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I Indledning.

I foråret 19^9 blev der foretaget betydelige ændringer i regler-

ne om beskatning af kooperative virksomheder. De nye regler blev gen-

nemført ved udskrivningsloven for skatteåret 1949/5o (lov nr. 134 af 31.

marts 19^9) og ved lov om ændring i lov nr. 28 af 18. februar 1937 ved-

rørende personlig skat til kommunen (lov nr. 149 af 31. marts 1949).

Siden da har reglerne om kooperationsbeskatningen i det væsentlige væ-

ret uændrede. Under forhandlingerne om ændringerne blev det fremhævet,

at man tilsigtede at tilvejebringe større ligelighed i beskatningen af

kooperative og private virksomheder. Det var med henvisning hertil, at

daværende finansminister Thorkil Kristensen, da de nye regler havde væ-

ret i kraft nogle år, den 11. marts 1952 nedsatte et udvalg (embedsmands-

udvalget) med den opgave at redegøre for, hvorledes beskatningen af ko-

operative virksomheder - sammenlignet med privathandelens beskatning -

havde udviklet sig efter de gennemførte ændringer.

Embedsmandsudvalget afgav sin betænkning i januar 1956.

Ved behandlingen af forslaget til udskrivningslov for skatteåret

1956/57 udtalte finansminister Viggo Kampmann overfor folketingsudval-

get, at han var villig til at nedsætte et mindre udvalg med det formål

hurtigst muligt at foretage yderligere sammenligninger af beskatnings-

vilkårene for kooperative virksomheder og private erhvervsdrivende og

på grundlag heraf eventuelt fremkomme med forslag til ændringer af ko-

operationsbeskatningen. Et udvalg med denne opgave blev derefter nedsat

ved finansministerens skrivelse af 12. juli 1956.

Udvalget har bestået af følgende medlemmer:

- ligningsdirektør Niels Hansen, formand for udvalget,

- retsformand Povl Herler,

- ekspeditionssekretær 'Johs. Pedersen, udpeget af indenrigsmini-

steriet,

- professor, dr. oecon. P. Nyboe Andersen, udpeget af Andelsud-

valget,

- redaktør, cand. polit. A. Axelsen Drejer, udpeget af Andelsud-

valget,



- 2 -

- direktør Kaj Nielsen, udpeget af Det kooperative Fællesfor-

bund i Danmark,

- landsretssagfører Jacob la Cour, udpeget af Den danske

Handelsstands Fællesrepræsentation,

- højesteretssagfører E. Groth-Andersen, udpeget af Butiks-

handelens Fællesråd,

- revisor Henry Poulsen, udpeget af Butikshandelens Fælles-

råd.

Ekspeditionssekretær i skattedepartementet P. Bruun Nielsen og

fuldmægtig i statens ligningsdirektorat Poul Sanning har fungeret som

sekretærer for udvalget, der har afholdt 14 plenarmøder. Ved de fleste

møder har professor P. Nyboe Andersen og direktør Kaj Nielsen været re-

præsenteret ved revisionschef Chr. P. Nielsen og direktør E. Sølvkjær

som stedfortrædere.

Embedsmandsudvalget havde indhentet statistiske oplysninger ved-

rørende beskatningsforholdene for kooperative og private virksomheder i

skatteårene 1947/48 - 1953/53 incl., og udvalget har foretaget yderlige-

re bearbejdelse af dette materiale samt suppleret det med tilsvarende

oplysninger vedrørende skatteåret 1956/57.

Efter at dette arbejde var tilendebragt, har udvalget imidlertid

besluttet at udvide den statistiske undersøgelse til at omfatte skatte-

året 1958/59 bl.a. under hensyn til, at ejendomsværdierne - der har be-

tydning for de kooperative virksomheders beskatning - ved den almindeli-

ge vurdering i 1956 er steget, og at der på den anden side må formodes

at være nogen stigning i købmændenes indtægter.

Udvalget har dog besluttet at udsende denne 1. del af betænknin-

gen om resultatet af den statistiske undersøgelse, der er foretaget på

grundlag af det først indhentede materiale, der som nævnt omfatter perio-

den til og med skatteåret 1956/57. Den følgende gennemgang bygger såle-

des alene på dette materiale.

II Materialet og dets tilrettelæggelse.

Embedsmandsudvalgets redegørelse indeholdt i afsnit II en sammen-

ligning mellem beskatningen af brugsforeninger og købmænd baseret på op-

lysninger, udvalget havde indhentet om brugsforeningernes, brugsforenings-

uddelernes og købmændenes beskatningsforhold i 15 af landets skattekred-
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se. Det således tilvejebragte statistiske materiale, der som nævnt om-

fattede skatteårene 1947/48 - 1952/53 incl., blev bearbejdet for hver

af de 15 skattekredse for sig, idet dog samtlige bykommuner var ud-

skilt i en særlig gruppe.

Den første del af nærværende udvalgs opgave består som anført i

at foretage yderligere sammenligninger af beskatningsforholdene for pri-

vate købmandsvirksomheder og kooperative virksomheder. Udvalget har i

overensstemmelse hermed videreført de undersøgelser, der er foretaget

af embedsmandsudvalget. Undersøgelserne er derfor baseret på det af det-

te udvalg fremskaffede materiale vedrørende købmænd, brugsforeninger

og uddelere hjemmehørende i nedennævnte 15 skattekredse:

1. Frederikssund skattekreds

2. Holbæk "

3. Sorø "

4. Store Hedinge "

5. Vordingborg "

6. Stubbekøbing "

7. Kerteminde "

8. Kolding "

9. Silkeborg "

10. Nibe "

11. Frederikshavn "

12. Dronninglund hrd. "

13. Skive "

14. Herning "

15. Varde "

Som anført i beretningen fra embedsmandsudvalget har man ved ud-

vælgelsen af disse skattekredse på forhånd udeladt hovedstadsområdet og

skattekredse med større købstæder. Det store antal købmænd, der findes

i disse byer, gør det særlig vanskeligt at indsamle og bearbejde de for-

nødne statistiske oplysninger, og embedsmandsudvalget fandt det derfor

mere hensigtsmæssigt at få fremskaffet et omfattende materiale fra de

øvrige skattekredse.

Der er udvalgt skattekredse fra samtlige landsdele, og materi-

alet omfatter både større og mindre virksomheder. Indenfor de enkelte

skattekredse er omsætningens fordeling på brugsforeninger og købmænd

varierende.
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Det foreliggende materiale, der vedrører skatteårene 1947/48 -

1953/53 incl., er som nævnt suppleret med tilsvarende oplysninger for

skatteåret 1956/57 fra de samme skattekredse. Udvalget har ment, at det

vil være af værdi at vurdere beskatningsforholdene i de nævnte skatte-

kredse under eet, og man har derfor foretaget en samlet bearbejdelse af

det statistiske materiale, idet man samtidig har opdelt dette i grupper

efter størrelsesorden. Ligesom embedsmandsudvalget har man fundet det

nødvendigt at begrænse undersøgelsen til virksomheder indenfor detail-

handelen, hvor antallet af såvel kooperative som private foretagender -

i modsætning til hvad der gælder for produktions- og salgsvirksomheder -

er tilstrækkelig stort til, at en sammenligning på grundlag af gennem-

snitstal er holdbar, jfr. dog afsnit VII om beskatningsforholdene for

nogle større andelsvirksomheder og nogle tilsvarende private virksomhe-

der.

