingsvirkninger ved en skattestigning på 100 mio. kr. 
 

 Højere skattesats 
 

Lavere fradrag/  
progressionstrin 

 ------------------  Pct.  ------------------ 
Topskat, kapitalindkomster -0,028 $ 
Topskat -0,026 -0,017 
Mellemskat -0,025 -0,014 
Bundskat -0,002 0,010 
Amt- og kommuneskat -0,002 0,010 
Kirkeskat 0,001 0,009 
AM-bidrag -0,005 $ 
Beskæftigelsesfradrag -0,001 -0,012 
Ejendomsværdiskat -0,008 -0,000 
Aktieskat, lav sats -0,020 $ 
Aktieskat, høj sats -0,034 -0,024 
Rentefradrag 0,001 $ 
Fradrag for faglige kontingenter -0,000 $ 
Befordringsfradrag -0,003 $ 
Indirekte skatter 0,010 $ 

 

Anm.: Tallene i tabellen angiver den procentvise ændring i Gini-koefficienten ved en stigning i den 
pågældende sats/sænkning af bundfradrag med en umiddelbar provenuvirkning på 100 mio. kr.
i 2006. Det anvendte indkomstbegreb er den ækvivalerede husstandsindkomst, jf. Det Økono-
miske Råd (2006). Der er anvendt registerdata fra 2006. Resultatet for de indirekte skatter er 
dog beregnet ud fra 2005-tal, jf. kapitel V for en nærmere forklaring af denne beregning. Gini-
koefficienten angiver den forventede forskel mellem to tilfældigt udvalgte familiers indkomst,
set i forhold til gennemsnitsindkomsten. En høj Gini-koefficient angiver hermed en forholdsvis 
skæv indkomstfordeling, og et negativt tal i tabellen betyder, at indkomstfordelingen bliver 
mere lige ved den pågældende skattestigning.  

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 
 
En stigning i bundskattesatsen ville give en svagt mere jævn 
fordelingsprofil. Det skyldes, at der er nogle personer med 
ingen eller en meget lav indkomst, som slet ikke betaler 
bundskat. De ville altså blive relativt bedre stillet ved en 
sådan skattestigning. En ændring i kommuneskatten har 
fuldstændig den samme virkning. En sænkning af fradraget 
for disse skatter (dvs. personfradraget) ville imidlertid virke 
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relativt kraftigt i retning af en mere ulige indkomstforde-
ling. En sådan sænkning ville virke stort set ligesom en 
kopskat, altså en skat, der pålægger alle voksne at betale det 
samme kronebeløb uanset deres indkomst. 
 
Ændringer i skatteværdien af rentefradraget, fradraget for 
faglige kontingenter og beskæftigelsesfradraget er forde-
lingsmæssigt praktisk taget neutrale. De personer, der 
mærker virkninger af disse ændringer, vil altså i gennemsnit 
ligge midt i indkomstfordelingen. For såvel beskæftigelses-
fradraget som fradraget for faglige kontingenter gælder det 
således, at lavindkomstgrupper, der ikke har fodfæste på 
arbejdsmarkedet (herunder også pensionister og uddannel-
sessøgende) som hovedregel ikke har disse fradrag. Blandt 
de højestlønnede er der samtidig også mange, der ikke har 
fradrag for faglige kontingenter, og som allerede udnytter 
beskæftigelsesfradraget maksimalt og derfor ikke vil mærke 
nogen forskel ved forringelse af den procentsats, fradraget 
kan fratrækkes med. En sænkning af grænsen for beskæfti-
gelsesfradraget vil med et tal på -0,012 imidlertid virke 
relativt kraftigt i retning af en mere ligelig indkomstforde-
ling. Det skyldes, at dette eksperiment svarer til, at den 
maksimale værdi af beskæftigelsesfradraget nedsættes. 
Dette rammer altså de personer, som i forvejen udnytter 
beskæftigelsesfradraget maksimalt, og det er personer, der 
har indkomster over 308.235 kr. (2009). Eksperimentet 
minder dermed meget om det tilsvarende eksperiment, hvor 
grænsen for at betale mellemskat flyttes nedad. 
 
