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KAPITEL V 
 
INDIREKTE SKATTER 
 
 
V.1 Indledning 
 
Formålet med at opkræve indirekte skatter er både at skaffe 
provenu på en effektiv måde, at påvirke borgernes adfærd, 
så de f.eks. begrænser deres forbrug af forurenende eller 
usunde varer, og endelig at korrigere indkomstfordelingen i 
samfundet i det omfang, der ikke er andre og bedre for-
delingspolitiske instrumenter til rådighed.  
 
De indirekte skatter omfatter dels afgifter på varer og tjene-
ster, og dels afgifter, som f.eks. erhvervenes registrerings-
afgifter, der ikke er fordelt på varer. En tredjedel af det 
samlede skatteprovenu stammer fra de indirekte skatter, og 
det største provenu kommer fra momsen, der udgør godt 60 
pct. af det samlede provenu fra de indirekte skatter. 
 
Provenuet fra de indirekte skatter har varieret mellem 13 
pct. og 18 pct. af BVT siden starten af 1970’erne, jf. figur 
V.1. Provenuet fra indirekte skatter følger forbruget, og 
nogle er meget konjunkturfølsomme, hvilket især gør sig 
gældende for registreringsafgiften for motorkøretøjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 10. november 2008 
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Figur V.1 Indirekte skatter 
 

2005200019951990198519801975

30

25

20

15

10

5

0

Pct. af BVT

Indirekte skatter
Moms
Punktafgifter
Registreringsafgift

 
 

Anm.: Moms, punktafgifter og registreringsafgifter udgør 99,7 pct. af de 
indirekte skatter. Den resterende del omfatter importafgifter og 
andre produktionsskatter.  

Kilde: Danmarks Statistik: Nationalregnskabet, ADAM’s databank. 

 
 
Provenuet fra punktafgifter kommer især fra afgifter på 
motorkøretøjer, hvilket primært vil sige vægt- og registre-
ringsafgifter samt fra energiafgifter, jf. tabel V.1. Benzinaf-
giften udgør ca. en tredjedel af energiafgifterne. 
 
Der har kun været begrænsede ændringer i fordelingen af de 
indirekte afgifter de sidste ti år. Bidraget fra tobaksafgifter-
ne er dog blevet reduceret med ca. 35 pct., og afgifterne på 
øl, vin og spiritus er blevet omtrent halveret i perioden, 
hvilket bl.a. skyldes nedsættelser af afgifterne på disse varer 
og færre rygere. Det samlede provenu fra disse kategorier 
har dog hele perioden været forholdsvis begrænset. 
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afgiften  
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Tabel V.1 Told og forbrugsafgifter 
 

 1997 2002 2007 
 ------------------  Pct.  ------------------ 

Told og importafgifter 1,4 0,9 1,2 
Moms 60,3 60,0 63,9 
Lønsumsafgift 1,5 1,7 1,7 
Afgifter af motorkøretøjer 13,1 11,3 13,0 
Energiafgifter 14,3 16,6 13,2 
Forureningsskatter 1,1 1,3 1,1 
Afgift på spiritus, vin og øl 2,5 2,0 1,2 
Afgift på ikke-alkoholiske drikke 0,4 0,5 0,3 
Afgift på chokolade- og sukkervarer mv. 0,7 0,7 0,6 
Tobaksafgift 4,2 3,6 2,7 
Afgifter i øvrigt 0,6 1,4 1,2 
I alt 100,0 100,0 100,0 

 -----------------  Mio. kr.  ----------------- 
I alt 176.365 216.989 273.901 

 

Anm.: Tallene i figur V.1 og tabel V.1 er opgjort på forskellig måde. Det indebærer, dels at subsidier 
og tilbageførte betalinger ikke indgår i tabel V.1, dels at afgifterne i denne tabel er opgjort efter
bogføringstidspunkt, mens de indirekte afgifter i figur V.1 er opgjort efter transaktionstidspunk-
tet. 

Kilde: Danmarks Statistik (2008): Skatter og afgifter. 
 

 
 
Indirekte skatter som f.eks. en moms betales på tværs af 
befolkningsgrupper. Disse skatter betales, uanset hvor 
indkomsten stammer fra. Det er således både personer på og 
uden for arbejdsmarkedet, og personer der får deres ind-
komster fra lønindkomst, sort arbejde eller kapitalindkomst, 
der betaler indirekte skatter. Det er derfor en almindelig 
antagelse, at indirekte skatter er mindre forvridende end 
direkte skatter, fordi de ikke i samme omfang påvirker 
tilskyndelsen til at være på arbejdsmarkedet. Fordelings-
virkningen af direkte og indirekte skatter er imidlertid ret 
forskellig, og derfor er det ikke muligt alene ud fra økono-
miske overvejelser at fastlægge, hvor stor en andel af det 
samlede skatteprovenu der skal tilvejebringes fra de indirek-
te skatter, og hvor stor en del der skal komme fra andre 
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skatter. Det progressive element i indkomstskatterne bety-
der generelt, at ændringer af indkomstskatterne er mere 
omfordelende end ændringer af forbrugsskatter.  
 
I afsnit V.2 diskuteres, hvilken forskel der er imellem 
virkningen af en direkte skat og en indirekte skat for ar-
bejdsmarkedet. I afsnit V.3 er en beskrivelse af indkomst-
fordelingens påvirkning fra de indirekte skatter. Afsnit V.4 
beskæftiger sig med muligheden for både at forbedre miljø-
et og økonomiens funktionsmåde ved at anvende miljøskat-
ter. I afsnit V.5 er emnet differentiering af de indirekte 
skatter. I afsnit V.6 ses på afgifternes virkning på grænse-
handlen. Afsnit V.7 ser på muligheden for at øge arbejdsud-
buddet ved at beskatte varer og ydelser, der er substitutter til 
fritid. I afsnit V.8. opgøres de såkaldte skatteudgifter vedrø-
rende indirekte skatter. Endelig afrundes kapitlet i afsnit 
V.9.  
 
 
V.2 Indirekte skatter og arbejdsmarkedet 
 
Ved vurdering af, om der er en gevinst ved at omlægge fra 
skat på arbejdsindkomst til forbrugsskatter, er det afgøren-
de, at forvridningen af arbejdsudbuddet mindskes ved en 
omlægning. En ændring af en indirekte skat og en tilsvaren-
de ændring af skat på arbejdsindkomst vil have den samme 
virkning for en person i beskæftigelse, da det er den reale 
disponible indkomst, der har betydning for valget mellem 
arbejde og fritid. En forhøjelse af forbrugsskatterne kan dog 
have en kortsigtet påvirkning af arbejdskraftefterspørgslen, 
hvis løndannelsen påvirkes anderledes af de indirekte end 
de direkte skatter. Hvor kraftigt påvirkningerne vil være, og 
hvor længe påvirkningen vil vare, afhænger af strukturen på 
arbejdsmarkedet.  
 
