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Regeringens Vækst- og konkurrenceevnepakke
Tirsdag den 26. marts 2013 }:'ar SRSF-regeringen præsenteret deres oplæg

til

Vækstplan

DK. Pakken har flere formål. Pakken skal skubbe gang i jobskabelsen på kort sigt, og på
mellemlangt sigt styrke konkurrenceevne, vækst og jobskabelse. Endelig indeholder planen
tiltag styrket uddannelsesindsats, herunder VEU som skal drøftes med arbejdsmarkedets
parter. Pakken er fuldt finansieret inden for rammerne af 2020-planen, og der vil fortsat
være rum til begrænset vækst i og udvikling af den offentlige sektor. Således ventes det, at
der vil komme ca. 10.000 flere offentlige fuldtidsansatte frem mod 2020.

Offentlige invester¡nger, uddannelse mv.

-

Planlagte offentlige investeringer øges med 2 mia. kr. i Z0I4 stigende til 4 mia. kr. i
2020.I2014 vil det Øgede rum til offentlige investeringer konkret biive prioriteret til
investeringer i kommunerne.

-

Genoplivning af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 med fradragsberettigede udgifter
på højest 15.000 kr. pt. person. Det medfører et årligt provenutab pä IVz mia. kr. årligt i
20L3 og20I4.

-

Pulje

-

almene boliger lor 4 mia. kr. i 2013
Landsbyggefonden. Det påvirker ikke de offentlige finanser.

-

Úrvesteringer i yderområder med bygningsfornyelse, kystbeskyttelse og bedre bredbånd
på Bornholm.

-

Fremrykning af aktiviteter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen.

I

\

til

yderligere fremme af vækst og beskæftigelse i forlængelse af udløbet af
BoligJob-ordningen. Der afsættes 600 mio. kr. i2015 stigende til 800 mio. kr. i2017 .

Øget renovering

af

Underst@ttelse af investeringer

og 2014 gennem

i effektiv energianvendelse i private bygninger.

Fælles arbejde med mere og bedre VEU. Der afsættes

i alt 1 mia. kr. i2014-2017.

\

Bedre vilkår for produktion og beskæftigelse

-

Selskabsskat nedsættes gradvist med 3 pct. point fra 25 pct. tll 22 pct. Undtaget er
udvinding af olie og gas i Nordsøen. Samtidig Øges lønsumsafgiften i den finansielle
sektor, så det modsvarer den lavere selskabsskattebetaling for sektoren. Derudover
Øges aktieindkomstskatten med 1 pct.-point for udbyter og kursgevinster over
progressionsgrænsen på 48.300 kr. (20I3-niveau). Det medfører et provenutab pä ca.
I,2 mia.kr. i20L4 stigende tlI ca.4,I mia.kr. i2020.

-

Ændringer i virksomhedernes momsfradrag i forbindelse med hotelovernatninger i
Danmark, så hotelmomsen kan afløftes med 75 pct., mod 50 pct. i dag. Det medfører et
provenutab pâ220 mio. kr. årligt i2014 og frem.

-

En række energiafgifter i produktionen sænkes for knap 2 mia. kr. frem mod 2020. Det
drejer sig om afgiftslempelser på procesenergi, afskaffelse af virksomhedernes betaling

af energispareafgiften (coz-afgirt) på elektricitet og
eldistributionsbidraget samt lavere
omkostninger på affaldsområdet.

-

Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes med virkning
et provenutab på 490 mio. kr. årligt fra20l5 og
frem.

- Den øvre grænse i

forbindelse

med

fra zols.Det ventes at give

skattekreditten

for

forsknings-

virksomhedeme kan få udbetalt ska*eværdien

til udgifter i

forbindelse

og

e{pcr lf

med forsknings_ og

virksomhedernekanrå,oo"rirli7;iJ:t:ïiî,tJ'i"îï;5;,ij'lil":trîJ';Í
give et provenutab på ca. 300 mio. kï. i2}l4faldende
til ca. 150 mio. kr. i2020.

e for stor

løbende
lçr. i20L4

med 700 mio. kr. årligt.
å. og vil således give et
kr. fra 201g og frem.

-

Kørselsafgift på lastbiler indføres ikke. Provenutab
ventes at udgØre ca. o,g mia. kr. i
2015 og omkring 1,5 mia. kr. arligt i2016 og frem.

-

Miljø.tØtten

til

transport af gods på bane opretholdes og samtidig
imødegås nye
baneafgifter. Det vil føre til et provenutab pât2ó mio.
kr. i 2015 stigenãe til ca. 55 mio.
kr. i2020.

-

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse til fondseje foreslår
regeringen, at der ikke
skal betales aktieindkomstskat af avance hos den hidtidige
ejer, nå.-¿enne donerer
vi[ksomheden til fonden. Der afsættes en ramme på
300 mio. kr. årligt fra 2015 og
frem til dette formåI, men det forventes, at ãer er stor variation
i tabet af
skatteindtægter fra år til år.

-

Bedre adgang til finansiering. Det skal bl.a. ske ved
at gøreerhvervsobligationer til et
relevant altemativ for flere virksomheder og ved
at skabe mulighed foi, atbankerne
kan udstede obligationer på grundlag ui
portefglje af erhvervslån, sakaldt
sekuritisering, der skal gØre det mere attraktivt ".,
for bankerne at låne ud til erhvervslivet.
Derudover vil regeringen styrke Eksport Kredit Fondens
garantikapacitet.

-

opfølgningen på de otte vækstteams styrkes med 75
mio. kr. årligt i2014 og20l5, og
der afsættes i alt 25 mio. kr. arligt i 2014 og 20L5 til
det igangsatte strategiske arbejde
for eksport- og investeringsfremme i BRlK-landene
og andre hgjvækstlande.

-

Styrkelse af rammevilkårene for tiltrækning af velkvalificeret
udenlandsk arbejdskraft
gennem udvidelse af den særlige Green Card
ordning for studerende, gode skole- og
pasningstilbud, bedre vilkår for udenlandske forsk"r"
og ngglemedarb.Jd.r", revision
af visumregler og mere smidige regler for ombytning
af kørekort. Der er til formålet
afsat 5 mio. kr. årligt i 2014 og2OL5,

Finansiering

-

su-reform styrker de offentlige finanser med.2mia. kr. frem
mod 2020.
Kontanthjælpsreform styrker de offentlige finanser med
0,4 mia.
1,1 mia. kÍ. i2020.

kr. iz}L4,stigende til

2

t

Afdæmpet offentlig forbrugsvækst med 0,4 pct. i 2014,0,5 pct. i 2015,0,6 pct. i 20L6
og 0,7 pct. i 20L7 og 3/n pct. om året i 2018-2020. Det styrker de offentlige finanser
med ca. 1,9 mia. kr. i 2014, ca. 3,0 mia. kr. i 20L4, ca. 4,0 mia. kr. i 2016 og ca. 4,2
mia. kr. årligti}OIT og frem.

Det er aftalt mellem regeringen' og KL, at kommunerne inden for en uændret
budgetramme kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013. Det skal ses i
sammenhæng med en forventning om, at kommuneme vil have lavere serviceudgifter i
2013, hvilket giver plads til at þge anlægsinvesteringerne.
Den særlige rabatordning knyttet til fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner
forlænges, så den også omfatter 2014. Det vil tilvejebringe 1 mia. kr. til finansiering i
20t4.

Lønudviklingen på det private arbejdsmarked har været lavere end forventet. På den
baggrund foretages en regulering af de offentlige lgnninger, der frigØr 1,5 mia. kr.
årligt i 2013 ogfrem.
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