En proportional stigning i ejendomsværdiskatten ville også 
give en relativ fordel for lavindkomstgrupperne og altså 
resultere i en mere ligelig indkomstfordeling. Forestiller 
man sig i stedet det eksperiment, at man hæver ejendoms-
værdiskatten lige meget i kr. for hver boligejer, får man 
tallet i højre søjle, som er et rundt nul. Eksperimentet her 
svarer altså til at indføre en negativ bundgrænse for ejen-
domsværdibeskatningen. Dette resultat er formodentlig 
udtryk for, at to modsatrettede effekter opvejer hinanden. På 
den ene side vil sådan en skat skabe større ulighed inden for 
gruppen af boligejere, men til gengæld vil den skabe større 
lighed i forhold til lejerne, idet boligejernes gennemsnits-
indkomst er noget større end lejernes.  
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En proportional stigning i de indirekte skatter (moms, 
punktafgifter mv.) vil omvendt resultere i en mere ulige 
indkomstfordeling. Dette bekræfter den normale antagelse, 
at afgifter almindeligvis vender den tunge ende nedad. 
Virkningen på 0,010 er helt den samme som en ændring i 
personfradraget og minder altså meget om en kopskat. Det 
er dog vigtigt at bemærke, at denne gennemsnitsberegning 
for alle de vigtigste indirekte skatter dækker over ret for-
skelligartede virkninger af de enkelte afgifter. I kapitel V 
foretages en mere detaljeret gennemgang af forskellige 
afgifters fordelingsvirkninger. 
 
Der er flere grunde til at tage beregninger som de ovenstå-
ende med et vist forbehold. De tager således ikke hensyn til 
de afledte effekter mht. adfærd og pris- og lønniveauer, der 
kan være af især større skatteændringer, og som også vil 
påvirke indkomstfordelingen. En anden væsentlig pointe er, 
at fordelingsberegninger, der tager udgangspunkt i årsind-
komster, typisk giver større fordelingsvirkninger end tilsva-
rende beregninger, der forsøger at belyse skatternes indfly-
delse på fordelingen af livsindkomster, jf. Det Økonomiske 
Råd (2001a).3 Imidlertid er fordelingen på livsindkomster 
ofte den mest relevante, når man taler om fordelingshensyn. 
En del uddannelsessøgende og pensionister vil eksempelvis 
ligge i bunden af indkomstfordelingen målt på deres umid-
delbare årsindkomst, men i den øverste halvdel, når man 
betragter deres indkomster og forbrugsmuligheder over hele 
livet. Samtidig har begge grupper vide muligheder for 
gennem låntagning eller opsparing at fordele deres forbrug 
over livet anderledes – og typisk mere jævnt – end deres 
indkomst.  
 

 
3) Rentefradraget var i denne undersøgelse en markant undtagelse. 

En nedsættelse af værdien af rentefradraget virker kraftigere i 
retning af en mere ligelig indkomstfordeling målt på livsind-
komster. Det skyldes, at en række yngre personer med relativt 
store rentefradrag senere opnår at få en relativt stor livsindkomst. 
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Ud over provenuskabelse, omfordelende virkninger og 
effektivitetshensyn er der også andre faktorer, der påvirker, 
hvordan et sammenhængende skattesystem i praksis bedst 
kan udformes. Således bør der også tages hensyn til de 
administrative omkostninger ved at beregne og opkræve 
forskellige skatter – både for myndighederne og for de 
skattepligtige personer og virksomheder.  
 
En anden vigtig faktor, ikke mindst i forbindelse med 
ændringer af skattesystemet, er hensyn til konjunkturudvik-
lingen. Selvom enhver provenumæssig ændring i skatte-
systemet i det lange løb må modsvare en modgående æn-
dring enten i en anden skat eller i de offentlige udgifter, kan 
timingen godt udformes sådan, at ændringen vil have enten 
en stimulerende effekt på aktiviteten i samfundet eller det 
modsatte. De to store foregående skattereformer i 1990’erne 
havde således begge også et konjunkturpolitisk formål, 
samtidig med at de ændrede på strukturerne i beskatningen: 
Skattereformen i 1993 var underfinansieret på kort sigt og 
virkede dermed ekspansivt, mens pinsepakken i 1998 om-
vendt bevidst dæmpede konjunktursituationen på et tids-
punkt, hvor risikoen for overophedning var meget reel. I 
kapitel VI demonstreres, hvordan forskellige eksempler på 
skattereformer kan forventes at påvirke konjunktursituatio-
nen i de førstkommende år.  
 