Størrelsen af påvirkningen af løndannelsen kan fastlægges 
ud fra empiriske undersøgelser. De fleste empiriske under-
søgelser, der analyserer betydningen af skatter på løndan-
nelsen, inddrager ikke forbrugerskatter i skattekilen.1 Nogle 

 
1) Skattekilen er forskellen i lønnen set fra lønmodtagerens og fra 

virksomhedens side. 
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nyere undersøgelser inddrager dog forbrugsskatterne i den 
samlede skattekile og finder, at denne skattekile påvirker 
arbejdskraftefterspørgslen, jf. EU (2006). I disse undersø-
gelser testes der ikke særskilt for forbrugsskatternes virk-
ning i forhold til de andre skatter, der indgår i skattekilen. 
 
En omlægning fra arbejdsindkomstskatter, f.eks. en forhø-
jelse af beskæftigelsesfradraget, til en indirekte skat, som 
f.eks. moms kan indebære, at arbejdskraften beskattes mere 
lempeligt. Det skyldes, at skattebasen vil være bredere, end 
når provenuet kun opkræves af personer i beskæftigelse. 
Ved eksempelvis en omlægning til en højere moms vil 
personer, der modtager indkomstoverførsler, og forbruget af 
formuer samt ekstraordinære formueafkast (“rene” profitter) 
blive beskattet, jf. boks V.1. Ligeledes vil det betyde en vis 
beskatning af sort arbejde. Det element i omlægningen, der 
indebærer en skærpet beskatning af modtagere af indkomst-
overførsler, svarer til at nedsætte kompensationen for ind-
komstoverførsler for personer uden for arbejdsmarkedet.  
 
Beregninger med den makroøkonomiske model DREAM af 
den samfundsøkonomiske virkning af nedsættelsen af 
bundskatten med 1 pct.point finansieret af en forhøjelse af 
momsen viser, at beskæftigelsen øges lidt. Det illustrerer, at 
skatten på arbejde kan nedsættes, når skatten lægges på en 
bredere base. 
 
Beskæftigelsen og produktionen stiger ved et fald i margi-
nalskatten på arbejdsindkomst finansieret af en stigning i 
punktafgifterne på 1 pct., viser beregninger med den ma-
kroøkonomiske model DANTAX, jf. tabel V.2. Det skyldes, 
at arbejdsudbuddet stiger, da den disponible indkomst for de 
beskæftigede stiger, fordi skatten på arbejdsindkomst ned-
sættes mere end stigningen i de gennemsnitlige afgifter. 
Den større nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst skyl-
des, at skattebasen for punktafgifter er bredere end for 
lønindkomsten. På lang sigt øges det reale forbrug. Bolig-
massen vokser kraftigere end det reale forbrug, hvilket 
skyldes, at boligforbruget ikke bliver pålagt en afgift og 
derfor bliver relativt billigere end andet forbrug. Det bety-
der, at forbrugerne øger boligforbrugets andel af det samle-
de forbrug.  

Kompensations-
grad og bred 
skattebase 

Bredere skattebase 
øger beskæftigelsen 
 

Virkninger af 
omlægning fra 
indkomstskat til 
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Boks V.1 Skat på forbrug, indkomst og formue 
 

Antag meget forenklet, at en forbruger lever i to perioder. I den første periode 
arbejder og modtager han en lønindkomst, W, og har en initial formue, F, mens 
han i den anden periode forbruger sin formue, S, der er blevet forrentet med r og 
efterlader sig en arv, A. I begge perioder modtager han udover sin lønindkomst 
også profitindkomst, P, og overførselsindkomst, T. Skattesystemet er indrettet 
sådan, at der kun er skat, t, på forbrug, C. 
 
I første periode står han derfor over for følgende budgetrestriktion: 
 

( ) 1111 1 CtFTPWS +−+++=  (1) 
 
Ved udgangen af første periode svarer hans formue, S, til summen af lønindkom-
sten, profitindkomst, indkomstoverførsler samt initialformuen fratrukket forbruget 
og skattebetalingen. 
 
I anden periode er hans budgetrestriktion: 
 

( ) ( ) ATPWSrCt −++++=+ 2222 11  (2) 
 
I anden periode svarer hans forbrug og skattebetaling til opsparingen inklusive 
forrentningen samt summen af lønindkomsten, profitindkomsten og indkomst-
overførsler i periode 2, fratrukket det han efterlader i arv. 
 
Når både (1) og (2) skal være opfyldt, da gælder: 
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En skat på forbrug indebærer således en skat på arbejdsindkomst, profit, ind-
komstoverførsler og tidligere akkumuleret formue. En omlægning fra skat på 
arbejdsindkomst til forbrugsskat vil derfor udbrede skattebasen.  
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Tabel V.2 Virkninger af en nedsættelse af marginalskatten på arbejde finansieret 
af en stigning i punktafgifterne på1 pct. 

 

 År 1 År 10 Lang sigt 
------------------------  Pct.  ------------------------ 

Produktion i den private sektor 0,04 0,04 0,05 
Beskæftigelse 0,04 0,04 0,04 
Virksomheders kapitalapparat 0,00 0,02 0,04 
Samlet formue  0,02 0,03 0,09 
Boligmasse 0,04 0,07 0,08 
Timeløn -0,02 -0,02 -0,01 
Kapitalindkomst 0,00 0,00 0,03 
Anden indk. 0,63 0,63 0,64 
Forbrugerpriser 0,58 0,58 0,58 
Realt forbrug 0,03 0,03 0,03 

 

Anm.: Anden indkomst omfatter løn og transfereringer. 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af DANTAX. 

 
 
Højere moms og højere afgifter kan dog betyde, at omfanget 
af grænsehandelen stiger, hvilket vil mindske skattebasen 
for de indirekte skatter.  
 
 
V.3 Fordeling af de indirekte skatter 
 
Varer og tjenester er pålagt indirekte skatter, så hver hus-
stand betaler indirekte skatter varierende med husstandens 
forbrug af disse varer og tjenester.  
  