For at sikre en vis ensartethed har man dog så vidt muligt be-

grænset undersøgelsen til at omfatte detailvirksomheder, der handler med

kolonialvarer m.v. eller drives som blandet købmandshandel. Skatteydere,

der er betegnet som købmænd, men som udelukkende handler med tekstilva-

rer, isenkram eller lignende eller med grovvarer som korn, foderstoffer,

gødning, brændsel, trælast eller lignende, er således ikke medtaget. I

de tilfælde, hvor skatterådene har skønnet, at over 75 pct. af omsætnin-

gen hos brugsforeninger eller købmænd består af grovvarer, er de pågæl-

dende brugsforeninger og købmænd udeladt ved materialets bearbejdelse.

Endvidere har man søgt at undgå, at de indhentede oplysninger om uddele-

res og købmænds beskatningsforhold blev præget af, at de pågældende har

haft betydelige indtægter, der ikke hidrører fra deres virksomhed som ud-

deler eller købmand. I de tilfælde, hvor over 25 pct. af de pågældendes

indtægt hidrører fra andet erhverv eller formueafkast, er de pågældende

skatteydere ligeledes udeladt ved materialets bearbejdelse. Visse skat-

teydere er desuden udeladt ved bearbejdelsen på grund af manglende op-

lysninger om beskatningsgrundlaget eller de pålignede skatter; hvor for-

mue eller indkomst er negativ, har man regnet med 0. Endelig har man

bortset fra købmandsvirksomheder, der drives af to eller flere interes-

senter. Denne fremgangsmåde ved udvælgelsen er stort set i overensstem-

melse med den, der blev fulgt af udvalget af 1952.
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Andelsbevægelsens repræsentanter i udvalget har stillet for-

slag om, at man udover købmand respektive uddeler også inddrager det

øvrige i virksomhederne beskæftigede personales indkomst- og skattefor-

hold i undersøgelsen, idet det er deres opfattelse, at opgaven består

i at udfinde det bidrag til det offentlige, som hidrører fra de pågæl-

dende virksomheders udøvelse, og hertil må også henregnes personalets

andel. Det er fra andelsbevægelsens repræsentanter tillige gjort gælden-

de, at udeladelse af personalets indkomst- og skatteforhold betegner en

ulighed mellem købmændenes og brugsforeningernes samlede skatteydelse,

idet personalets indkomst i brugsforeningerne, og dermed det betalte

skattebeløb, gennemgående og navnlig i de mindre størrelsesgrupper af

virksomhederne, vil være større end i de egentlige købmandsforretninger

(jfr. her bl.a. hustruens medhjælp).

Købmændenes repræsentanter kan ikke tilslutte sig disse syns-

punkter. De mener, at man ved også at inddrage personalet i undersøgel-

sen, foretager en betydelig udvidelse af selve grundlaget for sammenlig-

ningen og derved går ud over den stillede opgave, der må forstås på den

måde, at de yderligere sammenligninger må ske på samme grundlag, som

det tidligere udvalg anvendte. At uddeleren medtages i undersøgelsen,

finder disse medlemmer derimod naturligt og i overensstemmelse med de

tidligere udvalgs opfattelse, idet hans stilling som driftsleder i brugs-

foreningen må sidestilles med den, købmanden indtager i sin virksomhed.

Desuden er personalets skattetilsvar heller ikke disse virksomheders

eneste yderligere bidrag til samfundshusholdningen. Det samme gælder

f.eks. også ejendomsskatter, og såvel personaleudgiften som ejendoms-

skatterne må anses for almindelige driftsudgifter, som er denne undersø-

gelse uvedkommende. Endelig vil det formentlig være meget vanskeligt for

ikke at sige teknisk umuligt at udvide undersøgelsen som foreslået af

andelsbevægelsens repræsentanter.

Embedsmandsrepræsentanterne i udvalget har tilsluttet sig køb-

mandsrepræsentanternes synspunkter, og herefter er det i virksomhederne

beskæftigede personale ikke inddraget ved undersøgelsen.

Det er udvalgets opfattelse, at man, for at tilstræbe den størst

mulige ensartethed ved sammenligningen af de to former for virksomhed, må

betragte brugsforeningen og dens uddeler under eet. Det er derfor nødven-

digt, at man til hver enkelt af de af undersøgelsen omfattede brugsfore-
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ninger henfører netop den uddeler, som i det enkelte år har været be-

skæftiget i den pågældende forening, således at de skatter, som er på-

lignet uddeleren, sammenlægges med de foreningen pålignede skatter som

et udtryk for virksomhedens samlede tilsvar. På samme måde må forenin-

gens og uddelerens indkomster sammenlægges som udtryk for virksomhedens

samlede indtjeningsevne.

Da uddelerens formue kan anses for at være uden nogen erhvervs-

mæssig betydning for andelsvirksomhederne, er formuen og de på dette

grundlag pålignede formueskatter holdt uden for denne undersøgelse.

Købmændenes formue vil i langt de fleste tilfælde indestå i

forretningen og således modsvare den formue, som brugsforeningerne ejer.

I det omfang dette ikke er tilfældet, bliver det opgjorte skattetilsvar

for købmændene for stort. Man burde derfor egentlig foretage en opgørel-

se af den del af købmændenes formue, der ikke er investeret i deres

virksomhed, og fradrage den derpå faldende formueskat i det opgjorte

skattetilsvar. En sådan opgørelse ville være meget vanskelig og tidkræ-

vende, og udvalget har fundet det forsvarligt at bortse fra dette for-

hold, der ikke kan antages på afgørende måde at forrykke undersøgelsens

resultat.

Når der i det følgende tales om "brugsforeningens indkomst",

forstås dermed uddelerens ansatte skattepligtige indkomst + brugsfore-

ningens regnskabsmæssige overskud (for skatteårene 1947/48 og 1948/49

dog brugsforeningens ansatte skattepligtige indkomst), medens "de

brugsforeningen pålignede skatter" omfatter såvel de uddeleren pålig-

nede indkomstskatter til stat og kommune som skatter til stat og kommu-

ne for brugsforeningen.

Inden for hver enkelt af de fornævnte skattekredse findes der

købmandsvirksomheder og andelsvirksomheder af forskellig størrelse. Det

er udvalgets opfattelse, at sammenligningen må foretages mellem virk-

somheder inden for samme størrelsesorden uden hensyn til virksomheder-

nes geografiske beliggenhed (bortset fra afgrænsningen mellem bykommu-

ner og landkommuner).

Der er i udvalget enighed om, at formueforholdene i virksom-

hederne ikke kan anvendes som målestok for disses størrelse, men at

denne må bestemmes enten på grundlag af virksomhedernes omsætning eller

deres indkomst.
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Andelsbevægelsens repræsentanter har herom udtalt, at omsæt-

ningen må anses som det eneste mulige udtryk for størrelsen af de på-

gældende virksomheder og derfor bør lægges til grund ved en sammenlig-

ning af den forholdsmæssige beskatning af henholdsvis købmænd og brugs-

foreninger. I denne forbindelse er det fremhævet, at der i angivelsen

af henholdsvis købmændenes og brugsforeningernes omsætningstal og der-

med i grundlaget for skattens forholdsmæssige beregning for de to grup-

per foreligger en principiel forskel, idet der i købmændenes omsæt-

ningsbeløb er fradraget, hvad der er udbetalt som bonus, hvorimod brugs-

foreningernes omsætningsbeløb omfatter, hvad der for den pågældende

regnskabsperiode udbetales som dividende. Den beregnede skatteprocent

i forhold til omsætningen bliver derved forholdsvis større for købmæn-

dene. En sammenligning af skatteydelsen på grundlag af de benyttede om-

sætningstal giver derfor på forhånd et ukorrekt billede, idet brugsfor-

eningernes omsætning ved sammenligning af skatteydelsen i forhold til

omsætningen ligger så meget højere, som dividenden udgør i forhold til

omsætningen (gennemsnitlig for de behandlede regnskabsår ca. 4 pct.).

