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TilFolketinget – Skatteudvalget

Vedrørende L 218 - Forslag til Lov om Forslag til lov om ændring af
selskabsskatteloven,
lov
om
afgift
af
lønsum
m.v.,
kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om
Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber,
forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og
fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 7 af 12. juni 2013. Spørgsmålet er stillet
efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Holger K. Nielsen
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/ Thomas Larsen

Spørgsmål7:

Kan ministeren oplyse, i hvilket omfang man har brugt af provenuet, som man
har fået ved konverteringen fra kapitalpensioner til alderspensioner?

Svar

Da fremrykningen af beskatningen ikke indebærer et varigt merprovenu, er det
heller ikke medtaget som et varigt finansieringselement – hverken i
skattereformen fra 2012 eller i dette lovforslag.
Jf. bemærkningerne til L 194, folketingsåret 2011-12, giver fremrykningen af
beskatningen dog mulighed for på kort sigt at igangsætte skattenedsættelserne
lidt hurtigere end ellers, hvilket bidrager til at øge aktiviteten. Reformen er
fuldt finansieretsamlet set.
Forlængelsen af den eksisterende rabatperiode for kapitalpensionersamt
opjusteringen af skønnet for den nuværenderabatperiode medfører – som
nævnt i svaret på spørgsmål 3 –et yderligere umiddelbart engangsprovenu fra
fremrykket beskatning på 15,0 mia. kr. i 2013og 19,4 mia. kr. i 2014.
Det yderligere merprovenu i 2013 er reserveret til finansiering afSkattereform
2012 og anvendes derved, jf. Aftale om en skattereform, til at afdrage på den
offentlige gæld. Af provenuet på 19,4mia. kr. i 2014 er 18,4 mia. kr. reserveret
til nedbringelse af den offentlige gæld, jf. Aftaler om en Vækstplan DK. De
resterende 1 mia. kr. anvendes til på kort sigt at igangsætte initiativerne i
Vækstplan DK lidt hurtigere end ellers – men uden at svække den
finanspolitiske holdbarhed.
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