 
II.3 Skattestrukturen 
 
Den mest markante udvikling i den danske skattestruktur 
siden 2. verdenskrig er, at de personlige indkomstskatter er 
steget fra at udgøre ca. 40 pct. af de samlede skatteindtægter 
til at udgøre godt halvdelen, jf. tabel II.4. Næsten hele 
denne udvikling fandt sted i løbet af 1960’erne. Både før og 
efter dette årti har personindkomstskatternes andel af det 
samlede provenu været relativt stabil.  
 
Samtidig er betydningen af den samlede beskatning af 
formue, ejendom og besiddelser faldet kraftigt. Fra at udgø-
re knap 12 pct. af skatteindtægterne i 1947 udgør denne 
gruppe i dag ca. 4 pct. Det skyldes, at ejendomsskatterne 
(grundskylden) nu udgør mindre end 2½ pct. af skatterne 
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Tabel II.4 Den samlede beskatning fordelt på de enkelte skatter og afgifter efter
type og tid 

 

 1947 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 
 ------------------------------  Mia. kr.  ------------------------------- 
Skatter og afgifter 
i alt 

 
3,6 

 
4,3 

 
10,6 

 
47,7 

 
169,1 

 
393,7 

 
640,6 

 
823,9 

 ---------------------------------  Pct.  --------------------------------- 
Personlige  
indkomstskatter 

 
40,6 

 
39,9 

 
40,7 

 
49,4 

 
52,2 

 
53,2 

 
51,8 

 
51,6 

Selskabsskat mv. 5,0 5,0 4,7 2,7 3,2 3,7 6,6 7,4 
Pensionsafkastskat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,9 0,5 
Arbejdsmarkeds-
bidrag mv. 

 
5,9 

 
5,4 

 
4,6 

 
3,2 

 
1,3 

 
2,6 

 
4,0 

 
2,5 

Skat af formue og 
ejendom mv. 

11,9 11,9 11,7 7,1 6,1 4,2 3,7 4,0 

Afgifter af varer og 
tjenester i alt 

 
36,5 

 
37,6 

 
38,2 

 
37,7 

 
37,1 

 
33,0 

 
32,0 

 
34,0 

Andre  
produktionsafgifter 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Skatter og afgifter  
i alt 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
 
mod 7½ pct. ved periodens start, og at formueskatten helt er 
bortfaldet. Også arve- og gaveafgifterne har tabt terræn. 
Kun afgifterne på motorkøretøjer har været relativt stabile: 
Både i periodens begyndelse og slutning udgør de omkring 
1 pct. af de samlede skatteindtægter.  
 
Selskabsskatternes bidrag til det samlede skatteprovenu er 
til gengæld steget, og der er blevet betalt skat af pensionsaf-
kast siden 1984. De indirekte skatter har samlet ligget ret 
stabilt i hele perioden med en andel på omkring en tredjedel 
af de samlede skatter, dog med et mindre fald i løbet af 
1980’erne. 
 
Der findes ikke et entydigt korrekt udtryk for beskatningens 
størrelse i samfundsøkonomien. Oftest måles det traditionel-
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udgør stabil andel 
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le skattetryk som det samlede skatteprovenu i forhold til 
BNP. Det traditionelle skattetryk kan på flere måder give et 
upræcist billede af den reelle beskatning, jf. diskussionen af 
forskellige skattemål i Det Økonomiske Råd (2001b). Det er 
således følsomt over for fordelingen mellem direkte og 
indirekte skatter, og hvorvidt overførselsindkomster er 
bruttoficerede (skattepligtige) eller ej. Især i internationale 
sammenligninger kan sådanne nationale forskelle spille en 
væsentlig rolle for resultaterne. Af praktiske grunde er det 
dog svært at finde andre internationalt sammenlignelige 
metoder.  
 