Med hensyn til indkomsten som sammenligningsgrundlag for en beskatning

af købmænd og brugsforeninger hævder andelsbevægelsens repræsentanter,

at indkomsten som et begreb ikke eksisterer hos brugsforeningerne, idet

det regnskabsmæssige overskud i sin helhed er afhængig af den i de en-

kelte foreninger førte pris- og dividendepolitik. Indkomsten som sammen-

ligningsgrundlag vil derfor være værdiløs, så meget mere som den nugæl-

dende lovgivning om beskatning af brugsforeninger har forladt indkomst-

begrebet som skattegrundlag.

Købmændenes repræsentanter er derimod af den opfattelse, at

indkomsten må være den afgørende faktor. Opgaven går ud på en sammenlig-

ning af skattebyrdens forholdsmæssige størrelse hos de to virksomhedsar-

ter, og da indkomstskatten er så langt den væsentligste for det private

erhverv og den eneste for andelsbevægelsen, må det forekomme naturligst,

at det er i forhold til indkomsten, at skattebeløbets størrelse skal må-

les. Ihvorvel det må erkendes, at den enkelte brugsforening selv kan be-

stemme indkomsten og vel også helt undlade at udvise overskud, har man

dog ikke tiltro til, at dette vil ske i praksis. Disse udvalgsmedlemmer

anser det for rigtigt, at brugsforeningernes omsætning ved sammenlignin-

gen angives uden fradrag for udbetalt dividende, og at købmændenes om-



sætning er reduceret med ydet rabat, idet rabat er en på forhånd lovet

prisreduktion i modsætning til dividende, der er en udlodning af over-

skuddet, og hvis størrelse derfor først fastsættes efter regnskabets

afslutning. Denne forskel i rabattens og dividendens skatteretlige ka-

rakter er fastslået ved foreliggende domstolsafgørelser. løvrigt ville

en reduktion af brugsforeningernes omsætning med den udbetalte dividen-

de, som for samtlige brugsforeninger i 1955 udgjorde 2,34 pct., være af

aldeles uvæsentlig betydning for den foretagne beregning af skatternes

procentvise størrelse.

For at imødekomme begge parter er undersøgelsen foretaget dels

med omsætningen dels med indkomsten som bestemmende for virksomhedernes

størrelse, og som foran omtalt har man valgt at foretage sammenlignin-

gen på grundlag af en gruppering efter størrelsesorden af de to virksom-

hedsarter i samtlige 15 skattekredse under eet.

De i bilag 1 og 2 indeholdte tabeller viser resultaterne af

undersøgelsen henholdsvis med omsætningen og indkomsten som grundlag.

Det fremgår heraf, at de af undersøgelsen omfattede købmænd i samtlige

15 skattekredse udgør ca. 115o for skatteåret 1947/48 stigende til 15oo

for skatteåret 1956/57, medens der er ca. 4oo brugsforeninger i samtlige

15 skattekredse for hvert skatteår. Man har inddelt disse købmænd og

brugsforeninger hver for sig i størrelsesgrupper, bestemt såvel efter

deres omsætning som efter deres indkomst. Hvor omsætningen er bestemmen-

de, omfatter hver gruppe et interval på 5o.ooo kr., idet dog virksomhe-

der med en omsætning på 5oo.ooo kr. og derover udgør een gruppe. Hvor

størrelsen måles på grundlag af indkomsten, omfatter hver gruppe et in-

terval på 2.OOO kr., dog med en samlet gruppe for virksomheder med ind-

komst på 2o.ooo kr. og derover.

1) Forskellen mellem de af de to udvalgsgrupper anførte procenttal for

dividendens forhold til omsætningen beror på, at tallene vedrører for-

skellige regnskabsår, samt at de 4 pct. i modsætning til de 2,j4 pct.

kun er beregnet på grundlag af butiksvareomsætningen og desuden omfat-

ter den del af det regnskabsmæssige overskud, der tilbageholdes til med-

lemmernes driftsfonds.
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Tabellerne indeholder for hver gruppe oplysning om antallet

af virksomheder, disses gennemsnitlige omsætning respektive indkomst

og den procent, de pålignede skatter for hele gruppen udgør heraf.

Indenfor hver gruppe er de omhandlede oplysninger om antal

m.v. tillige givet særskilt for virksomheder hjemmehørende i bykommuner

og for virksomheder hjemmehørende i landkommuner.

Af tabellerne i bilag 1 og 2 fremgår, at antallet af brugsfor-

eninger beliggende i bykommuner indenfor de 15 skattekredse tilsammen

udgør ca. 2o. Der er i disse skattekredse ialt 2o bykommuner, således

at der i hver bykommune gennemgående kun er een brugsforening. I de sam-

me bykommuner er der derimod 4oo - 5oo købmandsvirksomheder, hvis antal

i de enkelte bykommuner varierer efter disses størrelse. I udvalget er

der herefter enighed om, at en sammenligning mellem de to arter af virk-

somheder i bykommunerne vil være uden større værdi på grund af det meget

ringe antal brugsforeninger i forhold til antallet af købmænd.

Da det må formodes, at det først og fremmest er udviklingen

over et længere tidsrum, der kan have interesse, må det anses for unød-

vendigt at foretage en nærmere gennemgang af tabellerne skatteår for

skatteår. Den følgende omtale af de i tabellerne indeholdte oplysninger

er derfor begrænset til en beskrivelse af forholdene i skatteårene

1947/48, 1949/50 og 1956/57.

Skatteåret 1947/48 er det ældste af de skatteår, der er ind-

draget i undersøgelsen, og for dette skatteår blev brugsforeninger be-

skattet efter de tidligere bestemmelser, hvorefter den skattepligtige

indkomst blev opgjort på grundlag af driftsregnskabet. Herved bliver

man tillige i stand til at bedømme beskatningsforholdene efter de tid-

ligere og de nugældende regler. Skatteåret 1949/5o er det første skat-

teår, hvor man anvender de nugældende regler, hvorefter brugsforenin-

gens skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af formuen, og ende-

lig er skatteåret 1956/57 det nyeste af de af undersøgelsen omfattede

skatteår.
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III Omsætningsstatistikken.

Betragter man først alle grupper under eet, kan følgende gen-

nemsnitstal for omsætningen opstilles, jfr. bilag 1:

Købmænd; Brugsforeninger:

skatteåret 1947/48 ca. 117.000 kr. 225.000 kr.

" 1949/50 " 151.000 " 305.000 "

" 1956/57 " 247.000 " 569.000 "

For købmændene udgør den samlede stigning ca. 109 pct. og for

brugsforeningerne ca. 142 pct. I tidsrummet fra skatteåret 1949/5o til

skatteåret 1956/57 er stigningen for købmændene ca. 63 pct. og for

brugsforeningerne ca. 87 pct.

De skatter til stat og kommune, som i disse skatteår er pålig-

net de pågældende købmænd og brugsforeninger, udgør følgende procentan-

dele af omsætningen:

Købmænd; Brugsforeninger:

skatteåret 1947/48 1,o5 pct. o,7o pct.
11 1949/50 0,85 pct. o,75 pet.

" 1956/57 1,o5 pct. 0,78 pct.

