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Massivt flertal af danske virksomheder vil 

have en bundgrænse for selskabsskatten 
Langt størstedelen af danske virksomhedsledere mener, at Danmark bør arbejde for, at der indføres 

en bundgrænse for selskabsskatten i EU. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsen-

tativt udsnit af danske virksomheder. Virksomhedernes holdning står i kontrast til holdningen hos de 

store erhvervsorganisationer, som hidtil har været kritiske over for indførelsen af en bundgrænse for 

selskabsskatten. 

 Et overvældende flertal af danske virksomheder (81 pct.) mener, at Danmark bør arbejde for, 

at der indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU. Dermed er der umiddelbart opbak-

ning blandt danske virksomheder til det forslag, som Europa-Kommissionen har stillet. 

 

 Der er bred opbakning til forslaget på tværs af både små og store virksomheder, og på tværs 

af virksomheder med lokal og international kundebasis. På trods af dette er de store danske 

erhvervsorganisationer kritiske over for indførelsen af en bundgrænse for selskabsskatten. 

Cevea mener 

 Danmark bør arbejde hårdt for, at der indføres en ambitiøs, undtagelsesfri og effektiv bund-

grænse for selskabsskatten i EU. Det er strengt nødvendigt, hvis vi skal stoppe ræset mod 

bunden, hvor EU-landene konkurrerer på at tilbyde de store multinationale selskaber konkur-

renceforvridende skatterabatter. 
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INDLEDNING 

Selskabsskattesatsen har været et væsentligt parameter i de europæiske landes konkurrence om at 

tiltrække virksomheder. Derfor har europæiske lande sænket deres selskabsskattesatser ad flere om-

gange de seneste tre årtier. Det har betydet, at den gennemsnitlige selskabsskattesats i EU er faldet 

fra ca. 35 pct. i 1995 til ca. 21 pct. i dag.1 Parallelt hermed er selskabsskatten i Danmark faldet fra 50 

pct. i 1989 til 22 pct. i dag.2 Daværende finansminister Bjarne Corydon forklarede, at reduktionen til 

22 pct. var “udtryk for selvforsvar mod at flere lande allerede har eller vil sænke selskabsskatten for at 

tiltrække investeringer og arbejdspladser”.3 

Med dette “ræs mod bunden” risikerer vi at ende i en negativ spiral, hvor selskabsskattelettelser i et 

land, fører til selskabsskattelettelser i et andet land, som fører til selskabsskattelettelser i et tredje 

land osv. Dertil kommer, at en række europæiske lande har suppleret deres selskabsbeskatning med 

diverse fradragsregler, som sænker den effektive selskabsskattesats.4 Andre har indgået særaftaler 

med visse virksomheder, som sikrer disse favorable skattevilkår. 

Samlet set åbner det op for en uhensigtsmæssig skatteplanlægning hos multinationale selskaber, 

som kan udnytte skattely ved at flytte indkomst og dermed undgå beskatning. Det er uretfærdigt og 

konkurrenceforvridende over for små og mellemstore virksomheder, som ikke har samme mulighe-

der. Samtidig udhuler det de enkelte landes skattebaser. Det er problematisk, fordi indtægter fra sel-

skabsskatten er vigtige for at kunne finansiere offentlige investeringer i uddannelse, infrastruktur og 

velfærd. 

Hvert år mister Danmark skatteprovenu, fordi multinationale selskaber flytter indkomst til skattely for 

at slippe for selskabsskat. Den danske stat går hvert år går glip af godt 9 mia. kr., fordi virksomheder 

flytter deres overskud til skattely.5 Langt størstedelen af dette sker til skattely i andre EU-lande såsom 

Irland, Holland og Luxembourg. 

I de senere år er der kommet større fokus på internationalt samarbejde om at sætte ind over for skat-

tely. Blandt andet indgik Danmark og 136 andre lande i OECD i oktober 2021 en aftale om en global 

minimumsskattesats på 15 pct. for de største multinationale selskaber.6  

                                                                    
1 Trading Economics (2022). European Union Corporate Tax Rate.  
2 Økonomi- og Indenrigsministeriet (2019). Selskabsskat i Danmark. Økonomisk analyse nr. 38. 
3 Børsen (2013). Corydon: Vores mål er ikke den laveste selskabsskat.  
4 De Økonomiske Råd (2019). Dansk Økonomi, forår 2019. København: De Økonomiske Råd. 
5 Ifølge et dansk-amerikansk studie gik Danmark glip af 1,34 mia. $ til skattely i 2018, heraf 1,15 mia. $ til skattely i EU. Se 