Det danske skattetryk er steget med godt 10 pct.point siden 
1970, jf. tabel II.5. Denne stigning er nogenlunde på niveau 
med den generelle stigning i EU’s første 15 medlemslande 
og med stigningen i OECD som helhed. Danmark har 
samtidig i hele perioden sammen med Sverige ligget i 
toppen, hvad angår skattetryk. 
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OECD 
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Tabel II.5 Skattetrykket i en række OECD-lande 
 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 
 -------------------------------------  Pct.  ------------------------------------- 
Danmark 38,4 38,4 43,0 46,1 46,5 48,8 49,4 50,7 48,9 
Belgien 33,9 39,5 41,3 44,4 42,0 43,6 44,9 44,8 44,4 
England 37,0 35,2 35,1 37,6 36,1 34,5 37,1 36,3 36,6 
Finland 31,5 36,5 35,7 39,7 43,5 45,7 47,2 43,9 43,0 
Frankrig 34,1 35,4 40,1 42,8 42,0 42,9 44,4 43,9 43,6 
Holland 35,6 40,7 42,9 42,4 42,9 41,5 39,7 38,8 38,0 
Irland 28,4 28,7 31,0 34,6 33,1 32,5 31,7 30,6 32,2 
Island 27,4 30,0 29,6 28,2 30,9 31,2 37,2 40,7 41,4 
Italien 25,7 25,4 29,7 33,6 37,8 40,1 42,3 40,9 43,3 
Luxembourg 23,5 32,8 35,7 39,5 35,7 37,1 39,1 37,8 36,9 
Norge 34,5 39,2 42,4 42,6 41,0 40,9 42,6 43,5 43,4 
Polen $ $ $ $ $ 36,2 31,6 32,9 33,5a) 
Sverige 37,8 41,2 46,4 47,3 52,2 47,5 51,8 49,5 48,2 
Tyskland 31,5 34,3 36,4 36,1 34,8 37,2 37,2 34,8 36,2 
Østrig 33,9 36,7 39,0 40,9 39,6 41,1 42,6 42,1 41,9 
Japan 19,6 20,9 25,4 27,4 29,1 26,8 27,0 27,4 27,9a) 
USA 27,0 25,6 26,4 25,6 27,3 27,9 29,9 27,3 28,3 
          
EU-15 29,7 32,2 34,9 37,6 38,2 39,0 40,6 39,7 39,8a) 
OECD 27,5 29,4 31,0 32,7 33,8 34,8 36,1 35,8 35,9a) 

 

a) Tallet er fra 2006. 
Kilde: OECD (2008): Revenue Statistics. Paris. 
 

 
 
Hvad angår skattestruktur, lægger Danmark i en internatio-
nal sammenligning relativt stor vægt på indirekte skatter, jf. 
tabel II.6. De personlige indkomstskatter er også markant 
højere i Danmark end i alle de andre lande, men det opvejes 
i vidt omfang af, at de sociale bidrag til gengæld er markant 
mindre end i alle de andre lande. Med hensyn til andre 
indkomstskatter (hvilket især er selskabs- og pensions-
afkastskat) ligger Danmark betydeligt over EU-
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gennemsnittet. Hvad angår formue- og ejendomsskat mv., 
ligger Danmark lidt under. 
 
 

Tabel II.6 Fordeling af provenuet på forskellige skattetyper 2007 
 

 Personli-
ge ind-
komst-
skatter 

Andre 
Indkomst-

skatter 

Sociale 
bidrag 

Skat af 
formue, 
ejendom 
og besid-

delse 

Indirekte 
skatter 

Andre 
skatter 

 ---------------------------------  Pct. af BNP  --------------------------------- 
Danmark 25,3 4,0 1,2 1,9 16,3 0,0 
Belgien 13,0 3,7 13,7 2,2 11,2 0,0 
England 10,9 3,5 6,8 4,6 10,7 0,0 
Finland 13,0 3,9 11,9 1,1 12,9 0,0 
Frankrig 7,5 2,9 17,4 3,5 10,8 1,5 
Holland 7,8 3,3 13,8 1,2 11,4 0,2 
Irland 9,1 3,5 5,1 2,8 11,7 2,5a) 
Island 7,4 4,3 3,3 2,4 16,6 0,1 
Italien 11,2 3,6 13,1 2,1 10,6 2,6 
Luxembourg 7,4 5,5 10,2 3,6 10,1 0,0 
Norge 9,5 11,2 9,0 1,2 12,5 0,0 
Polena) 4,6 2,4 12,4 1,2 12,8 0,0 
Sverige 14,7 3,9 15,3 1,2 12,8 0,1 
Tyskland 9,2 2,1 13,2 0,9 10,6 0,0 
Østrig 9,4 3,1 16,8 0,6 11,5 0,4 
Japan 5,6 5,0 10,2a) 2,5 5,2 0,1 
USA 10,7 3,2 6,7 3,1 4,6 0,0 
EU-15a) 10,3 3,5 11,5 2,2 11,8 0,3 
OECDa) 9,2 4,2 9,4 2,0 11,1 0,3 