Den nedgang i procentandelen, der for købmændenes vedkommende

er indtrådt i perioden fra 1947/48 til 1949/5o, falder hovedsagelig på

statsskatterne, og den må sikkert for størstedelens vedkommende tilskri-

ves lempeligere skatteudskrivninger for skatteåret 1949/5o. Det kan så-

ledes nævnes, at statsskatteskalaen for dette skatteår blev lempet for

indtægter under 2o.ooo kr.; den fælleskommunale indkomstskat blev ud-

skrevet med 85 pct. af grundbeløbet mod tidligere loo pct.; de person-

lige fradrag og forsørgerfradrag ydedes også for indtægter mellem lo.000

kr. og 12.000 kr. og blev forøget for lavere indkomster. Endelig blev

formueskattegrænsen hævet fra lo.000 kr. til 2o.ooo kr.

Ved bedømmelsen af stigningen i brugsforeningens skattetilsvar

må man erindre, at reglerne for opgørelsen af brugsforeningernes skatte-

pligtige indkomst blev fuldstændig ændret i skatteåret 1949/5o, idet

skatterne fra og med dette skatteår blev udskrevet proportionalt på ba-

sis af formuen, medens man tidligere anvendte en progressiv skatteskala

baseret på indkomsten. De ændrede regler tog sigte på at opnå større li-

gelighed i beskatningen af købmænd og andelsvirksomheder.
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I nedenstående opstilling er anført skatternes procentvise

andel af omsætningen i intervallerne 150.000 - 2oo.ooo kr., 300.000 -

25O.OOO kr. og over 5oo.ooo kr. Ved siden af procenttallene er i paren-

tes anført antallet af henholdsvis købmænd og brugsforeninger i den på-

gældende omsætningsgruppe.

Skatteåret 1947/48:

Købmænd:

1,o5 pct. (80)

1,16 pct. ( 8)

o,94 pct. (15)

Skatteåret 1949/50:

Omsætning:

150.000-200.000 kr

500.000-350.000 "

over 500.000 "

Brugsforeninger:

0,76 pct. (89)

0,69 pct. (30)

o,48 pct. (15)

Omsætning:

150.000-200.000 kr.

3oo.000-350.000 "

over 500.000 "

Omsætning:

15o.ooo-2oo.ooo kr.

3oo.000-350.000 "

over 500.000 "

Købmænd:

0,87 pct. (111)

o,84 pct. ( 19)

o,8l pct. ( 25)

Skatteåret 1956/57:

Købmænd:

1,o4 pct. (163)

1,o4 pct. ( 56)

1,o4 pct. ( 74)

Brugsforeninger:

0,83 pct. (7o)

0,76 pct. (46)

0,68 pct. (39)

Brugsforeninger:

o,91 Pct. (13)

o,95 pct. (3o)

o,72 pct. (177).

Beskatningsprocenten er for det enkelte skatteår af nogenlun-

de samme størrelse for de enkelte grupper af købmænd. For brugsforenin-

gerne falder procenten derimod - navnlig i de to første skatteår - tem-

melig stærkt ved stigende omsætning.

Brugsforeningernes beskatningsprocenter er for skatteåret

1947/48 i alle omsætningsgrupperne lavere end købmændenes beskatnings-

procenter. De udgør mellem 3/4 og 1/2 af beskatningsprocenterne for de

tilsvarende grupper af købmænd. I skatteårene 1949/5o og 1956/57, hvor

de nye regler om brugsforeningsbeskatning er gældende, er brugsforenin-

gernes beskatningsprocent ligeledes lavere end købmændenes. Forskellen

i de enkelte grupper er dog overalt mindre end i skatteåret 1947/48.

På grund af den store forskel i antallet af købmandsvirksom-

heder og brugsforeninger indenfor den enkelte gruppe er en sammenligning

forbundet med en del usikkerhed. Der er således forholdsmæssigt et langt
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større antal købmænd i de lavere omsætningsgrupper end brugsforeninger,

medens det modsatte er tilfældet i de mellemste og højeste omsætnings-

grupper. Dette gælder navnlig i skatteåret 1956/57.

For at få et bredere grundlag for en sammenligning har man i

nedenstående opstilling foretaget et uddrag af tabellen bilag 1, hvor

nogle grupper er sammenlagt for at opnå så stort et antal virksomheder

indenfor grupperne, at en enkelt virksomheds særlige forhold må antages

ikke at have afgørende betydning.

I opstillingen er tillige anført den gennemsnitsindkomst, som

gruppens omsætning har afkastet. Dette afkast er væsentligt større i

brugsforeningerne end hos købmændene, for de laveste omsætningsgrupper

således ca. 1½ gang købmændenes, stigende til næsten det dobbelte for

de højeste grupper.

Det indtryk af beskatningsforholdene mellem købmænd og brugs-

foreninger, der fås ved opstillingen foran side 11, synes dog ikke væ-

sentligt ændret ved det her gengivne udsnit af tabellen.
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Omsætnings-
grupper

Antal Gennem-
snitsom-
sætning

kr.

Gennem-
snitsind-
komst

kr.

Statsskat
i pct. af
omsætning

Kommune-
skat i pct.
af omsæt-
ning

Skat ialt
i pct. af
omsætning

Skatteår 1947/48

150.000- B+U
249.999 K

250.000- B+U
299.999 K

300.000- B+U
349.999 K

350.000- B+U
399.999 K

4oo.ooo- B+U
499.999 K

26
275

32
78

3o
56

3o
32

75
41

207.341
194.767

275.590
275.688

318.136
321.907

376.529
369.o33

449.746
440.983

15.471
lo.394

19.3o4
12.623

21.o2o
13.112

23.984
14.251

25.889
14.071

o,72
0,67

0,68
o,78

o,7o
0,71

o,6l
0,83

o,64
o,62

o,33
o,37

0,26
0,36

0,26
o,33

0,23
o,33

o,22
0,26

1,o5
1,o4

o,94
1,14

o,95
1,o4

o,84
1,16

0,86
0,88
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IV Indkomststatistikken•

Betragter man først alle grupper under eet, viser tabellerne

følgende gennemsnitsindkomster, jfr. bilag 2:

Købmænd; Brugsforeninger:

skatteåret 1947/48 ca. 7.000 kr. 17.100 kr.

" 1949/50 " 7.500 " 18.800 "

" 1956/57 " lo.800 tf 30.500 "

Den samlede stigning udgør for købmændene ea. 55 pct. og for

brugsforeningerne ca. 80 pct.

Man må imidlertid erindre, at beregningen af brugsforeninger-

nes gennemsnitsindkomst i skatteåret 1947/48 bygger på den skatteplig-

tige indkomst, men for de to andre skatteår på driftsregnskabets over-

skud. Den foretagne beregning af den procentvise indkomststigning for

hele perioden kan derfor for brugsforeningernes vedkommende være noget

misvisende. Dette forhold gør sig ikke gældende, når man betragter ind-

komststigningen fra skatteåret 1949/5o til skatteåret 1956/57. Her er

stigningen for købmanden ca. 44 pct. og for brugsforeningen ca. 62 pct.,

og forholdet mellem disse to stigningsprocenter er det samme som for

hele perioden.

De samlede skatters procentvise andele af de nævnte gennem-

snitsindkomster udgjorde:

Købmænd; Brugsforeninger:

skatteåret 1947/48 17,68 pct. 9,64 pct.
11 1949/50 17,18 pct. 12,17 pct.

" 1956/57 23,99 pct. 14,57 pct.

For købmandens vedkommende ligger hele stigningen i perioden

fra skatteåret 1949/5o - 1956/57, og der er endog en lille nedgang i

tilsvaret i den første periode til trods for en mindre stigning i gen-

nemsnitsindkomsten. Denne nedgang i procentandelen falder hovedsagelig

på statsskatterne, og den må sikkert for størstedelens vedkommende til-

skrives de samme ændringer i udskrivningsreglerne, som er omtalt foran

under afsnit III. Og ligeledes må den for brugsforeningerne indtrådte

stigning i den samme periode antages for størstepartens vedkommende at

hidrøre fra de tidligere nævnte ændrede beskatningsregler.