Tørslev, T. R., L. S. Wier & G. Zuchman (2022). The Missing Profits of Nations. https://missingprofits.world/  
6 Skatteministeriet (2021). Historisk aftale om international selskabsbeskatning. 

https://tradingeconomics.com/european-union/corporate-tax-rate
https://borsen.dk/nyheder/politik/corydon-vores-maal-er-ikke-den-laveste-selskabsskat-4goq6
https://dors.dk/files/media/rapporter/2019/f19/endelig_rapport/dansk_oekonomi_foraar_2019.pdf
https://missingprofits.world/
https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/pressemeddelelser/historisk-aftale-om-international-selskabsbeskatning/
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Europa-Parlamentet godkendte i sidste uge et forslag fra Europa-Kommissionen til, hvordan aftalen 

skal gennemføres i EU.7 Forslaget har dog mødt modstand blandt nogle EU-lande og er foreløbigt 

blevet blokeret i Rådet, hvor det kræver enighed mellem alle EU-lande.8   

I Danmark er holdningerne delte, når det kommer til at koordinere skatteregler internationalt. Hvad 

angår spørgsmålet om en fælles minimumssats for selskabsskat i EU, bakker faglige organisationer 

op,9 mens store erhvervsorganisationer har været mere skeptiske.10 Imidlertid ved vi ikke, hvad hold-

ningen er hos dem, det i virkeligheden drejer sig om – nemlig virksomhederne. 

I dette notat undersøger vi danske virksomheders holdning til en minimumsgrænse for selskabsskat-

ten i EU. Notatet er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 500 virksomheds-

ledere i Danmark. For yderligere information om metoden henvises til boksen ”Metoden bag”. 

BRED OPBAKNING TIL BUNDGRÆNSE FOR SELSKABSSKATTEN I EU 

Figur 1 viser, hvordan de danske virksomhedsledere forholder sig til spørgsmålet om en bundgrænse 

for selskabsskatten i EU. Virksomhederne er blevet spurgt, før aftalen om selskabsskat blev indgået i 

OECD. 

Hele 4 ud af 5 virksomhedsledere (81 pct.) er enten helt enige (44 pct.) eller delvist enige (37 pct.) i, 

at Danmark bør arbejde for, at der indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU. Omvendt er der 

kun en femtedel af virksomhederne (19 pct.) enten helt (6 pct.) eller delvist uenige (13 pct.). 

  

                                                                    
7 Europa-Parlamentet (2022). Fælles europæisk selskabsskat: MEP'erne presser på for hurtig vedtagelse. 
8 Europa-Kommissionen (2021). Fair beskatning: Kommissionen foreslår hurtig gennemførelse af den internationale aftale 

om minimumsbeskatning af multinationale selskaber; Nielsen, P. (2022). Polen modsætter sig igen: Global skatteaftale bliver 

sparket til hjørne i EU. Altinget.  
9 Se f.eks. Sorgenfrey, B. (2021). FH: EU skal have en minimumssats for selskabsskat på 20 til 25 procent. Altinget. 
10 Se f.eks. Bræstrup, J. (2021). Dansk Industri: Vi vil have konkurrence på selskabsskatten. Altinget og Mikkelsen, B. (2021). 

Dansk Erhverv: Ensartet selskabsskat i EU er en dårlig idé. Altinget.  

https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20220517IPR29938/faelles-europaeisk-selskabsskat-mep-erne-presser-pa-for-hurtig-vedtagelse
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_21_7028
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_21_7028
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/polen-modsaetter-sig-igen-global-skatteaftale-bliver-sparket-til-hjoerne-i-eu
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/polen-modsaetter-sig-igen-global-skatteaftale-bliver-sparket-til-hjoerne-i-eu
https://www.altinget.dk/eu/artikel/fh-eu-skal-have-en-minimumssats-for-selskabsskat-paa-20-til-25-procent
https://www.altinget.dk/eu/artikel/di-skab-konkurrence-paa-selskabsskatten
https://www.altinget.dk/eu/artikel/dansk-erhverv-ensartet-selskabsskat-i-eu-er-en-daarlig-ide
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Figur 1. Danske virksomheders holdning til bundgrænse for selskabsskat i EU 

 

Note: Figuren viser virksomhedslederes svar på, om de er enige eller uenige i udsagnet: ”Danmark bør arbejde for, at der 

indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU”.  ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet, N=416. 