 

a) Tallet er fra 2006. 
Kilde: OECD (2008): Revenue Statistics. Paris. 
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OECD vurderer i et nyligt studie betydningen af skattestruk-
turen for den økonomiske vækst i et land, jf. OECD (2008). 
Selvom der ikke nødvendigvis er lighed mellem skatternes 
samlede forvridende virkninger og deres betydning for den 
økonomiske vækst, er det sidstnævnte et væsentligt element 
i vurderingen af de omkostninger, mange skatter påfører 
samfundsøkonomien. Studiet finder, at man groft sagt kan 
rangordne de fire betragtede skattetyper på følgende måde, 
når det gælder deres indflydelse på væksten: Skatter på fast 
ejendom, herunder boliger, er generelt de mindst skadelige. 
Derefter kommer skatter på forbrug, personlige indkomst-
skatter og – som de mest skadelige – selskabsskatter. En 
provenuneutral skatteomlægning, der samtidig skal tilgode-
se et ønske om at forbedre den økonomiske vækst, bør 
derfor skifte skattebyrden fra selskabsbeskatningen til 
beskatning af fast ejendom. 
 
OECD-studiet nævner samtidig, at det af fordelingsmæssige 
eller andre politiske grunde kan være vanskeligt og uhen-
sigtsmæssigt at indføre større ændringer i denne retning. 
Det har derfor også interesse at se på mulige vækstfrem-
mende reformer inden for hver af disse skattetyper. Her 
fremhæves især det generelle princip, at en provenuneutral 
sænkning af en given skattesats kombineret med en udvidel-
se af dens skattegrundlag (skattebasen) ofte vil give en 
effektivitetsgevinst. Det hænger sammen med, at skattesat-
ser ofte forvrider uforholdsmæssigt meget, jo højere selve 
satsen er. Et eksempel på en sådan udvikling, man har set i 
mange OECD-lande de seneste årtier, er, at den officielle 
selskabsskattesats er blevet sænket samtidig med, at man 
har begrænset mulighederne for særligt gunstige fradrag for 
fx afskrivninger, som mange selskaber typisk har haft. Det 
har i sig selv givet en mere robust selskabsbeskatning. 
OECD vurderer, at dette potentiale formodentlig ikke er 
udnyttet fuldt ud i en række af medlemslandene. 
 
Et andet eksempel, hvor diskussionen om skattegrundlagets 
størrelse i forhold til skattesatsen har betydning, er spørgs-
målet om de såkaldte skatteudgifter. Der er tale om en 
skatteudgift, når en indkomst, forbrugsvare eller lignende 
behandles lempeligere skattemæssigt, end de generelle 
skatteregler tilsiger. Der er altså tale om undtagelser fra det 
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almindelige skattesystem, som begunstiger bestemte er-
hverv, befolkningsgrupper eller adfærdsmønstre. Skattefri 
frynsegoder for lønmodtagere, momsfritagelse af visse 
tjenesteydelser og en række skattebegunstigelser til forskel-
lige erhvervsformål er alle eksempler på skatteudgifter. Der 
kan være forskellige argumenter for sådanne særordninger, 
eksempelvis varetagelsen af miljøhensyn ved begunstigelse 
af miljøvenlige teknologier eller erhvervspolitiske hensyn. 
Ligeledes kan nogle særordninger give en enklere admini-
stration ved at indføre bagatelgrænser eller skattefritagelser 
i regelsættet. Skatteudgifterne indskrænker imidlertid sam-
tidig skattegrundlaget. Det medfører, at staten må beskatte 
den resterende skattebase med en højere sats for at få det 
samme provenu, hvilket giver et større forvridningstab.  
 
