
 

 

Faktaark    

  

22. Samfundsbidrag fra den finansielle sektor 

Regeringen foreslår, at den finansielle sektor skal bidrage yderligere til samfunds-

økonomien. Det skal blandt andet ses i lyset af, at bankerne og kreditinstitutterne 

har haft særdeles store overskud før skat i de senere år – overskud, der er skabt i 

forlængelse af, at det danske samfund måtte tage et stort ansvar for den finansielle 

sektor efter den seneste finanskrise i 2008. 

Den finansielle sektor betaler i dag almindelig selskabsskat på 22 pct. af overskud-

det. Sektoren er gennem beskatningen af dens tjenester begunstiget på en række 

områder i forhold til andre virksomheder. 

En række finansielle kerneydelser er fx omfattet af gunstige skatteregler ved at 

være fradragsberettigede for husholdningerne. Private personer har fx fradrag for 

renteudgifter og lignende samt kurtage i forbindelse med værdipapirhandel, lige-

som visse formueforvaltningsomkostninger er fradragsberettigede. Fradragene in-

debærer, at priserne på disse ydelser opgjort efter skat bliver lavere, og de finan-

sielle virksomheder har derfor en indirekte skattemæssig fordel, som andre virk-

somheder ikke har. Derudover er finansielle ydelser som udgangspunkt fritaget 

for moms, mens finansielle virksomheder til gengæld er pålagt lønsumsafgift. 

Regeringen foreslår at indføre et nyt samfundsbidrag for den finansielle sektor, 

som udformes som et tillæg til den almindelige selskabsskat. Dermed vil den fi-

nansielle sektor bidrage mere til fællesskabet og bidrage med yderligere 1,5 mia. kr. 

årligt efter tilbageløb og adfærd til finansiering af Ny ret til tidlig pension.  

Regeringen lægger vægt på, at en særlig selskabsskat på sektorens overskud skal 

være til at administrere for virksomhederne, og den skal kunne kontrolleres og sy-

stemunderstøttes af skattemyndighederne. Indførelse af skatten vil således forud-

sætte et grundigt analysearbejde. Skatten vil have virkning fra 2023.   

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser ved indførelse af et tillæg til selskabsskatten for den finansielle 

sektor 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

 Mio. kr. (2020-niveau)       

Umiddelbart merprovenu - - 2.350 2.350 2.350 2.350 

Merprovenu efter tilbageløb - - 2.000 2.000 2.000 2.000 

Merprovenu efter tilbageløb og adfærd - - 1.500 1.500 1.500 1.500 

 
Kilde: Skatteministeriet. 

 

 