I gennemsnit betalte hver husholdning 55.000 kr. årligt i 
indirekte skatter i 2005, hvilket svarer til 25 pct. af husstan-
dens gennemsnitlige disponible indkomst, jf. tabel V.3. De 
indirekte skatter består af moms på 34.000 kr., punktafgifter 
på 20.000 kr. og stempelafgifter på knap 1.000 kr. 
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Tabel V.3 Betaling af indirekte skatter pr. husholdning, 2005 
 

 Moms Punkt-
afgifter 

Stempel-
afgifter 

Total Andel i 
befolkn. 

 -----------  Pct. disponibel indk.  ----------- --  Pct.  -- 
Ækvivaler disponible indkomst      
Under 100.000 kr. 24,7 12,8 0,8 38,3 15,3 
100-150.000 kr. 14,6 8,6 0,4 23,6 34,7 
150-200.000 kr. 14,6 8,9 0,3 23,8 25,8 
200-250.000 kr. 13,5 9,5 0,2 23,3 13,1 
250-300.000 kr. 12,1 6,7 0,2 19,0 4,7 
300.000 kr. og over 11,1 6,1 0,2 17,4 3,5 
Husstandssammensætning      
Enlig u. børn 17,4 9,9 0,5 27,9 48,6 
Enlig m. børn 17,7 8,2 0,3 26,1 4,8 
Par u. børn 14,0 9,2 0,3 23,6 27,7 
Par m. børn 15,1 8,5 0,2 23,8 18,9 
      
I alt 16,0 9,4 0,4 25,8 100,0 
 -----------------------------  Kr.  ----------------------------- 
I alt 34.303 20.370 708 55.382 $ 
 

Anm.: Husstandens ækvivalerede disponible indkomst er indkomsten korrigeret for antallet af voksne 
og børn i husstanden. Den ækvivalerede indkomst tager dermed højde for, at indkomster og
udgifter kan udjævnes inden for husholdninger med mere end en person. Beregningerne er
foretaget på grundlag af forbrugsundersøgelsen. I forbrugsundersøgelsen er der et frafald, som
gør, at stikprøven ikke er repræsentativ. Dette korrigeres der for ved at beregne de forventede
værdier af afgifter på hele befolkningen vha. regressionsanalyser. Tallene er derfor forbundet 
med usikkerhed, hvilket især gælder de afgifter, få betaler. Metoden, der bruges til at korrigere 
for skævheden, er ikke helt identisk med Danmark Statistiks metode, og derfor fås ikke samme
resultater, jf. Danmarks Statistik (2008). I tabellen er der udelukket 3 pct. af husstandene, da 
deres samlede indirekte skatter er højere end husstandens samlede disponible indkomst. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 

 
 
De indirekte afgifter udgør en større andel af husstandens 
indkomst for husstande med en lavere ækvivaleret disponi-
bel indkomst. For husstande med en ækvivaleret disponibel 
indkomst på under 100.000 kr. udgør de indirekte afgifter 
38 pct., og ca. 24 pct. for husstande med en ækvivaleret 
disponibel indkomst mellem 100.000 kr. og 300.000 kr. og 
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knap 20 pct. for husstande med en ækvivaleret disponibel 
indkomst over 300.000 kr. Grunden til, at andelen af de 
indirekte skatter er faldende med indkomsten, er, at høj 
indkomst familier opsparer deres indkomst og anvender en 
større del af deres indkomst på varer, som ikke er pålagt 
indirekte skatter, såsom bolig. 
 
Husstandens sammensætning har også indflydelse på, hvor 
meget der betales i indirekte skatter. Husholdninger, som 
består af par, betaler en mindre andel af deres indkomst til 
indirekte skatter end enlige. Men husholdninger med børn 
betaler ikke betydelig mere eller mindre end husholdninger 
uden børn.  
 
Punktafgifter består af en række undergrupper, hvor de 
største punktafgifter i en gennemsnitlig husstand hviler på 
motorkøretøjer og energiprodukter, jf. tabel V.4. Afgifter på 
motorkøretøjer udgør en større andel af husstandens dispo-
nible indkomst for husstande med en ækvivaleret disponibel 
indkomst under 100.000 kr. og mellem 200.000-250.000 kr. 
end for andre indkomstgrupper. Tilsvarende vægter de mere 
for par og enlige uden børn end for enlige med børn. Belø-
bet, der betales til energiafgifter, udgør en mindre andel af 
husstandens indkomster for husstande med højere ækvivale-
ret disponibel indkomst. Tobaksafgiften er den tredje største 
punktafgift, som husstande i gennemsnit betaler til. Tobaks-
afgiftens andel af indkomsten falder en anelse for husstande 
med en højere ækvivaleret disponibel indkomst og for par 
frem for enlige. 
 
Afgifternes beløb skal være proportionale med husstandenes 
disponible indkomst for, at afgifterne ikke bidrager til 
omfordelingen i samfundet. Dette kan måles ved en Gini-
koefficient, jf. boks II.1. Gini-koefficienten for den dispo-
nible indkomst – bruttoindkomsten fratrukket de direkte 
skatter – er 24,75 i 2005, jf. tabel II.1. I samfundet kan der 
også ske en omfordeling via de indirekte skatter, da højere 
indirekte afgifter reducerer forbrugsmulighederne. Hvis der 
i Gini-koefficienten også tages højde for de indirekte skatter 
stiger Gini-koefficienten til 28,30, dvs. at uligheden i sam-
fundet forøges som følge af opkrævning af indirekte skatter.  
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For at finde de enkelte afgifters virkning på indkomstforde-
lingen beregnes, hvor meget Gini-koefficienten vil ændres, 
hvis der opkræves 100 mio. kr. mere i provenu via de enkel-
te afgifter. Alle de indirekte afgifter stiger mindre end 
proportionalt med indkomsten, dvs. øger uligheden i sam-
fundet, jf. tabel V.5.  
 