Kilde: MEGAFON for Cevea. 

Der er altså et klart flertal af de danske virksomheder, som mener, at Danmark bør arbejde for, at der 

indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU.  

De virksomheder, som drager fordel af de lave selskabsskatter i andre europæiske lande, er især store 

internationale virksomheder, som kan flytte deres overskud til for eksempel et søsterselskab i et an-

det EU-land. Derfor kunne det forventes, at virksomhedsleder fra store internationale virksomheder 

ville være mindre begejstrede for forslaget om en bundgrænse for selskabsskatten i EU.  

Dette er dog ikke tilfældet. Undersøgelsen viser, at selv blandt lederne af de allerstørste virksomheder 

med mere end 200 ansatte er der klar opbakning til forslaget, jf. tabel 1 i appendiks. 78 pct. er helt 

eller delvist enige i, at der bør indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU. Tilsvarende er der 

også klar opbakning blandt virksomheder, der primært får deres omsætning fra internationale kunder. 

Her er tallet 78 pct. 

Samme billede tegner sig, hvis man ser på tværs af brancher, på tværs af landet og på tværs af virk-

somheder med forskellige grader af konkurrencepres. I alle tilfælde er der et klart flertal af virksom-

hedslederne i undersøgelsen, der ønsker en bundgrænse for selskabsskatten, jf. tabel 1 i appendiks. 

Det er overraskende, at der er så bred støtte til forslaget blandt danske virksomheder. I hvert fald står 

det umiddelbart i kontrast til holdningen hos de danske erhvervsorganisationer. Dansk Erhverv har 

tidligere meldt ud, at de er imod indførelsen af en bundgrænse for selskabsskatten i EU, og de har 
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også stillet sig kritiske overfor det konkrete forslag, EU-kommissionen har fremsat.11 Dansk Industri 

har også tidligere meldt ud, at de er imod indførelsen af en fælles bund i EU.12 Meldingerne fra DI har 

dog været mindre klare, efter Kommissionen fremsatte sit forslag i december.13 SMVdanmarks hold-

ning til selskabsskatten er, at “det er en god idé at konkurrere den helt ned”, hvorfor det må formodes, 

at de heller ikke ønsker en bundgrænse under selskabsskatten i EU.14 Men vores undersøgelse viser 

altså, at holdningen er en helt anden hos de virksomheder, som erhvervsorganisationerne repræsen-

terer. 

KONKLUSION 

Der er et klart ønske blandt danske virksomheder om, at der indføres en bundgrænse for selskabs-

skatten i EU. Dette gælder bredt i dansk erhvervsliv både på tværs af landet, på tværs af brancher og 

på tværs af små og store virksomheder. Modstanden mod forslaget fra de store erhvervsorganisatio-

ner er dermed ikke afstemt med holdningen blandt virksomhederne selv. 

Virksomheders muligheder for at undgå at betale selskabsskat er en af de helt store udfordringer for 

velfærdsstaten i en globaliseret verden. Når store multinationale selskaber fuldt lovligt kan flytte over-

skud rundt mellem lande og dermed vælge deres egen skatteprocent, så har vi reelt mistet vores na-

tionale suverænitet på dele af skatteområdet. Derfor er det åbenlyst, at der er behov for langt mere 

internationalt samarbejde på skatteområdet, end vi har i dag. 

Denne erkendelse er også ved at gå op for mange af verdens lande. Med den nylige OECD-aftale om 

en bundgrænse for selskabsskatten på 15 pct. er der taget et afgørende skridt i den rigtige retning. 

Man kan dog diskutere, om grænsen skal være højere. Det mener såvel danske som europæiske fag-

lige organisationer.15 

Hvis man skal sikre en effektiv minimumsgrænse, er det ikke tilstrækkeligt at aftale en formel mini-

mumssats for selskabsskatten. Det er lige så afgørende, at man også aftaler fælles konventioner for 

skattegrundlaget og sikrer, at de enkelte lande ikke kan undgå skattebetaling gennem særaftaler og 

fradrag. 

