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Skatteministeriet 

Att.: Thea Halse 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

9. januar 2017 

Afskaffelse af PSO-afgiften 

Dansk Erhverv har den 9. december 2016 modtaget et forslag til lov om ændring af personskatte-

loven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Forhøjelse af bund-

skatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af 

PSO-afgiften m.v.) i høring. 

 

Dansk Erhverv finder helt overordnet, at det er positivt, at man har besluttet fremadrettet at 

lægge finansieringen af PSO’en over på finansloven. Dermed har man lettet erhvervslivet for en 

stor økonomisk byrde, hvilket vil medføre stigende velstand og højere lønninger for alle. Det er 

også positivt, at finansieringen af PSO’en skal prioriteres på lige fod med andre udgifter, således 

at der ikke er tale om en skjult skatteskrue, som det er uforpligtende for politikerne at øge. 

 

Dansk Erhverv havde imidlertid gerne set, at man havde valgt at finansiere PSO’en anderledes.  

 

I stedet for som nu at lade bundskatten stige, så burde man have kunne finde finansieringen in-

den for råderummet. Ved at finansiere PSO’en via en stigning i bundskatten og en tilsvarende 

stigning i marginalskatten, så går man den helt forkerte vej i forhold til at gøre det mere attraktivt 

at arbejde, og bundskattestigningen med den korresponderende marginalskattestigning må for-

ventes at medføre en negativ arbejdsudbudseffekt. 

 

Det er positivt, at man finder en del af finansieringen ved at skære i den grønne check for almin-

delige lønmodtagere. Den grønne check og den supplerende grønne check har en negativ arbejds-

udbudseffekt og blev desuden indført for at kompensere for en lang række skatter og afgifter, som 

nu stort set alle sammen er afskaffet. Set i dette lys havde det været oplagt at afskaffe den grønne 

check og den supplerende grønne check fuldstændigt for almindelige lønmodtagere.  

 

En afskaffelse af den grønne check og den supplerende grønne check ville samtidig have medført 

en forenkling af det komplicerede danske skattesystem. En mulighed, man med dette lovforslag 

har forskertset. 
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.   

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