Da forskellige skatter giver anledning til forskellige former 
for forvridningstab, vil det være praktisk med et sammen-
ligneligt udtryk for de samfundsmæssige omkostninger ved 
forskellige skatter. Dette kan i princippet gøres ved bereg-
ninger på en model, der beskriver den samlede danske 
økonomi og de vigtigste elementer i skattesystemet. Tabel 
II.7 giver et eksempel på en sådan beregning af de forskelli-
ge forvridningstab i den makroøkonomiske model DAN-
TAX. Opbygningen af DANTAX er beskrevet i boks II.2.  
 
Effektivitetsgevinsten i tabel II.7 er beregnet som nutids-
værdien af den velfærdsgevinst, husholdningerne får ved 
skattesænkningen i forhold til nutidsværdien af det direkte 
provenutab. Det absolutte niveau for velfærdsgevinsterne 
opgjort på denne måde vil typisk afhænge meget af det 
konkrete modelvalg. Man skal derfor ikke lægge så meget 
vægt på disse størrelser. Resultaterne kan imidlertid bruges 
til at sammenligne den indbyrdes størrelse af de forskellige 
skatters forvridninger ud fra antagelserne i modellen. Det 
ses således, at skatterne på kapitalindkomst (såvel personlig 
kapitalindkomst som aktieindkomst og pensionsafkast) 
ifølge disse eksperimenter generelt virker mere skadeligt på 
den samfundsøkonomiske effektivitet end beskatningen af 
arbejdsindkomst og forbrug. Forvridningen i form af lavere 
opsparing og formueindkomst på lang sigt er ved de an-
vendte skattesatser og øvrige forudsætninger i modellen 
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større end det produktionstab, der følger af beskatningen af 
arbejdsindkomst.  
 
 
Tabel II.7 Effektivitetsgevinst ved en skattesænkning på 

5 mia. kr.  
 

Skattesats Effektivitetsgevinst  
 ----------  Pct.  ---------- 
Arbejdsindkomstskat 0,06 
Punktafgifter 0,05 
Personlig kapitalindkomstskat 0,24 
Pensionsafkastskat 0,21 

 

Anm.: Eksperimentet er udført som en sænkning af den pågældende sats 
svarende til et direkte provenutab på 5 mia. kr. Den offentlige 
gæld holdes konstant på lang sigt ved en justering af overførsels-
indkomsterne. Effektivitetsgevinsten er opgjort som nutidsværdi-
en af den ækvivalerende variation for alle husholdningerne i 
modellen divideret med nutidsværdien af det direkte provenutab i 
alle årene. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Et andet resultat, der ses af tabellen, er, at effektivitetsge-
vinsten fra lavere skat på arbejdsindkomst og fra lavere 
(punkt-)afgifter har nogenlunde samme størrelsesorden. For 
begge skatters vedkommende er deres hovedforvridning da 
også af samme karakter: Begge skatter formindsker gevin-
sten ved at arbejde en ekstra time ved at nedsætte den 
disponible realløn. 
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Boks II.2  DANTAX: En model af det danske skattesystem 
 

DANTAX er en dynamisk anvendt generel ligevægtsmodel med fokus på især 
den danske beskatning af kapitalindkomster. DANTAX bygger på principperne i 
flerlandemodellen OECDTAX, jf. Sørensen (2001). Modellen er en stiliseret 
beskrivelse af dansk økonomi. Der tages udgangspunkt i 2005 med hensyntagen 
til de ændringer i skattesystemet, der er foretaget siden.  
 
Husholdningerne sparer op for at fordele deres forbrugsmuligheder bedst muligt 
over livet. Forbruget består af dels et ejerboligforbrug, dels et forbrug af andre 
varer. Husholdningerne opdeler deres finansielle bruttoopsparing på en række 
forskellige aktiver. Da de kan vælge mellem pensionsopsparing eller opsparing i 
frie midler, aktier og obligationer samt indenlandske og udenlandske værdipapi-
rer, spreder de deres portefølje på i alt 8 forskellige placeringsmuligheder. Samti-
dig investerer de en del af deres formue i en ejerbolig, hvori de optager lån. Også 
udenlandske aktører kan investere i danske aktier og obligationer. Både størrelsen 
og sammensætningen af husholdningernes formue påvirkes af de forskellige skat-
tesatser for kapitalindkomst og rentefradrag. 
 