Kampen er derfor langt fra ovre. Når aftalen skal udmøntes i EU, må det forventes, at de lande, der 

nyder godt af at fungere som skattely i dag, vil gøre deres for at modarbejde og udvande aftalen. Men 

vi må ikke sætte barren efter laveste fællesnævner, hvis vi skal stoppe det nedadgående pres på sel-

skabsskatten.  

                                                                    
11 Mikkelsen, B. (2021). Dansk Erhverv: Ensartet selskabsskat i EU er en dårlig idé, Altinget. Nielsen, P. (2022). Dansk Erhverv 

dumper EU-skatteaftale: Frygter nyt lag af regler i dansk erhvervsliv. Altinget. 
12 Bræstrup, J. (2021). Dansk Industri: Vi vil have konkurrence på selskabsskatten, Altinget. 
13 Nielsen, P. (2022). Hasteimplementering af global skatteaftale bekymrer DI. Altinget. 
14 Holstein, Mia (2021). SMVdanmark om måling: Danskere ved tilsyneladende ikke, hvad de taler om, Altinget. 
15 Sorgenfrey, B. (2021). FH: EU skal have en minimumssats for selskabsskat på 20 til 25 procent. Altinget; The European 

Trade Union Confederation (2021). New EU resources vital for recovery and just transition.  

https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/dansk-erhverv-ensartet-selskabsskat-i-eu-er-en-daarlig-ide
https://www.altinget.dk/eu/artikel/dansk-erhverv-dumper-eu-skatteaftale-frygter-nyt-lag-af-regler-i-dansk-erhvervsliv
https://www.altinget.dk/eu/artikel/dansk-erhverv-dumper-eu-skatteaftale-frygter-nyt-lag-af-regler-i-dansk-erhvervsliv
https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/di-skab-konkurrence-paa-selskabsskatten
https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/hasteimplementering-af-global-skatteaftale-bekymrer-erhvervslivet
https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/smvdanmark-om-rundspoerge-danskere-ved-tilsyneladende-ikke-hvad-de-taler-om
https://www.altinget.dk/eu/artikel/fh-eu-skal-have-en-minimumssats-for-selskabsskat-paa-20-til-25-procent
https://www.etuc.org/en/pressrelease/new-eu-resources-vital-recovery-and-just-transition
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I mere progressive lande som Danmark bør vi sætte alle kræfter ind på, at EU går forrest og indfører 

en ambitiøs, bindende og effektiv bundgrænse. Skattelylandenes usolidariske adfærd er til stor skade 

for resten af EU-landene, og derfor må det overvejes, om de skal have lov til at blokere for skatteaftaler 

eller om vetoretten skal suspenderes i sådanne sager. 

Danmark mister milliarder af skattekroner til skattely hvert år, også til lande inden for EU. Derfor er 

det klart i Danmarks interesse at få stoppet lækagen med en bundprop. Ved siden af de politiske for-

handlinger ad de formelle kanaler i EU, bør den danske fagbevægelse såvel som de danske erhvervs-

organisationer også bidrage til at presse på for en ambitiøs aftale. Også danske virksomheder ønsker 

en EU-bundgrænse for selskabsskatten. 

 

  



7 

 

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk  

METODEN BAG 

Undersøgelsen er gennemført af MEGAFON som en kombineret telefon- og internetundersøgelse i 

perioden 19. august til 4. oktober 2021. Der er taget udgangspunkt i private virksomheder med mi-

nimum 3 fuldtidsansatte. Interviewene er konkret gennemført med lederen af virksomheden eller 

alternativt med en person i virksomheden, der kan tale på vegne af ledelsen.  

 

I alt blev 500 brugbare interviews gennemført. Af disse var 462 gennemført over telefon og 38 gen-

nemført via internettet efter rekruttering over telefon. Respondenter, som ikke svarede på spørge-

skemaet blev forsøgt kontaktet op til 12 gange. Svarprocenten var 39 pct. 

 

Undersøgelsen blev gennemført særskilt for Cevea, så ingen uvedkommende spørgsmål har kunne 

påvirke besvarelserne. 

 

For at sikre, at stikprøven er repræsentativ for danske virksomheder, er virksomhederne udvalgt og 

vægtet efter branche, område og antal ansatte i forhold til den aktuelle fordeling af virksomheder i 

Danmark. Vægtningen efter antallet af ansatte er foretaget sådan, at virksomhederne er repræsen-

tative for populationen af ansatte. Det vil sige, at for eksempel virksomheder med 100-200 ansatte 

udgør ca. 10 pct. af stikprøven, hvilket afspejler at ca. 10 pct. af de privatansatte i Danmark arbejder i 

virksomheder af denne størrelse. 