Et større provenu fra momsen på 100 mio. kr. vil kun øge 
Gini-koefficienten med 0,012 pct. Selvom momssatsen er 
ens på alle varer, vil uligheden i samfundet stadig øges ved 
en momsstigning. Dette skyldes, at forbrugskvoten er højere 
for lavindkomst familier end for husstande med høje ind-
komster. Hvis alle punktafgifter samlet øges med 100 mio. 
kr., vil Gini-koefficienten kun stige med 0,009 pct. For de 
enkelte afgifter er det især punktafgifterne på tobak og is, 
chokolade og sukkervarer, som øger uligheden i samfundet. 
Her stiger Gini-koefficienten med ca. 0,020 pct. Afgiften på 
motorkøretøjer rammer stort set lige i indkomstfordelingen, 
og øger dermed ikke uligheden. Ændringen i de ovenståen-
de Gini-koefficienter kan sammenlignes med en situation, 
hvor man reducerer den disponible årsindkomst med 100 kr. 
for de 10 pct. mindst velstillede husholdninger. Dette vil 
øge Gini-koefficienten med 0,027 pct. og give et ekstra 
provenu på 54 mio. kr. Det er altså forholdsvis små ændrin-
ger i uligheden i samfundet, som fremkommer ved at ændre 
på de indirekte skatter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… både enkeltvis 
og samlet 
 

Begrænset effekt af 
indirekte skatter 
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Tabel V.5 Fordelingsvirkninger ved en afgiftsstigning
på 100 mio. kr. 

 

 Højere  
afgiftstigning 

 ---  Pct.  --- 
Moms 0,012 
Punktafgifter 0,009 

Motorkøretøjer 0,002 
Energiprodukter 0,011 
Spiritus, vin og øl 0,010 
Ikke-alkoholiske drikkevarer 0,014 
Is, chokolade- og sukkervarer mv. 0,018 
Tobak 0,020 
Tipning, spil mv. 0,015 
I øvrigt 0,011 

Stempelafgifter 0,015 
 

Anm.: Tallene i tabellen angiver den procentvise ændring i Gini-
koefficienten ved en stigning i den pågældende sats med en 
umiddelbar provenuvirkning på 100 mio. kr. i 2005. Det anvendte 
indkomstbegreb er den ækvivalerede husstandsindkomst. En 
positiv ændring i Gini-koefficienten angiver en øget skævhed i 
indkomstfordeling, og en negativ ændring angiver, at indkomst-
fordelingen bliver mere lige, jf. boks II.1. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 
 
V.4 Indirekte skatter og miljø 
 
Der kan også pålægges afgifter med det formål at begrænse 
forbruget af varer, der har en uhensigtsmæssig effekt for 
samfundet. En sådan skat kaldes en Pigou-skat. Eksempel-
vis kan varer, der påvirker miljøet negativt, pålægges en 
afgift, hvilket vil påvirke forbruget af varen og dermed 
reducere miljøpåvirkningen. Tilsvarende kan en vare be-
skattes lempeligere, hvis den er forbundet med en positiv 
eksternalitet ved f.eks. at forbedre sundheden. Det optimale 
niveau for afgiften nås, når afgiften svarer til den marginale 
eksterne omkostning/gevinst, hvis der ikke er andre skatter i 
økonomien.  

Miljøskatter kan 
begrænse 
forureningen 
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Miljøskatter kan således være et effektivt instrument til at 
opnå en miljøøkonomisk målsætning om f.eks. at nedbringe 
CO2-udledningen. Det har været fremført, at miljøskatter 
kunne give gevinster ud over en forbedring af miljøet. 
Provenuet fra miljøskatterne kunne anvendes til at sænke 
andre forvridende skatter. På den måde ville miljøskatter 
kunne give en “dobbelt dividende” i form af et bedre miljø 
og et mindre forvridende skattesystem. Dette betegnes 
“dobbelt dividende” i den svage udgave, der implicerer, at 
miljøskatter er et bedre instrument i miljøpolitikken end 
instrumenter, der ikke giver et provenu, jf. boks V.2.  
 
“Dobbelt dividende” i den stærke form indebærer, at miljø-
skatter ikke kun forbedrer miljøet, men også øger anden 
velfærd. En indirekte skat, som en miljøafgift er, påvirker 
imidlertid arbejdsudbuddet på samme måde som andre 
indkomstskatter. En forhøjelse af en miljøskat, der modsva-
res af en lige så stor nedsættelse af arbejdsindkomstskatten, 
vil derfor generelt ikke påvirke incitamentet til at arbejde, 
og en sådan ændring vil derfor almindeligvis ikke indebære 
en gevinst ud over miljøgevinsten. Hvis skattesystemet 
derimod ikke er indrettet optimalt i udgangspunktet, kan der 
være basis for at opnå en “dobbelt dividende” i den stærke 
form, hvis miljøskatten kunne afhjælpe en ineffektivitet i 
indretning af skattesystemet. 
 
Niveauet for en miljøskat kan fastlægges, så forureningen 
reduceres til et ønsket niveau. Provenuet fra en sådan miljø-
afgift kan så anvendes til at nedsætte skatten på arbejdsind-
komst. En sådan nedsættelse af skat på arbejde vil mindske 
forvridningerne, men der er ikke tale om en “dobbelt divi-
dende”, da miljøskatten mindsker tilskyndelsen til at arbej-
de. 
 
 
 

Er der yderligere 
gevinster? 

Nej, almindeligvis 
ikke 
 

Begrænse 
forureningen til et 
fastlagt niveau 
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Boks V.2 “Dobbelt dividende” 
 

Med dobbelt dividende menes, at en omlægning fra indkomstbeskatning til miljø-
rettede afgifter kan give mulighed for en “dobbelt gevinst” dels i form af en vel-
færdsgevinst som følge af miljøforbedringer og dels øget velfærd som følge af 
omlægningen fra en mere forvridende indkomstskat til en mindre forvridende 
afgift. Miljøforbedringerne opstår, fordi afgifter på forurening eller begrænsede 
naturressourcer vil medføre en adfærd, der i højere grad tager hensyn til miljøet. 
Den isolerede velfærdsforbedring fra skatteomlægningen antages at opstå, fordi 
provenuet fra afgifterne kan anvendes til en reduktion af andre forvridende skat-
ter, f.eks. på arbejdsindkomst. 
 
Der skelnes ofte mellem to variationer af “dobbelt dividende”, jf. Bovenberg 
(1999) og Goulder (1994), Fullerten og Metcalf (1997). Ved “svag dobbelt divi-
dende” antages provenuet fra en miljørettet afgift at blive anvendt til at reducere 
andre forvridende skatter, som f.eks. indkomstskatten. Hermed opnås en vel-
færdsøkonomisk gevinst, der er større, end hvis provenuet blev tilbagebetalt som 
lige store beløb til alle. En “stærk dobbelt dividende” opstår, hvis skattesystemets 
samlede forvridning bliver mindre, når provenuet fra miljøskatten bruges til at 
sænke andre forvridende skatter.  
 