Der er flere forskellige typer indenlandske virksomheder i modellen: Et rent dan-
skejet selskab, et multinationalt børsnoteret selskab med hovedsæde i Danmark, et 
datterselskab af et udenlandsk ejet moderselskab samt en personligt ejet virksom-
hed. Virksomhederne ansætter arbejdskraft og foretager investeringer for at mak-
simere markedsværdien af deres aktiver. Derudover vælger de, i hvilken grad de 
ønsker at lånefinansiere investeringer. De multinationale selskaber kan også i et 
vist omfang flytte overskud mellem moder- og datterselskaber i forskellige lande 
(transferprissætning), alt efter hvad der er skattemæssigt fordelagtigt. Selskabs-
skatten påvirker derfor virksomhederne på en række områder: Den forøger alt 
andet lige kravet til afkastet af investeringen før skat, den reducerer omkostnin-
gerne ved gældsfinansiering, fordi renteudgifter kan fratrækkes i selskabsskatten, 
den reducerer købsprisen for investeringsgoder via skattemæssige afskrivninger, 
og den påvirker omfanget af transferprissætning. 
 
Arbejdsmarkedet er præget af en række fagforeninger, der fastsætter lønniveau og 
arbejdstid ud fra bl.a. deres medlemmers afvejning mellem forbrug og fritid. Ud-
bud og efterspørgsel på de indenlandske obligations- og aktiemarkeder bestemmer 
såvel den danske obligationsrente som normalforrentningen af egenkapitalen i 
virksomhederne. Der kan således i denne model godt eksistere mindre forskelle på 
danske og udenlandske renteniveauer. Det skyldes, at hverken danskere eller 
udlændinge opfatter de forskellige landes værdipapirer som fuldkomne substitut-
ter. Modelkalibreringen indebærer dog, at substitutionen mellem de forskellige 
finansielle aktiver er temmelig høj. 
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II.4 Afslutning 
 
Som det fremgår af det ovenstående, er der mange forskel-
ligartede elementer, der bør spille ind, når den samlede 
beskatning skal fastlægges. De mangeartede formål vil 
typisk i et vist omfang være modstridende, og i praksis må 
et lands skattesystem derfor blive et kompromis mellem 
forskellige hensyn, der må afvejes imod hinanden. Det 
gælder både, hvad indretningen og vægtningen af de enkelte 
elementer i systemet angår, og med hensyn til den samlede 
skattebyrde.  
 
Eftersom den vigtigste årsag til skatteopkrævningen er at 
skaffe den nødvendige finansiering af de forskellige offent-
lige udgifter, bør en samlet vurdering af den optimale 
indretning af skattesystemet i princippet også omfatte 
størrelsen af det samlede skatteprovenu. I en sådan vurde-
ring vil også indgå mulighederne for at løse nogle af den 
offentlige sektors finansieringsbehov ved at formindske 
udgifterne, bl.a. ved en bedre prioritering eller anderledes 
organisering (f.eks. udlicitering eller brugerbetaling) inden 
for den offentlige sektor. Ligesom på indtægtssiden vil der i 
afvejningerne her typisk indgå hensyn til både fordelings-
virkninger, samfundsøkonomisk effektivitet og administra-
tionsomkostninger. Fagøkonomer formulerer det sådan, at 
de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med at 
opkræve den sidste skattekrone, ideelt set netop bør være lig 
med den samfundsmæssige værdi ved at afholde de sidste 
(dvs. de mindst vigtige) offentlige udgifter. Hvis dette ikke 
var tilfældet, ville det give en samfundsmæssig gevinst 
enten at hæve eller sænke det samlede skatteprovenu – og 
dermed i sidste ende også det samlede udgiftsniveau. 
 
Kapitlerne her går dog ikke ind i denne problemstilling om 
den rette størrelse af den offentlige sektor, som jo også 
grundlæggende er en politisk beslutning. De følgende 
kapitler begrænser sig derfor til problemstillinger inden for 
det egentlige skattesystem. Grundantagelsen i analyserne og 
diskussionerne er altså, at størrelsen af provenuet fra de 
enkelte skatter formodentlig med fordel kan ændres, samti-
dig med at der ikke laves om på størrelsen af de samlede 
fremtidige skatteindtægter. Dette skal forstås på den måde, 
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at skatteindtægterne beregnet som nutidsværdi ikke ændres. 
Det er derimod uvæsentligt for de offentlige finansers 
langsigtede holdbarhed, om timingen af skatteindtægterne i 
de enkelte år er uændret, så længe udviklingen i det samlede 
forløb over tid er balanceret. 
 
