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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 98 af 14. november 2016 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

I forlængelse af samrådet om statsstøtte til det danske rederierhverv gennem DISordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål O-T, bedes ministeren opdatere tabel 1 i
svaret på SAU alm. del – spørgsmål 33 med det årlige indberettede statsstøttebeløb for
DIS-ordningen i 2001-2015 opgjort efter den justerede opgørelse, som også medtager de
begrænset skattepligtige.
Svar

Som beskrevet i mit svar på spørgsmål 33 indberettes de årlige statsstøttebeløb vedrørende DIS-ordningen hvert år til Kommissionen. Statsstøttebeløbet vedrørende DISordningen indberettes som den senest beregnede skatteudgift for DIS-ordningen.
Som det ligeledes er beskrevet i mit svar på spørgsmål 33, er datagrundlaget for beregningerne og de antagne forudsætninger om relevante gennemsnitssatser blevet justeret løbende. Beregningsmetoden (tabt provenumetode), der ligger til grund for beregning af
skatteudgiften, er imidlertid ikke blevet ændret.
De løbende justeringer af datagrundlaget har omhandlet behandlingen af begrænset skattepligtige søfolk. Ved den seneste beregning er den del af skatteudgiften, der vedrører
begrænset skattepligtige, beregnet på baggrund af rederiernes indberetninger til eindkomstregistret. Da tilsvarende datagrundlag kun eksisterer tilbage til og med indkomståret 2008, er det desværre ikke umiddelbart muligt, at medregne begrænset skattepligtige i skatteudgiften for indkomstår før 2008.
De genberegnede skatteudgiftsbeløb for indkomstårene fra 2008 til 2015 er vist i tabel 1.
Der er anvendt det samme datagrundlag og forudsætninger for fastsættelse af relevant
gennemsnitsskat, som ligger til grund for skønnet vedrørende 2015. Som følge heraf er
der ikke nødvendigvis overensstemmelse med de beløb, som er indberettet til Kommissionen vedrørende tidligere år.
Tabel 1. Genberegning af skatteudgiften for DIS-ordningen for perioden 2008 - 2015
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mio. kr. årets niveau

750

775

725

775

800

800

850

885

Mio. kr. 2016-niveau

825

900

800

850

850

850

875

900

Kilde: Skatteministeriet
Anm.: Der er anvendt det samme datagrundlag og forudsætninger for fastsættelse af relevant gennemsnitsskat, som ligger
til grund for skønnet vedrørende 2015. Der er dog taget højde for, at den gennemsnitlige skattesats falder fra 2009 til 2010
som følge af Forårspakke 2.0.
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