En simpel grafisk illustration viser, hvilke forhold der har betydning for, om det 
er muligt at opnå en “dobbelt-dividende” ved omlægning fra forvridende skatter 
på f.eks. arbejdsindkomst til miljøskatter. De privatøkonomiske gevinster ved at 
forurene er illustreret ved MB-kurven i figur A. Kurven angiver sammenhængen 
mellem omfanget af forurening og den marginale økonomiske gevinst ved en 
forurenede aktivitet. Kurven kan fortolkes som virksomhedernes “efterspørgsels-
kurve efter forurening”. I en situation uden miljøregulering har virksomhederne 
ingen omkostninger ved at forurene, og forureningsomfanget vil være givet ved Z. 
Forureningen giver imidlertid også anledning til eksternaliteter, og de samlede 
samfundsøkonomiske omkostninger tillagt de eksterne omkostninger svarer til 
SMC. Det samfundsøkonomisk optimale forureningsomfang er derfor Z′. Miljø-
politikkens opgave er derfor at reducere forureningen fra Z til Z′. Velfærdsgevin-
sten ved at reducere forureningen svarer til arealet B. Ved at pålægge en Pigou-
skat pr. forureningsenhed, der svarer til de eksterne omkostninger, kan denne 
reduktion opnås, samtidig med at det offentlige opnår et skatteprovenu, der svarer 
til arealet A. Alternativt kan det offentlige lægge en kvantitativ restriktion på 
forureningen svarende til Z′, men så opnår det offentlige ikke et skatteprovenu. 
Provenuet fra miljøskatten kan anvendes til at nedsætte forvridende skatter som 
f.eks. arbejdsindkomstskatten. Dette er “dobbelt-dividende” i den svage version. 
Lønskat er et eksempel på en forvridende skat, der kan nedsættes med provenuet 
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Boks V.2 “Dobbelt dividende”, fortsat 
 

fra en miljøskat. 
 
Der er ligevægt på arbejdsmarkedet, når udbuddet svarer til efterspørgslen, som 
vist i figur B. En lønskat indebærer imidlertid, at der drives en kile ind mellem 
den nominelle bruttoløn, Wg, som bestemmer arbejdsgivernes efterspørgsel efter 
arbejdskraft, og nettolønnen, Wn, som bestemmer arbejdsudbuddet. Resultatet er 
en lavere beskæftigelse, L, end tilfældet uden en lønskat. Det resulterer i et vel-
færdstab svarende til arealet C, hvilket er et tab for både udbydere og efterspørger 
af arbejdskraft. Arbejdsudbuddet afhænger af den reale nettoløn, Wn’, der er netto-
lønnen korrigeret for forbrugerpriserne, forbrugerpriserne, Pc, der er en funktion 
af producentpriserne, Pp, lønskatten, tW, og forureningsafgiften, te: 
 

( ) cWgn PtWW /1−⋅=  
,
                             

hvor 
 ( ) pc PteP ⋅+= 1               

(1)
 

 
Husholdningernes arbejdsudbud bliver således påvirket lige meget, uanset om det 
sker gennem lønskatten på 50 pct. eller en fordobling af forbrugerpriserne via en 
miljøskat. En miljøskat, der slår ud i forbrugerpriserne, øger dødsvægtstabet med 
arealet D. Den positive effekt på arbejdsudbuddet af en reduktion af arbejdsud-
buddet bliver derfor helt eller delvist opvejet af den negative effekt på arbejdsud-
buddet som følge af miljøafgiften.  
 
Hvis der skal være “stærk dobbelt dividende”, så skal forvridningen fra en miljø-
skat være mindre end fra en lønskat, men det vil generelt ikke være tilfældet, jf. 
Bovenberg og de Mooij (1994).  
 

                               A                                B 

Kroner

Forurening

MB

SMC

Z Z’

P’

A B

 

Kroner

Arbejdstimer

Wg

Wn’
Wn

LL’

Udbud

Efterspørgsel

D C
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V.5 Differentierede indirekte skatter 
 
En differentiering af momsen er almindelig i mange EU-
lande, hvor f.eks. madvarer og børnetøj typisk har en lavere 
momssats. Argumentet for en sådan differentiering er 
fordelingshensyn, jf. Crawford mfl. (2008). Det er imidler-
tid et centralt teoretisk resultat, at hvis der er en progressiv 
indkomstskat til rådighed, som kan anvendes ved omforde-
ling, er det ikke optimalt at anvende differentierede vare-
skatter, hvis alle varer og tjenester er lige gode substitutter 
for fritid, jf. Atkinson og Stiglitz (1976). Selvom personer 
med lavere indkomster således anvender relativt mere på 
f.eks. fødevarer, er det ikke et argument for, at fødevarer 
skal beskattes lavere end andet privat forbrug af forde-
lingsmæssige hensyn. Det skyldes, at der er andre og mere 
målrettede instrumenter, som en forhøjelse af bundfradra-
get, der kan varetage fordelingshensyn bedre. 
 
I det tilfælde, hvor afgiften alene indføres for at give et 
provenu, bør afgifterne sættes på et niveau, så provenuet 
tilvejebringes på en måde, der forvrider forbrugsmønstret 
mindst muligt. I skatteteorien udtrykker den såkaldte “Ram-
sey-regel”, hvordan et givet afgiftsprovenu skal opkræves, 
hvis forvridningerne ved opkrævningen skal minimeres. 
Reglen indebærer, at afgifterne skal opkræves, hvor forbru-
gerne ændrer deres forbrug mindst, når priserne sættes op. 
 
Overvejelserne i forbindelse med differentiering af indirekte 
skatter er derfor et spørgsmål om, hvorvidt det er mere 
effektivt at differentiere forbrugsskatter. Udgangspunktet er, 
at skatterne skal opkræves på det forbrug, der har en relativt 
lav egenpriselasticitet. Det betyder, at efterspørgslen ikke er 
så følsom over for prisændringer, og derfor er forvridningen 
af forbrugernes adfærd meget begrænset, hvilket også gør 
det muligt at opnå et relativt stort provenu. Denne betragt-
ning tager dog ikke hensyn til, at der også er krydsprise-
lasticiteter mellem forskellige forbrugsgoder. Det kan 
eksempelvis tænkes, at forbruget af øl ændres meget lidt, 
når prisen på øl ændres, men at forbruget af f.eks. vin og 
spiritus påvirkes. 
 

Differentierede 
skatter og 
indkomstfordeling  

Afgifter kan 
pålægges, så de 
forvrider mindst 

Hvordan påvirker 
en nedsættelse 
andet forbrug? 
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Et problem ved at omsætte denne beskatningsregel til 
praksis er, at den eksisterende viden om priselasticiteternes 
størrelse er ret begrænset. 
 