Ved effektivitetsfremmende skatteomlægninger må det 
forventes, at de gavnlige afledte dynamiske effekter som  en 
sidegevinst for den offentlige sektor medfører et merprove-
nu, sådan at nettovirkningen for de offentlige finanser er 
anderledes end den direkte mekaniske provenuvirkning af at 
ændre de pågældende skatteregler. Derfor kan man forestille 
sig, at en skattereform kan være underfinansieret i det lange 
løb, hvis man blot ser på de mekaniske provenuvirkninger 
uden at tage hensyn til adfærdsændringerne, men fuldt 
finansieret, hvis man indregner den korrekte størrelsesorden 
af det offentliges merindtægt som følge af ændret adfærd. 
Der knytter sig imidlertid generelt betydelig usikkerhed til 
størrelsesordenen af disse adfærdseffekter, ligesom de i 
mange tilfælde først vil indfinde sig med nogle års forsin-
kelse i forhold til selve reformtidspunktet. Af forsigtigheds-
hensyn kan det derfor være hensigtsmæssigt at udelade eller 
kun at indregne forsigtige skøn over de dynamiske effekter i 
forbindelse med skatteomlægninger. I det første eksempel 
på en skatteomlægning, som omtales i kapitel VI, er der 
ikke indregnet dynamiske effekter. Der er dog også givet 
eksempler på skatteomlægninger, hvor de dynamiske virk-
ninger er indregnet som en del af den langsigtede finansie-
ring. I det omfang, man gennemfører lignende eller andre 
skatteomlægninger, der er fuldt finansierede, hvad de me-
kaniske provenuvirkninger angår, vil senere afledte prove-
nugevinster afhjælpe Danmarks langsigtede problem med 
de offentlige finansers holdbarhed, jf. Det Økonomiske Råd 
(2007). 
 
De følgende kapitler analyserer mere detaljeret de vigtigste 
områder i det danske skattesystem. I kapitel III beskrives 
først hovedelementerne i beskatningen af al personlig 
indkomst herhjemme, hvorefter resten af kapitlet undersø-
ger problemstillinger i arbejdsindkomsten nærmere. I kapi-
tel IV diskuteres de forskellige former for kapitalindkomst-
skat i bred forstand – således også skatten på ejerboliger, 
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pensionsafkastskat og selskabsskat. Kapitel V omhandler 
den indirekte beskatning. I kapitel VI kombineres ændringer 
i flere dele af skattesystemet, og effekterne belyses, mens 
kapitel VII sammenfatter behandlingen af hele skattetemaet, 
og der bringes en række konklusioner samt nogle eksempler 
på mulige skattereformer.  
 



 

 186 

Litteratur 
 
Abel, A.B. (2005): Optimal Taxation when Consumers 
Have Endogenous Benchmark Levels of Consumption. 
Review of Economic Studies, Vol. 72, pp. 21-42. 
 
Alonso-Carrera, J., J. Caballé og Xavier Raurich (2005): 
Growth, habit formation, and catching-up with the Joneses. 
European Economic Review, Vol. 49, pp. 1665-91. 
 
Det Økonomiske Råd (2001a): Dansk Økonomi, efterår 
2001. København. 
 
Det Økonomiske Råd (2001b): Dansk Økonomi, forår 2001. 
København. 
 
Det Økonomiske Råd (2006): Dansk Økonomi, efterår 
2006. København. 
 
Det Økonomiske Råd (2007): Dansk Økonomi, efterår 
2007. København. 
 
Gómez. M.A. (2006): Optimal Consumption Taxation in a 
Model of Endogenous Growth with External Habit 
Formation. Economics Letters, Vol. 93, pp. 427-435. 
 
OECD (2008): Tax and Economic Growth. Economics 
Department Working Paper No. 620. OECD, Paris. 
 
Rafner, C. (2008): Enevælde og skattefinansieret stat 1660-
1818. Dansk Skattehistorie IV, Told- og Skattehistorisk 
Selskab, København. 
 
Sørensen, P.B. (2001): OECDTAX. A Model of Tax Policy 
in the OECD Economy. Arbejdspapir. Københavns 
Universitet. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