 

Tabel 1 i appendiks angiver konfidensintervaller for alle de estimater, der er omtalt i teksten. 
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APPENDIKS 

Tabel 1. Holdning til bundgrænse for selskabsskat i EU fordelt på virksomhedsstørrelse, bran-

che, geografi mm. (pct.) 

 Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 

I alt 44 [39; 49] 37 [33; 42] 13 [9; 16] 6 [4; 8] 

Virksomhedsstørrelse         

  Under 10 ansatte 50 [40; 61] 32 [22; 42] 10 [3; 16] 8 [2; 13] 

  10-49 ansatte 48 [39; 57] 33 [25; 41] 11 [5; 16] 9 [4; 14] 

  50-199 ansatte 46 [36; 57] 38 [28; 49] 10 [4; 16] 6 [1; 10] 

  200 ansatte eller over 32 [24; 41] 46 [37; 55] 20 [12; 27] 2 [0; 5] 

Brancher         

  Handel 38 [27; 49] 40 [29; 51] 20 [11; 29] 2 [0; 6] 

  Industri 45 [34; 55] 35 [24; 45] 16 [8; 24] 5 [0; 9] 

  Transport 52 [34; 70] 23 [8; 39] 15 [2; 27] 10 [0; 21] 

  Hotel og restauration 34 [15; 54] 43 [22; 64] 14 [0; 28] 9 [0; 21] 

  Bygge og anlæg 40 [26; 54] 38 [24; 52] 16 [5; 26] 6 [0; 13] 

  Vidensservice 53 [41; 65] 39 [28; 51] 6 [1; 12] 2 0; 5] 

  Anden privat service 26 [13; 39] 50 [35; 65] 7 [0; 14] 18 [6; 29] 

  Landbrug 42 [18; 66] 30 [8; 52] 9 [0; 23] 18 [0; 37] 

  Øvrige 70 [53; 88] 28 [11; 45] 1 [0; 6] 0 [ ; ] 

Region         

  Hovedstaden 40 [33; 47] 42 [34; 49] 13 [8; 18] 5 [2; 9] 

  Sjælland 31 [16; 46] 44 [27; 60] 17 [4; 29] 9 [0; 18] 

  Syddanmark 48 [37; 60] 35 [24; 46] 11 [4; 18] 7 [1; 12] 

  Midtjylland 51 [41; 61] 31 [22; 40] 12 [6; 19] 6 [1; 10] 

  Nordjylland 46 [30; 62] 34 [19; 49] 12 [2; 23] 7 [0; 16] 

Primære kundebasis1         

  Kunder i lokalområdet 46 [35; 56] 39 [29; 50] 11 [5; 18] 4 [0; 8] 

  Kunder i regionen 29 [18; 40] 45 [33; 58] 13 [5; 21] 13 [5; 21] 

  Kunder i hele landet 47 [40; 54] 36 [29; 43] 12 [7; 17] 5 [2; 8] 

  Internationale kunder 46 [35; 57] 32 [22; 42] 15 [8; 23] 6 [1; 12] 

Konkurrencepres2         

  Slet ikke 51 [15; 86] 26 [0; 57] 23 [0; 53] 0 [ ; ] 

  I mindre grad 47 [34; 59] 33 [22; 45] 10 [2; 17] 10 [3; 18] 

  I nogen grad 39 [29; 49] 40 [30; 50] 15 [8; 22] 6 [1; 11] 

  I høj grad 48 [39; 56] 39 [31; 47] 10 [5; 15] 3 [0; 6] 

  I meget høj grad 41 [32; 51] 36 [27; 45] 15 [8; 22] 7 [3; 12] 

Noter: Figuren viser virksomhedslederes svar på, om de er enige eller uenige i følgende udsagn: ”Danmark bør arbejde for, 

at der indføres en bundgrænse for selskabsskatten i EU”.  ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet, N=416. 
1Angiver, hvor virksomheden primært har sin omsætning fra. 2Angiver virksomhedernes svar på spørgsmålet: ”I hvilken grad 

oplever din virksomhed et konkurrencepres fra andre virksomheder i branchen?” 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 