Der er dog ikke kun gevinster, men også omkostninger ved 
at differentiere de indirekte skatter. Ved vurdering af gevin-
sterne skal de administrative omkostninger for virksomhe-
derne og det offentlige, der er forbundet ved en differentie-
ring af skatten, også inddrages. Det kan forventes, at virk-
somhedernes administrative omkostninger bliver overvæltet 
i varernes pris.  
 
Det er yderligere et problem ved at nedsætte f.eks. momsen 
på udvalgte varegrupper med specifikke egenskaber, at det 
kan være svært at afgrænse de varer, som skal have en 
nedsat moms. Eksempelvis er der fremkommet forslag om 
at nedsætte momsen på sunde fødevarer. Ved en sådan 
nedsættelse skal der tages stilling til, om momsen på mælk 
skal nedsættes. Sundhedsmyndighederne anbefaler således, 
at små børn får sødmælk, mens voksne bør drikke skum-
metmælk, da sødmælk for dem er usundt. Spørgsmålet er 
derfor, om mælk skal have en lavere momssats, og i givet 
fald hvorvidt det både skal gælde for sød- og skummet-
mælk.  
 
Det er også et problem, at det er muligt at omgå reglerne, 
hvis producenten ved hjælp af prisdifferentiering får lempet 
den samlede beskatning på et produkt. I Danmark er kollek-
tiv persontransport f.eks. momsfritaget, men transport af 
biler er momsbelagt. Det er derfor en fordel for f.eks. færger 
at dele billetprisen op i en høj pris for personer og en lav for 
biler. Derved bliver momsbelastningen lavere. 
 
Indirekte skatter behøver ikke nødvendigvis at være propor-
tionale. Det er muligt for f.eks. forbrug, der opgøres med en 
måler, at gøre beskatningen progressiv. Eksempelvis kan  
vandforbrug, der ligger over et givet niveau, pålægges en 
højere afgift. Imidlertid er der en nemmere måde at sikre 
progressiviteten i skattesystemet. Det vil således have den 
samme virkning at forhøje personfradraget samtidig med, at 
vandafgiften forhøjes, når en del af forhøjelsen anvendes til 
at nedsætte bundfradraget. 

Begrænset viden 
om elasticiteter 

Administrative 
omkostninger ved 
differentiering 

Hvilke varer er 
sunde og for hvem? 

Differentiering 
giver tilskyndelse 
til omgåelse af 
reglerne 

Progressive 
indirekte skatter 
med en måler? 
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I øvrigt er der forholdsvis snævre grænser for mulighederne 
for at pålægge differentierede afgifter eller at indføre diffe-
rentierede momssatser. Det skyldes for det første, at EU-
reglerne sætter grænser for, i hvilket omfang det er muligt at 
differentiere momssatsen mellem forskellige forbrugskom-
ponenter. Desuden betyder det åbne marked, at højere 
afgifter på udvalgte varer vil indebære en stigning i grænse-
handlen, hvilket vil betyde, at beskatningsgrundlaget mind-
skes. 
 
 
V.6 Grænsehandel 
 
Moms og afgifter betales som hovedregel efter bestemmel-
seslandsprincippet. Det betyder, at varer beskattes i det 
land, de forbruges, uanset om varen er produceret i landet 
eller importeret. En forhøjelse af moms eller afgifter vil 
derfor ikke påvirke valget mellem indenlandsk producerede 
eller importerede varer. Det gælder for almindelig er-
hvervsmæssig handel. Grænsehandel, der er private perso-
ners køb i et andet land end forbrugslandet, er et brud på 
bestemmelseslandsprincippet, idet varerne beskattes i det 
land, de købes, og ikke i det land, de forbruges. Grænse-
handel er drevet af prisforskelle mellem landene, der både 
kan skyldes forskelle i moms og punktafgifter samt forskel-
le i omkostnings- og avanceforhold. 
 
Private personer har forholdsvis frie muligheder for at 
indføre varer fra andre EU-lande, og det gør det nødvendigt 
at tage påvirkningen af grænsehandlen med i betragtning, 
når niveauet for moms og afgifter skal fastlægges. Den 
større åbning, som starten af det indre marked i 1993 og 
siden hen afskaffelsen af 24-timers reglen fra 2004 indebar, 
har betydet store afgiftsnedsættelser i Danmark på bl.a. vin, 
spiritus og cigaretter.  
 
Afgifternes niveau skal fastlægges således, at der både tages 
hensyn til, at nogle af punktafgifterne er pålagt for at give et 
provenu, og at disse mest hensigtsmæssigt lægges på varer, 
der har den mindste prisfølsomhed. Andre afgifter er pålagt 
for at begrænse forbruget af varer, der lægger en omkost-

EU-regler 
begrænser 
mulighederne for 
differentiering 

Grænsehandel 
skyldes bl.a. 
forskelle i afgifter 

Påvirkningen af 
grænsehandel skal 
inddrages  

Afgifter pålægges 
af forskellige 
grunde 
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ning på andre end forbrugerne. Afgifter på tobak og spiritus 
er eksempler på varer, hvor der er pålagt en afgift for at 
begrænse forbruget og dermed de sundhedsskadelige virk-
ninger af forbruget af disse varer. Ved fastlæggelsen af 
niveauet for afgifterne skal der derfor ske en afvejning af de 
forskellige formål med afgifterne og påvirkningen af græn-
sehandelen. 
 
Forbrugernes gevinst ved grænsehandel er bestemt af pris-
besparelsen fratrukket de omkostninger, der er ved at fore-
tage grænsehandelen. Der er f.eks. besvær ved og udgifter 
til transport. Statens tab er mistet skatteprovenu. Ved en 
ændring af en afgiftssats skal det ændrede provenu af både 
danskeres og udlændinges køb af varer medtages i bereg-
ninger af provenuvirkningen. 
  
Skatteministeriet skønner over danskernes grænsehandel i 
udlandet og udlændinges grænsehandel i Danmark. Tallene 
er behæftet med nogen usikkerhed, da den primært bygger 
på spørgeskemaer og telefoninterviews samt indikatorer 
som trafiktællinger ved grænseovergange. Grænsehandels-
underskuddet steg til ca. 2,6 mia. kr. i 2005 umiddelbart 
efter ophævelsen af 24-timers reglen, jf. tabel V.6. Siden er 
grænsehandelsunderskuddet faldet til 650 mio. kr. i 2007. 
Dette dækker over danskernes grænsehandel på 12,1 mia. 
kr., udlændinges grænsehandel i Danmark på ca. 10,5 mia. 
kr. og nettogrænsehandel af benzin og diesel i udlandets 
favør. Det faldende grænsehandelsunderskud skal ses i lyset 
af, at Danmark har nedsat afgifterne på en række grænse-
handelsfølsomme varer, mens vore nabolande har hævet en 
række af disse afgifter. 
 