For at få et indtryk af skatternes procentvise andel af ind-
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komsten i de enkelte indkomstintervaller, har man i nedenstående opstil-

ling anført procentandelen for intervallerne 6.000-8.000 kr., 12.000 kr,

- 14.OOO kr. og over 2o.ooo kr.

Ved siden af procenttallene er i parentes anført antallet af

henholdsvis købmænd og brugsforeninger i den pågældende indkomstgrup-

pe. I flere grupper er der et så ringe antal virksomheder, at en sam-

menligning i disse grupper måske ikke hviler på et tilstrækkeligt bredt

grundlag.

Skatteåret 1947/48:

Indkomst: Købmænd: Brugsforeninger:

6.000-8.000 kr. 15,14 pet. (167) 6,78 pct. (16)

12.OOO-14.000 " 24,95 pct. ( 21) 8,o9 pct. (52)

over 20.000 " 34,9o pct. ( lo) 11,ol pct. (96)

Skatteåret 1949/5o:

6.000-8.000 kr. 13,57 Pct. (224) 9,39 pct. ( 9)

12.OOO-14.000 " 22,8o pct. ( 31) 11,65 pct. (46)

over 20.000 " 39,89 pct. ( 13) 12,62 pct. (125)

Skatteåret 1956/57:

6.000-8.000 kr. 12,51 pct. (157) 11,76 pct. ( 1)

12.000-14.000 " 23,2o pct. (103) 14,98 pct. (lo)

over 20.000 " 5o,73 pct. ( 42) 14,55 pct. (289)

Som det vil ses, er beskatningsprocenten for købmænd i inter-

vallerne 6.000-8.000 kr. og 12.ooo-l4.ooo kr. faldet i den periode, un-

dersøgelsen omfatter, medens den for intervallet over 2o.ooo kr. er

steget kraftigt. Gennemsnitsindkomsten for den sidstnævnte gruppe køb-

mænd er imidlertid ikke undergået ændringer svarende hertil. For skat-

teåret 1947/48 udgør gruppens gennemsnitsindkomst således 26.000 kr.,

i skatteåret 1949/5o 3o.5oo kr., medens den i skatteåret 1956/57 igen

falder lidt til 28.600 kr. Bevægelserne i de anførte procenter for al-

le grupper af købmænd fra skatteår til skatteår må derfor antagelig

skyldes foretagne ændringer i skatteudskrivningen.

For brugsforeningernes vedkommende er der i alle tre interval-

ler en mindre stigning i beskatningsprocenten fra skatteår til skatte-

år.
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Sammenligner man de anførte beskatningsprocenter for købmænd

og for brugsforeninger i det enkelte skatteår, vil det ses, at brugs-

foreningernes beskatningsprocenter for skatteåret 1947/48 i de tre

grupper ligger mellem 1/2 og 1/3 af beskatningsprocenten for de tilsva-

rende grupper af købmænd. For skatteåret 1949/5o, hvor de nye regler

for beskatning af brugsforeninger første gang anvendtes, er der sket

en vis tilnærmelse mellem brugsforeningernes og købmændenes beskat-

ningsprocenter, men brugsforeningernes beskatningsprocenter er stadig

lavere end købmændenes. For indkomstgrupperne 6.000-8.000 kr. og

12.ooo-l4.ooo kr. udgør beskatningsprocenten for brugsforeningerne så-

ledes henholdsvis 3/4 og 1/2 af de tilsvarende procenter for købmænde-

ne, men for gruppen over 2o.ooo kr. udgør brugsforeningernes beskat-

ningsprocent dog stadig kun 1/3 af købmændenes.

Også i skatteåret 1956/57 er brugsforeningernes beskatnings-

procenter lavere end købmændenes, men der er dog sket en yderligere

reduktion af forskellen i beskatningsprocenterne for indkomstgrupperne

6.000-8.000 kr. og 12.ooo-l4.ooo kr. Derimod er forskellen i beskat-

ningsprocenterne steget for gruppen med indkomster over 2o.ooo kr.,

hvor langt den overvejende del af brugsforeningerne i dette skatteår

hører hjemme. Denne forøgelse står i forbindelse med den stedfundne

forhøjelse af indkomstskatten for personer ved den gennemførte skærpel-

se af progressionen. For købmændene virker skærpelsen i progressionen

med sin fulde vægt. Brugsforeningerne omfatter som nævnt i indledningen

også de deri beskæftigede uddelere. Der er ingen væsentlig skærpelse i

den del af beskatningen, der falder på selve foreningen, og skattefor-

højelserne er her foretaget med en for alle størrelsesgrupper fælles

procent. På den del af beskatningen, der vedrører uddeleren, er progres-

sionen ikke nær så stærk som for købmændene, da gennemsnitsindkomsten

for de uddelere, der hører til denne gruppe kun er 15.5oo kr. mod 28.600

kr. for købmændene.

Som tidligere nævnt hviler den foretagne opstilling på et noget

usikkert grundlag, idet der i flere af de indkomstgrupper, der er lagt

til grund for sammenligningen, er så få virksomheder, at det er tvivl-

somt, om gruppen kan anses for tilstrækkelig repræsentativ.

Til yderligere belysning af forholdet har man derfor i om-
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stående opstilling vist et uddrag af tabellen bilag 2, hvor nogle ind-

komstgrupper er slået sammen, således at der i hver af de derved frem-

komne grupper er mindst en snes virksomheder.

Foruden den gennemsnitlige indkomst for hver gruppe er tilli-

ge anført den gennemsnitlige omsætning for de til den pågældende grup-

pe hørende virksomheder. Det bekræftes herved, jfr. side 13, at købmæn-

dene, bortset fra den laveste gruppe i skatteåret 1947/48, har måttet

have en større omsætning end brugsforeningerne for at opnå den samme

indkomst, i de højeste grupper i skatteåret 1956/57 indtil 5o pct.

større omsætning og i flere af de andre grupper ca. 33 1/3 pct. større.
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En sammenligning mellem de her viste procenttal for beskatnin-

gen af købmænd og brugsforeninger synes ikke væsentligt at ændre det bil-

lede, man får af de to virksomhedsarters beskatning ved at betragte op-

stillingen pag. 15.
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V Udførligere oplysninger om beskatningsforhol-

dene 1 landkommunerne.

Bilag 3 og 4 viser henholdsvis på grundlag af omsætningen og

indkomsten for hvert af skatteårene 1947/48, 1949/5o og 1956/57 beskat-

ningsforholdene for samtlige brugsforeninger og købmænd i de af under-

søgelsen omfattede landkommuner. Hver af tabellerne angiver gennemsnits-

omsætning, gennemsnitsindkomst og gennemsnitsformue for de til det en-

kelte interval hørende virksomheder. Antallet af intervaller er udvi-

det, idet der i modsætning til tabellerne i bilag 1 og 2 også er fore-

taget opdeling i intervaller for omsætninger over 5oo.ooo kr. og ind-

komster over 2o.ooo kr. For brugsforeningernes vedkommende er det angi-

vet, hvorledes beskatningen fordeler sig på selve brugsforeningsvirk-

somhederne og de pågældende uddelere.

Tabellerne viser, at selve brugsforeningerne kun betaler en

mindre del af den skat, der pålignes brugsforeningsvirksomhederne (ud-

delernes skat indbefattet). Foreningernes andel af den samlede skat for

forening og uddeler udgør for hvert af de tre skatteår følgende procen-

ter:

Statsskat Kommuneskat

skatteåret 1947/48 ca. 18 pct. ca. 25 pct.

" 1949/50 " 25 pct. " lo pct.
11 1956/57 " 2o pct. " 8 pct.

