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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. 2 af 30.maj 2012. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Ellen Trane Nørby (V).

Thor Möger Pedersen
/ Marianne Sigetty

Spørgsmål 2:
Ministeren bedes redegøre for og oversende dokumentation for, at initiativet i regeringens
udspil til en skattereform om bedre afskrivningsmuligheder for virksomhederne forventes
at give 9000 ekstra jobs allerede i årene 2012-2013, som statsministeren udtalte på pressemødet den 29. maj jf. Ritzau.
Svar
De 9.000 ekstra jobs vedrører kun 2013 og ikke som anført i spørgsmålet 2012-2013. Desuden stammer de 9.000 ekstra jobs ikke kun fra virkningen af de bedre afskrivningsmuligheder for erhvervslivet, men også fra andre dele af regerings skatteudspil (Danmark i arbejde – Skattereform) samt fra den boligaftale om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme, der er indgået 10. maj 2012. Regeringens skatteudspil vil i 2013 i alt skabe
7.500 ekstra jobs, mens boligaftalen øger antallet af ekstra jobs med 1.500.
Beskæftigelseseffekterne fremgår bl.a. af figur 7.2 ”Samlede beskæftigelseseffekter af initiativer, som understøtter økonomien på kort sigt” (Danmark i arbejde – Skattereform side
38). Virkningerne af boligaftalen omtales i pressemeddelelse af 10. maj 2012 (jf. Bilag 1).
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Bilag 1: Virkningerne af boligaftalen - pressemeddelelse af 10. maj 2012

NOTAT
Dato: 10. maj 2012
Kontor: Boligøkonomi
Sagsnr.: 2012-268
Sagsbehandler: mik
Dok id:
BA 12 – bilag 3

Effekt af forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2012 på 4,1 mia. kr.

Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering forhøjes med 4,1 mia. kr.
uden modsvarende reduktioner af de fastsatte rammer for 2013-2016.
Tabel 1 viser de isolerede aktivitetseffekter af en rammeforhøjelse i 2012.
Tabel 1. Skønnet aktivitetseffekt af en rammeforhøjelse på 4,1 mia. kr. fordelt på investeringer og beskæftigelseseffekt
Investeringseffekt (mia. kr., 2012-pl)
Beskæftigelseseffekt (1.000 personer)

2013

2014

2015

1,6

1,2

1,2

1½

1½

1½
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