Danskers køb i 
udlandet og 
udlændinges køb i 
Danmark 

Lille underskud på 
grænsehandel 
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Tabel V.6  Samlet grænsehandel ud og ind af Danmark 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 ----------------------------  Mia. kr.  ---------------------------- 
Danskere 

Nydelsesmidler 
Andre varer 
I alt 

 
3,5 
5,8 
9,2 

 
3,7 
5,8 
9,5 

 
4,0 
5,8 
9,7 

 
4,2 
5,8 
9,9 

 
3,8 
5,8 
9,6 

 
3,4 
9,7 

13,1 

 
3,2 
9,0 

12,2 

 
3,2 
9,0 

12,2 
Udlændinge 

Nydelsesmidler 
Andre varer 
I alt 

 
-1,4 
-6,9 
-8,3 

 
-1,4 
-6,6 
-8,0 

 
-1,4 
-7,0 
-8,4 

 
-1,9 
-7,3 
-9,2 

 
-1,9 
-7,7 

-10,0 

 
-1,7 
-8,0 
-9,7 

 
-1,7 
-8,5 

-10,3 

 
-1,9 
-8,6 

-10,5 
Benzin og diesel 0,3 0,0 -0,5 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 
Nettogrænsehandel 1,1 1,5 0,9 0,0 -0,8 2,6 1,1 0,7 
 --------------------------------  Pct.  ----------------------------- 
Danskere 

Andel af privatforbrug 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,4 
 

1,7 
 

1,5 
 

1,5 
 

Anm.: 2007 er et skøn. 
Kilde: Skatteministeriet (2007). 

 
 
Skatteministeriet foretager også analyser af virkninger af 
afgiftsændringer på grænsehandelsfølsomme varer som vin, 
øl, spiritus, sodavand, slik og tobak. Resultaterne er, at 
selvfinansieringsgraden varierer fra ca. 90 pct. ved en 
forhøjelse på 10 kr. pr. flaske for spiritus til kun 10 pct. for 
slik ved en forhøjelse på 5 kr. pr. kg., jf. tabel V.7. En 
selvfinansieringsgrad på 10 pct. indebærer, at 10 pct. af 
skatteprovenuet fra forhøjelsen går tabt som følge af forbru-
gernes ændrede adfærd. En selvfinansieringsgrad under ca. 
30 pct. betyder, at afgifterne ikke er mere forvridende end 
direkte skatter. Der vil derfor være en effektivitetsgevinst 
ved at øge disse afgifter for at nedsætte indkomstskatten. En 
forhøjelse af afgifterne på øl, vin, sodavand, slik med de 
nævnte beløb vil resultere i et øget provenu på ca. 0,8 mia. 
kr., der kunne anvendes til at nedsætte arbejdsindkomst-
skatterne. Der er i øvrigt en positiv ekstern effekt ved at 
forhøje disse afgifter, da et mindre forbrug også vil forbedre 
sundheden. 
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Tabel V.7 Virkningen af højere afgift på grænsehandelsfølsomme varer 
 

 Øl+vin 
+ 5 kr. 
pr.ks + 

1 kr. pr. fl.

Spiritus 
+ 10 kr.  
pr. fl. 

Sodavand
+ 0,50 kr. 
pr. liter 

Slik 
+ 5 kr.  
pr. kg. 

Tobak 
+ 1 kr.  
pr. 20 
stk./g. 

 -----------------------------  Mio. kr.  ----------------------------- 
Nettoprovenu 273 24 173 362 127 
 --------------------------------  Pct.  ------------------------------- 
Selvfinansieringsgrad 29 90 15 10 67 

 

Anm.: En (lille) afgiftsforhøjelse og nedsættelse er antaget at virke symmetrisk. 
Kilde: Skatteministeriet (2007).  
 

 
 
Skattestoppets nominalprincip indebærer i øvrigt, at skatte-
provenuet af en række afgifter ved uændret forbrug hvert år 
vil blive mindsket som andel af forbruget. Der er således 
afgifter med et årligt provenu på ca. 23,5 mia. kr., der er 
omfattet af skattestoppets nominalprincip og derfor ikke 
reguleres med prisstigningstakten. Disse afgifter omfatter 
vægtafgift og afgifter på spiritus, vin og øl, afgifter på ikke-
alkoholiske drikke, afgifter af chokolade- og sukkervarer 
samt øvrige afgifter. Ophævelsen af nominalprincippet for 
disse afgifter vil indebære et øget provenu på ca. 400 mio. 
kr. det første år, når inflationen antages at være 1,75 pct.  
 
 
V.7 Skat og tidsanvendelse 
 
Der er forskellige muligheder for at påvirke størrelsen af 
arbejdsudbuddet via differentiering af de indirekte skatter. 
En differentiering af de indirekte skatter på forbrug kan tage 
hensyn til, at der er forskel på, hvor meget tid der er forbun-
det med at forbruge forskellige varer. Den tid, der anvendes 
i forbindelse med at forbruge en vare, kunne i stedet anven-
des til at arbejde i. Ud fra denne betragtning skal beskatnin-
gen derfor være højest på det forbrug, der er komplementært 
til fritid, jf. Corlett og Hague (1953). Der kan derfor være 
argumenter for, at varer og tjenester, der kræver meget 
forbrug af fritid, skal beskattes hårdere end andet forbrug. 
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Et eksempel kunne være biografbilletter, der er tilknyttet 
forbrug i fritiden.  
 
Der er også forbrug, som udbydes på markedsmæssige 
vilkår, der konkurrerer med familiernes forbrug af fritid. 
Når køb af f.eks. rengøring og havearbejde (hjemmeservice) 
beskattes med samme skat som andet forbrug, vil skatte-
systemet indebære en relativt kraftig forvridning til ugunst 
for den markedsmæssige produktion af hjemmeservice. Det 
skyldes, at værdien af hjemmeproduktionen ikke beskattes, 
og derfor vil familien blive tilskyndet til selv at producere 
disse ydelser frem for at øge omfanget af tid på arbejdsmar-
kedet inden for deres fag, hvor deres produktivitet sædvan-
ligvis er højere end ved husarbejde. Det er et argument for, 
at beskatningen skal være lempeligere på hjemmeservice, 
eventuelt i form af et direkte tilskud, et skattefradrag eller 
ligende, jf. Kleven mfl. (2000) og Kleven (2004). 
 