Dette forhold giver forklaringen på, at brugsforeningsvirk-

somhederne indenfor nogle enkelte intervaller i omsætningsstatistikken,

bilag 3, i modstrid med den almindelige tendens har et forholdsmæssigt

større skattetilsvar end købmandsvirksomhederne indenfor det samme in-

terval. Dette gælder f.eks. for skatteåret 1956/57 i omsætningsinter-

vallet loo.000-150.000 kr., hvor beskatningsprocenten for brugsfore-

ningen er 1,62 mod 1,o8 for købmanden, og intervallet 2oo.ooo-25o.ooo

kr., hvor forskellen er noget mindre, idet brugsforeningens beskat-

ningsprocent er 1,16, medens købmandens er 1,o4. Medens skatteprocen-

ten for selve foreningen, o,13 pct., svarer til skatteprocenten for

samtlige de i skatteåret undersøgte foreninger, har uddelerne i de på-

gældende foreninger betalt en forholdsvis højere skat end de øvrige

uddelere, idet deres beskatningsprocent i gruppen loo.ooo-15o.ooo kr.
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er 1,49 og i gruppen 2oo.ooo-25o.ooo kr. 1,o3 mod 0,65 for samtlige

grupper under eet. Det er således uddelernes forholdsmæssigt større

skatter, der har medført, at brugsforeningsvirksomhederne i de frem-

hævede intervaller har betalt en forholdsmæssig større skat end de til-

svarende købmænd. Dette skyldes igen, at gennemsnitsindkomsten for de

pågældende uddelere overstiger købmændenes gennemsnitsindkomst.

Af bilag 4 fremgår, at indkomstintervallet 8.000-10.000 kr.

i skatteåret 1956/57 viser lavere beskatning for købmændene, idet skat-

teprocenten for disse er 16,o5, men for brugsforening plus uddeler 18,96.

Imidlertid er beskatningsprocenten for selve brugsforeninger-

ne i denne gruppe 6,38, medens den kun er 2,52 for samtlige grupper. Den-

ne forskel, der beror på gruppens relativt høje gennemsnitsformue, er i

hovedsagen grunden til den forholdsvis høje beskatning af brugsforenin-

gerne i det nævnte interval.

VI Lukkede og åbne brugsforeninger.

I den hidtidige lovgivning om beskatning af brugsforeninger

findes regler, der medfører en lempeligere beskatning af lukkede fore-

ninger end af åbne. I skattemæssig henseende bruger man betegnelsen

"lukket forening" om en forening, hvis virksomhed er begrænset til med-

lemskredsen, medens en "åben forening" også handler med andre end med-

lemmer.

Ved de foran omtalte statistiske undersøgelser er der ikke ta-

get hensyn til, om de i undersøgelsen inddragne brugsforeninger er åbne

eller lukkede, og man har derfor udarbejdet en opstilling (bilag 5), der

viser, hvilken indflydelse forskellen på beskatningsreglerne for åbne

og for lukkede brugsforeninger har. Undersøgelsen omfatter alene fore-

ninger, der er beliggende udenfor købstadskommuner, og er tillige be-

grænset til skatteårene 1947/48, 1949/50 og 1956/57. Som tidligere nævnt

omfatter brugsforeningens indkomst og skattetilsvar ved udvalgets under-

søgelse indkomst og skatter for den uddeler, der er beskæftiget i fore-

ningen. For den her omhandlede undersøgelse er uddelernes indkomst- og

beskatningsforhold imidlertid uden betydning, og for at undgå, at til-

fældige forskydninger hidrørende herfra skal få indflydelse på undersø-

gelsens resultat, har man set bort fra uddelernes indkomst og skatter

ved denne undersøgelse. De i opstillingen angivne gennemsnitsindkomster

er således udelukkende selve brugsforeningernes indkomster, og de angiv-
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ne "skatteprocenter" er alene udregnet på grundlag af de brugsforenin-

gerne som sådan pålignede indkomstskatter. Når man ikke som ved de i

afsnit II - V beskrevne statistiske undersøgelser benytter omsætnin-

gen respektive indkomsten som grundlag, er det, fordi disse faktorer

ikke umiddelbart er bestemmende for skattens størrelse. Man har ment

det rigtigst, at skattebyrden bedømmes på et grundlag, som er uafhæn-

gigt af, om foreningen er åben eller lukket, men dog er bestemmende

for den pålignede skats størrelse. For skatteåret 1947/48 har man valgt

at anvende foreningernes ansatte skattepligtige indkomst som grundlag

såvel for inddelingen i gruppestørrelser som for beregningen af den på-

lignede skats procentvise størrelse, medens man for skatteårene 1949/5o

og 1956/57, hvor den ansatte indkomst er påvirket af, om foreningen er

åben eller lukket, har anvendt den opgjorte formue som grundlag både

for gruppeinddelingen og for skatteprocentens beregning.

En opdeling af skattebyrden på statsskat og kommuneskat hver

for sig har næppe nogen større interesse, og de anførte skatteprocenter

omfatter derfor de samlede stats- og kommuneskatter. Der kan dog være

anledning til nogle bemærkninger om kommuneskatten i skatteåret

1947/48, men herom henvises til omtalen af undersøgelsen for dette

skatteår.

Det foreliggende statistiske materiale viser ikke, om de en-

kelte brugsforeninger er åbne eller lukkede, men man har fundet det for-

svarligt at bygge sondringen på, om vedkommende brugsforening har næ-

ringsbrev eller ej, idet man stort set kan regne med, at kun åbne fore-

ninger har næringsbrev.

Om undersøgelsen for de enkelte skatteår skal følgende bemær-

kes:

Skatteåret 1947/48:

I dette skatteår omfatter undersøgelsen 367 brugsforeninger,

hvoraf de 151, eller ca. 4l pct. er åbne, medens resten ca. 59 pct. er

lukkede. Som nævnt ovenfor er grupperingen foretaget på grundlag af

foreningernes skattepligtige indkomst, men da denne kun omfatter selve

foreningens indkomst og ikke tillige indeholder uddelernes indkomst, er

de til de enkelte grupper henregnede foreninger ikke de samme, som om-

fattes af de tilsvarende grupper på bilag 2 og bilag 4.
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De samlede skatter i de 151 åbne brugsforeninger udgør 5,63

pct. af disse foreningers skattepligtige indkomst, medens de 216 luk-

kede foreninger kun har betalt 2,23 pct. af deres skattepligtige ind-

komst i samlede skatter. Indenfor de enkelte grupper er der ligeledes

en væsentlig forskel, idet de åbne foreninger i hver gruppe har betalt

mindst dobbelt så meget i skat som de lukkede foreninger.

Den gennemsnitlige statsskat, der er pålignet de 151 åbne

foreninger, udgør 221 kr., og de 216 lukkede forenjiger har betalt gen-

nemsnitlig 182 kr. i statsskat. I gennemsnitlig kommuneskat har de sam-

me åbne foreninger betalt jjol kr. eller ca. 58 pct. af det samlede

skattetilsvar, hvorimod de lukkede foreninger kun har betalt gennem-

snitlig 22 kr. til kommunen, svarende til ca. 11 pct. af disse fore-

ningers samlede skattetilsvar.

Forskellen i beskatningen skyldes i langt overvejende grad

reglerne for påligningen af kommuneskatten, idet der til og med skat-

teåret 1948/49 ikke blev pålignet de lukkede foreninger kommuneskat,

medens de åbne foreninger svarede kommuneskat med kommuneskatteprocen-

ten dog mindst 4 pct. og højst 5 pct. af den skattepligtige indkomst.

