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L 192 - Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af
afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 30.maj 2012. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V).

Thor Möger Pedersen
/ Marianne Sigetty

Spørgsmål 1:
Ministeren bedes redegøre for og oversende dokumentation for, at initiativet i regeringens
udspil til en skattereform om bedre afskrivningsmuligheder for virksomhederne, forventes
at øge de private investeringer med i alt 15-20 mia. kr. i perioden 2012-2013.
Svar
Investeringsvinduet betyder, at afskrivningsgrundlaget for en række driftsmidler forhøjes
med 15 pct. til 115 pct. af anskaffelsessummen for nye driftsmidler anskaffet i perioden
30.maj 2012 til udgangen af 2013.
Ifølge Danmarks Statistik udgjorde de faste bruttoinvesteringer ca. 300 mia. kr. i 2011,
hvoraf ca. 100 mia. kr. skønsmæssigt vurderes at være driftsmidler omfattet af det foreslåede investeringsvindue. Det vurderes derfor, at investeringerne i driftsmidler uden investeringsvinduet alt andet lige vil ligge på omkring 100 mia. kr. årligt.
Det forhøjede afskrivningsgrundlag i investeringsvinduet vil midlertidigt reducere virksomhedernes kapitalomkostninger svarende til, at udgifterne til de omfattede investeringer
falder med ca. 3,25 pct. (for virksomheder i skatteposition). Dette vil tilskynde virksomhederne til dels at øge deres investeringer i 2012 og 2013, dels at fremrykke investeringer, der
ellers var planlagt til 2014 og senere år.
Det er forudsat, at et fald i kapitalomkostningerne på 1 pct. vil medføre en stigning i investeringerne på ca. 1½ pct. Den samlede stigning i investeringerne forventes således at udgøre ca. 5 pct., hvilket svarer til en stigning i investeringerne på 2,5 mia. kr. i 2012 og 5,0
mia. kr. i 2013. Herudover forventes de fremrykkede investeringer skønsmæssigt at udgøre
ca. 10 mia. kr.
Samlet set skønnes forslaget således at øge investeringerne i 2012 og 2013 med i alt 15-20
mia. kr.
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