 
V.8 Skatteudgifter vedrørende indirekte skatter 
 
Nogle erhverv eller varer behandles skattemæssigt mere 
lempeligt end de skatteregler, der gælder generelt på områ-
det tilsiger. Der kan være forskellige velbegrundede øko-
nomiske argumenter for at behandle nogle erhverv mere 
lempeligt. En mere lempelig beskatning kan sidestilles med 
statsstøtte, jf. Det Økonomiske Råd (2006). En ulempe ved 
at yde statsstøtten som skattelempelse frem for at yde direk-
te tilskud er, at det gør gennemsigtigheden mindre, hvilket 
vanskeliggør prioriteringen af de offentlige udgifter. I dette 
afsnit ses nærmere på baggrunden for nogle af de skatteud-
gifter, som vedrører indirekte skatter. Der er ikke tale om en 
fuldstændig gennemgang af alle skatteudgifterne inden for 
de indirekte skatter, da det ikke er muligt inden for rammer-
ne af denne rapport.  
 
Rigsrevisionen (2007) har opgjort skatteudgifterne for de 
indirekte skatter til ca. 21 mia. kr. Skatteudgifter er define-
ret som den afvigelse fra referencerammen, der leder til et 
fald i den effektive beskatning. Det er nødvendigt at fast-
lægge en veldefineret referenceramme. Referencerammen er 
i beregningerne defineret som hovedreglen i det generelle 

Ingen skat på 
hjemmeproduktion 
 

Skatteudgifter kan 
sidestilles med 
offentlige udgifter 

Afvigelser fra de 
generelle regler 



 

 353

skattesystem, og afvigelser fra dette er en skatteudgift. Det 
vil sige, at skattereglerne indebærer, at der er en mere 
gunstig beskatning af visse typer af indkomst, aktiver eller 
forbrug. Skatteudgifter kan have form af særligt lave skatte-
procenter, særligt gunstige afskrivningsregler, der reducerer 
skattegrundlaget, fradrag i den betalte skat, samt særligt 
lange kredittider på skatter og afgifter mv.  
 
Rigsrevisionens beregninger viser, at ca. en tredjedel af 
skatteudgifterne for indirekte skatter vedrører momsfritagel-
se og nulmoms. Ved momsfritagelse betales ikke moms af 
salg, men der betales moms af input til produktionen. Det er 
således kun erhvervets egen merværdi, der ikke pålægges 
moms. Ved nulmoms betales der ikke udgående moms, og 
samtidig fratrækkes den indgående moms, branchen har 
betalt for varer, der indgår i produktionen. Ved denne 
ordning er tilskuddet derfor noget større, end hvis der havde 
været tale om momsfritagelse. Dagbladene er det eneste 
erhverv, der er omfattet af nulmoms-ordningen. Det er 
beregnet, at skatteudgiften til denne ordning udgjorde 974 
mio. kr. i 2006. 
 
En betydelig del af momsfritagelsen vedrører områder som 
børnepasning, undervisning, sundhed samt ældrepleje, hvor 
der også ydes en betydelig direkte offentlig støtte. Begrun-
delsen for at momsfritage disse områder kan bl.a. være at 
sidestille offentlig og privat produktion af disse ydelser. 
 
Udover momsområdet er der også skatteudgifter i relation 
til punktafgifter. Eksempelvis er der inden for loven om 
registreringsafgifter to særlige regler, der indebærer en 
skatteudgift. Den ene er den såkaldte frikørselsordning for 
hyrevogne, og den anden er fritagelse for registreringsafgift 
for genopbygning af totalt skadede biler. Det er beregnet, at 
skatteudgiften udgjorde henholdsvis 297 mio. kr. og 400 
mio. kr. i 2006. 
 
Hyrevogne er pålagt en lavere registreringsafgift end biler 
til private husholdninger. Frikørselsordningen indebærer, at 
vognmændene kan videresælge hyrevogne til private uden 
yderligere afgifter, når de mindst har kørt i tre år og mindst 
210.000 km., eller i mindst to år og mindst 250.000 km. Det 
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gør det fordelagtigt for vognmænd at købe store biler, fordi 
de nedskrives mindst i værdi, når de kører langt. Hvis der 
blev ydet et direkte tilskud, vil det ikke nødvendigvis være 
fordelagtigt at købe store biler. Valg af mindre biler ville 
være en fordel for afviklingen af trafikken i storbyerne, og 
de ville være mindre forurenende.  
 
Der skal ikke svares registreringsafgift af totalt skadede 
biler, hvis udgifterne til genopbygning ikke overstiger 75 
pct. af bilens handelsværdi før skaden. En sådan fritagelse 
tilskynder til at anvende dansk arbejdskraft til lavproduktivt 
arbejde frem for at importere nye biler, der i mange tilfælde 
vil være teknisk bedre. 
 
 
V.9 Afrunding 
 
En generel indirekte forbrugsskat hviler på al arbejds- og 
overførselsindkomst og på opsparede formuer. En omlæg-
ning fra indkomstskatter til indirekte skatter kan derfor 
indebære en effektivitetsgevinst, i den udstrækning det 
resulterer i en lavere samlet skat på arbejdsindkomst. Det er 
muligt at nedsætte den effektive skat på arbejdsindkomst, da 
en del af skattebelastningen bæres af andre end de beskæfti-
gede. Indirekte skatter har således generelt en bredere 
skattebase end indkomstskatter. 
 
En omlægning fra indkomstskatter til afgifter kan dog 
indebære en skævere fordeling af forbrugsmuligheder. 
Denne omfordeling er meget begrænset. 
 
Der kan pålægges afgifter på forbrug af varer, der har en 
uhensigtsmæssig effekt på samfundet. Eksempelvis kan 
miljøskatter være et effektivt instrument til at forbedre 
miljøet 
 
Der er imidlertid grænser for, hvor høje afgifterne på græn-
sehandelsfølsomme varer kan være, hvis provenuet skal stå 
mål med forvridningen. De forholdsvis lave selvfinansie-
ringsgrader for visse grænsehandelsfølsomme varer tyder 
dog på, at der er rum for lidt højere afgifter på visse varer 
som øl, vin, slik og sodavand. 
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