For statsskattens vedkommende fremkommer forskellen alene, fordi det i

udskrivningsloven for 1947/48 § 16, stk. 1, omhandlede fradrag i ind-

komsten på 4 pct. kun beregnes af den dividendeberettigede del af om-

sætningen med medlemmer.

Skatteåret 1949/5o:

Antallet af undersøgte brugsforeninger er for dette skatteår

383, hvoraf 163 er åbne foreninger og 22o lukkede, hvilket svarer til

henholdsvis ca. 42½ pct. og ca. 57i pct.

Inddelingen er foretaget på grundlag af foreningernes opgjor-

te formue, hvorpå opgørelsen af den skattepligtige indkomst er baseret.

De betalte skatter er beregnet i procent af formuen, og man kan derfor

ikke ved en direkte sammenligning mellem "skatteprocenterne" i skatte-

året 1947/48 og skatteåret 1949/5o udlede noget om skatteniveauet i de

to skatteår.

De 163 åbne foreninger har i skat til stat og kommune tilsam-

men betalt et beløb, der svarer til 0,89 pct. af deres formue, medens

det samlede tilsvar for de 22o lukkede foreninger udgør 1,o4 pct. af
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deres formue. Da påligningen af såvel statsskat som kommuneskat foreta-

ges med en fast procent uanset indkomstens størrelse og således også

uanset formuens størrelse, bliver "skatteprocenten" indenfor de enkelte

grupper næsten den samme som for foreningerne under eet. Med undtagelse

af den gruppe, der omfatter brugsforeninger med formuer mellem 90.000

og loo.ooo kr., har de lukkede foreninger betalt en forholdsmæssigt stør-

re skat end de åbne brugsforeninger. Forskellen er næsten den samme som

for alle foreningerne under eet.

Medens foreninger, der kun handler med medlemmer, beregner

den skattepligtige indkomst som 4 pct. af hele formuen, beregnes den

skattepligtige indkomst for foreninger, der også handler med andre end

medlemmer som 4 pct. af den del af formuen, som svarer til omsætningen

med medlemmer, medens der regnes med 6 pct. af resten af formuen. Da

skatteprocenten til stat og kommune er fælles for åbne og lukkede fore-

ninger, måtte man derfor vente, at det var de åbne brugsforeninger, der

havde betalt de forholdsvis største skatter. Når dette alligevel ikke

er tilfældet, må forklaringen søges i de forud for skatteåret 1949/5o

gældende regler for påligningen af kommuneskat, som er omtalt ovenfor.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan brugsforeningerne re-

ducere den på basis af formuen udregnede procentmæssige indkomst med den

i regnskabsåret erlagte kommuneskat, og da kun de åbne brugsforeninger

betalte kommuneskat før skatteåret 1949/5o, tilkom der kun disse fore-

ninger et fradrag i procentindkomsten. Derved blev deres skattepligtige

indkomst forholdsmæssig mindre, hvilket igen har medført, at der er på-

lignet dem en forholdsmæssigt mindre skat. Den omstændighed, at de åbne

brugsforeninger i videre omfang end de lukkede foreninger kan have haft

en formuestigning, som de ved skatteberegningen har begæret lempelse

for, kan også have medført en forholdsmæssigt mindre skattepåligning af

de åbne brugsforeninger end af de lukkede, men det er dog næppe sandsyn-

ligt, at dette forhold har haft nogen større indflydelse.

Skatteåret 1956/57;

Af de 373 brugsforeninger, der for dette skatteår omfattes

af undersøgelsen, er de 199 åbne og de 174 lukkede, svarende til hen-

holdsvis ca. 53i pct. og ca. 46½ pct.

De åbne brugsforeninger har for dette skatteår betalt en ind-
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komstskat, der udgør 1,34 pct. af deres formue, og de lukkede forenin-

ger en skat svarende til 1,31 pct. af deres formue. Indenfor de enkel-

te størrelsesgrupper er forholdet mellem skattetilsvaret nogenlunde

det samme. En undtagelse danner dog bl.a. den gruppe, der omfatter fore-

ninger med formuer mellem 2o.ooo kr. og 3o.ooo kr., hvor de lukkede

foreninger svarer forholdsmæssigt mere i skat end de åbne. Årsagen her-

til er formentlig, at denne gruppes åbne foreninger har haft formuefor-

øgelser, der har medført lempelse ved skatteberegningen, medens de luk-

kede foreninger ikke har haft tilsvarende forøgelser, måske endog for-

mueforbrug, der har medført forhøjelser af den skattepligtige indkomst.

Det højere skatteniveau i skatteåret 1956/57 i forhold til

skatteåret 1949/5o skyldes de skærpede udskrivningsregler for stats-

skatterne. I skatteåret 1956/57 blev statsskatten udskrevet med et til-

læg, der udgjorde 35 pct. af den pålignede statsskat, medens dette til-

læg i skatteåret 1949/5o kun udgjorde lo pct.

Resultatet af undersøgelsen synes at være, at de åbne brugs-

foreninger ikke har betalt væsentligt mere i skat end de lukkede fore-

ninger. Ved bedømmelsen af resultatet må dog omfanget af de åbne fore-

ningers omsætning med ikke-medlemmer tages i betragtning, da størrelsen

af denne omsætning er afgørende for forskellen mellem den åbne forenings

skattepligtige indkomst og den tilsvarende lukkede forenings skatteplig-

tige indkomst, jfr. det foran om forholdene i skatteåret 1949/50 anfør-

te.

I det materiale, der har været til rådighed ved undersøgelsen,

findes ingen oplysninger om omfanget af de åbne foreningers omsætning

med ikke-medlemmer. Det kan oplyses, at en åben brugsforening med en

omsætning med ikke-medlemmer på 5 pct. af foreningens samlede omsætning

stort set skal svare 2½ pct. mere i skat end en tilsvarende lukket for-

ening. Med en omsætning med ikke-medlemmer på henholdsvis lo pct. og

2o pct. af den samlede omsætning vil den åbne forenings skat være hen-

holdsvis ca. 5 pct. og ca. lo pct. større end den tilsvarende lukkede

forenings. Herefter må det antages, at de i undersøgelsen inddragne åb-

ne foreninger i skatteåret 1956/57 har haft en omsætning med ikke-med-

lemmer på ca. 5 pct. af deres samlede omsætning.
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VII En sammenligning af beskatningsforholdene for

nogle større andelsvirksomheder og nogle til-

svarende private virksomheder.

Efter anmodning fra købmændenes repræsentanter er det stati-

stiske materiale suppleret med oplysninger vedrørende nogle større virk-

somheder indenfor hver af de 2 virksomhedsformer, der er genstand for

udvalgets undersøgelser. Det drejer sig om seks aktieselskaber samt seks

andelsselskaber, der som hovedvirksomhed driver handel med korn, foder-

stoffer og gødningsstoffer. Undersøgelsen er baseret på de regnskaber,

der ligger til grund for de pågældende virksomheders skatteansættelser

for skatteåret 1956/57. Nogle af aktieselskaberne anvender et fra kalen-

deråret afvigende regnskabsår, hvilket bevirker at deres udbytterate for

skatteåret 1956/57 er pålignet på grundlag af det regnskabsår, der føl-

ger efter det, der anvendes ved påligningen af den ordinære skat og rest-

raten for dette skatteår. Da forskellen i skattebeløbets størrelse kun

udgør nogle få tusind kroner, har man ment at kunne se bort fra dette

forhold.

