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Stor stigning i selskabsskatten 

I 2012 indbragte selskabsskatten 48,2 mia. kr. til staten. Det er en stigning på 8,0 
mia. kr. eller 20 pct. i forhold til året før. Provenuet for selskabsskatten er på det 
højeste niveau, siden den økonomiske krise begyndte, og bliver kun overgået af 
niveauet i 2005-2007. De skatteydende selskabers samlede skattepligtige indkomst 
steg med 36,5 mia. kr. eller 21 pct. til 214,6 mia. kr. 
 
Selskabsskatten 

 
 
Stigning i de fleste brancher 
Den største stigning i selskabsskatten fandt sted inden for møbel og anden industri 
med 1,1 mia. kr. Desuden steg skatteprovenuet for bl.a. medicinalindustri samt fra 
uoplyst aktivitet og fra elektronikindustri. Det største fald i selskabsskatten skete 
inden for råstofudvinding med 1,3 mia. kr. Desuden faldt skatten for selskaber 
inden for bl.a. maskinindustri og for offentlig administration, forsvar og politi. 
 
Aktieselskaberne stod for 60 pct. af selskabsskatteprovenuet 
Aktieselskaber betalte over halvdelen af selskabsskatterne, nemlig 28,7 mia. kr. 
eller 60 pct., mens anpartsselskaber tegnede sig for 12,5 mia. kr. eller 26 pct. Øv-
rige selskaber betalte de resterende 7,0 mia. kr. eller 14 pct. af de samlede selskabs-
skatter. Antalsmæssigt udgjorde aktieselskaberne 12 pct. og anpartsselskaberne 84 
pct. af alle selskaber og foreninger i 2012. For selskaber med negativ indkomst i 
2012 udgjorde den samlede negative skattepligtig indkomst 44,6 mia. kr., hvilket er 
26 pct. mindre end året før, hvor den var 60,5 mia. kr.  
 
Kun 26 pct. af selskaberne betalte selskabsskat 
I 2012 var der 222.089 registrerede selskaber. Af disse var det kun 58.654 eller 26 
pct., der efter tillæg, nedslag eller lempelser havde en positiv skattepligtig indkomst 
og dermed skulle betale selskabsskat. I 2011 var andelen 24 pct., mens den i 2005 
var 37 pct. Indførelsen af nye sambeskatningsregler i 2005 betyder, at for alle dat-
ter- og koncernforbundne selskaber skal alle oplysninger af skattemæssig karakter 
indberettes af et moder- eller administrationsselskab. Hvis der konsolideres for 
datter- og koncernforbundne selskaber, er andelen af selskaber, der betaler sel-
skabsskat, 38 pct. i 2012, 34 pct. i 2011 og 47 pct. i 2005. 
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Selskabsskatter fordelt på brancher 

 2011 2012* 

 Skattepligtig 
indkomst 

Selskabs- 
skat 

Skattepligtig 
indkomst 

Selskabs- 
skat 

   mio. kr.   

I alt 178 047 40 230 214 553 48 230 
Landbrug, skovbrug og fiskeri  911  231 1 425  355 
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 65 692 15 322 81 308 18 661 
Bygge og anlæg 4 094  989 4 764 1 214 
Handel og transport 40 733 9 985 43 727 10 702 
Information og kommunikation 11 167 2 794 12 374 3 116 
Finansiering og forsikring 36 746 6 490 43 660 7 844 
Ejendomshandel og udlejning 2 538  660 3 197  846 
Erhvervsservice 9 719 2 141 14 168 3 006 
Offentlig administration, undervisning og sundhed 2 230  558 1 631  411 
Kultur, fritid og anden service 1 077  282 2 355  583 
Uoplyst aktivitet 3 139  776 5 945 1 495 
 
Anm.: Tabellen viser selskaber, som efter evt. tillæg, nedslag og lempelser er pålignet et positivt skattebeløb.  
* Foreløbige tal. 
 
Selskabsskat fordelt på selskabstype 

 2011 2012* Ændring 

   antal   pct. 

Antal selskaber mv. i alt 52 933 58 654 10,8 
Aktieselskaber 6 635 7 083 6,8 
Anpartsselskaber 43 876 49 469 12,7 
Andre selskaber mv. 2 422 2 102 -13,2 
   mio. kr.    

Skattepligtig indkomst 178 047 214 553 20,5 
Aktieselskaber 109 604 134 706 22,9 
Anpartsselskaber 38 394 50 603 31,8 
Andre selskaber mv. 30 049 29 244 -2,7 
Selskabsskat  40 230 48 230 19,9 
Aktieselskaber 23 640 28 713 21,5 
Anpartsselskaber 9 684 12 491 29,0 
Andre selskaber mv. 6 906 7 026 1,7 
 
Anm.: Tabellen viser selskaber, som efter evt. tillæg, nedslag og lempelser er pålignet et positivt skattebeløb. 
* Foreløbige tal. 
 
 
 

Mere information: Se i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/397. Detaljerede opgørelser af selskabsskatten 
og branchefordelingen for 2012 er offentliggjort i abonnementsserien Offentlige finanser 2014:7 (Statistiske 
Efterretninger), som offentliggøres i dag, samt i årspublikationen Skatter og afgifter – oversigt 2014, der ud-
kommer i slutningen af september 2014. 
Kilder og metoder: Oplysningerne om selskabsbeskatningen 2011 er baseret på udtræk fra SKATs selskabs-
skatteregister (3S) foretaget i december 2013 og således revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Oplys-
ningerne for året 2012 er baseret på udtræk foretaget i december 2013. 
Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen DB07. 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/872. 
Næste offentliggørelse: Selskabsbeskatning i indkomståret 2013 udkommer uge 10 i 2015. 
Henvendelse: Per Svensson, tlf. 39 17 34 53, psv@dst.dk  
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