Nedenfor er der anført to oversigter, hvoraf den første (I)

er udarbejdet med omsætningen som grundlag. Denne viser dels den gennem-

snitlige omsætning for virksomhederne indenfor hver af de 2 virksomheds-

former, dels den procentdel af omsætningen, som de pålignede skatter

til stat og kommune udgør. Den anden oversigt (il) viser gennemsnits-

overskuddet for de 6 andelsforetagender og den gennemsnitlige skatte-

pligtige indkomst for de 6 privatforetagender, samt de pålignede stats-

og kommuneskatters størrelse udtrykt i procent af overskuddet respekti-

ve indkomsten.

Uanset de gældende regler for beskatningen af andelsvirksom-

hederne har man derimod ikke kunnet medtage oplysninger om virksomhe-

dernes formue, idet der ikke opgøres nogen skattepligtig formue for

aktieselskaber.
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Andelsvirk-
somheder

Private
virksomheder

II

Andelsvirk-
somheder

Private
virksomheder

Omsætning

kr.

1o3.935.731

65.555.108

Indkomst

kr.

5.412.938

Statsskat
i pct.

o,o4

o,28

Statsskat
i pct.

1,36

590.712 3o,07

Kommuneskat
i pct.

o, ol

o,o5

Kommuneskat
i pct.

o,22

5,oo

Samlet skat
i pct.

o,o5

o,33

Samlet skat
i pct.

1,58

35,o7

Ved sammenligningen af beskatningsforholdene for brugsfore-

ninger og købmænd, jfr. afsnit III og IV, viste det sig, at brugsfor-

eningernes procentvise skattetilsvar i forhold til omsætning eller ind-

komst i næsten alle størrelsesgrupper var mindre end købmændenes. Også

den i nærværende afsnit foretagne sammenligning viser, at beskatnings-

procenten såvel på grundlag af omsætningen som på grundlag af indkom-

sten er større for de private virksomheder end for andelsvirksomheder-

ne.

Som det vil ses, har de private virksomheder betalt 6-7 gan-

ge så meget i skat som andelsvirksomhederne, når omsætningen bruges

som sammenligningsgrundlag. Når sammenligningen sker på grundlag af

indkomsten, er forskellen betydelig større, idet privatvirksomheder-

nes skattetilsvar da er ca. 22 gange så stort som andelsvirksomheder-

nes. Man må dog i denne forbindelse være opmærksom på, at de som grund-

lag for undersøgelsen anvendte andelsforetagender alle i skattemæssig

henseende er behandlet som indkøbsforeninger, hvis skattetilsvar kun

udgør 2/5 af den skat, en tilsvarende brugsforening ville være blevet

pålignet.

Til foranstående sammenligning mellem større andelsvirksom-

heder og private virksomheder specielt inden for omsætningen af land-

brugets produktionsmidler har andelsbevægelsens repræsentanter inden

for udvalget fremsat følgende bemærkninger:

"Når vi ikke over for et flertal i udvalget har modsat os,

at en sådan sammenligning er foretaget, skyldes det, at andelsvirksom-

I
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heder af den her behandlede art er indført i den nugældende skattelov-

givning i forbindelse med egentlige brugsforeninger, således at en sam-

menligning som den foretagne må siges at ligge inden for den udvalgte

stillede opgave.

Det må på den anden side understreges, at det foran nævnte

særlige skattegrundlag for disse andelsvirksomheder har sin begrundel-

se i den omstændighed, at en eventuel fordel ved deltagelse i deres

virksomhed, i form af dividende eller lignende, giver sig udtryk ved

deltagernes øgede skattepligtige indkomst. Ganske særlig må det imid-

lertid fremholdes, at foranstående sammenligning mellem andelsvirksom-

heder og sådanne private virksomheder, der er organiseret som aktiesel-

skaber, dermed inddrager i sammenligningsgrundlaget de specielle for-

hold, som på baggrund af aktieselskabslovgivningens særlige karakter og

ud fra specielle synspunkter gælder for beskatningen på dette område.

Vi må derfor være af den opfattelse, at selve sammenligningsgrundlagets

værdi derved yderligere svækkes. Det skal endelig bemærkes, at vi i hen-

hold til, hvad der er anført på et tidligere sted i beretningen, må be-

tragte den foranstående sammenligning med udgangspunkt i de to slags

virksomheders indkomst som værdiløs, såvel af principielle grunde som

navnlig under hensyn til, at den nugældende lovgivning om beskatning af

andelsforeninger ikke benytter indkomstbegrebet som skattegrundlag for

disse. Med hensyn til det anførte gennemsnitsbeløb for de omtalte seks

andelsvirksomheders såkaldte indkomst, nemlig det ved regnskabsårets

afslutning foreliggende overskud, skal det, med henvisning til de tid-

ligere af os fremførte bemærkninger om et sådant overskuds særlige ka-

rakter, anføres, at der af det i oversigten opførte gennemsnitsbeløb

for andelsselskabernes indkomst, ca. 3,4 mill. kroner, blev udbetalt

eller godskrevet de pågældende selskabers medlemmer et beløb på ca.

2,5 mill, kroner, svarende til, at det såkaldte indkomstbeløb reduceres

til ca. 1, 1 mill. kr."

Hertil har købmændenes repræsentanter i udvalget bemærket føl-

gende :

"Det er udvalgets primære opgave at sammenligne beskatnings-

vilkårene for kooperative virksomheder og private erhvervsdrivende, og

denne opgave ville ikke være løst uden den i nærværende afsnit foretag-

ne undersøgelse, som næppe kunne være foretaget på en sagligt rigtigere

måde.
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Det kan ikke anerkendes, at der består en sådan væsensforskel

mellem de virksomheder indenfor korn- og foderstofbranchen, som under-

søgelserne angår, at en sammenligning af beskatningsforholdene for an-

delsselskaber cg aktieselskaber indenfor branchen skulle være uden vær-

di. Specielt henledes opmærksomheden på, at dividende eller lignende

udbetalt af et aktieselskab til aktionærerne i forhold til disses om-

sætning med selskabet er skattepligtig indkomst både for aktionærerne

og for selskabet. Beskatningen af andelsselskabernes dividende hos med-

lemmerne er altså ikke noget særligt for andelsforetagenderne.

Den foretagne sammenligning ville ikke være fyldestgørende,

hvis den ikke også omfattede forholdet mellem beskatning og fortjene-

ste. At den nugældende lovgivning - som anført af kooperationens re-

præsentanter - ikke benytter indkomsten som grundlag for de kooperati-

ve foretagenders beskatning, gør naturligvis ikke denne del af undersø-

gelserne overflødig, da formålet med udvalgets arbejde også er at un-

dersøge, om den nugældende beskatningsordning kan anses for rimelig."

VIII Sammenligning mellem en typisk brugsforenings-

virksomhed og en typisk købmandsvirksomhed.

Efter anmodning fra andelsbevægelsens repræsentanter har

man foretaget en sammenligning mellem beskatningsforholdene i skatte-

året 1956/57 for en brugsforening og en købmand, der hver for sig kan

anses for "typiske" indenfor sin virksomhedsart.

Udvælgelsen af de typiske virksomheder er foretaget på

grundlag af gennemsnittet for de omsætningsgrupper, der omfatter flest

af de pågældende virksomheder. Med det materiale, der er til rådighed,

kan udvælgelsen næppe foretages på et bedre grundlag.

Undersøgelsen omfatter 373 brugsforeninger og uddelere i

skatteåret 1956/57. Af disse har 248 brugsforeninger en omsætning på

mellem 25o.ooo kr. og 700.000 kr. Gennemsnitsomsætningen - overskuddet

og -formuen for disse 248 foreninger udgør henholdsvis 447.668 kr.,

12.982 kr. og 48.856 kr. og de 248 uddelere, der er ansat i disse

foreninger, har en gennemsnitsindkomst på 13.591 kr. Blandt de af un-

dersøgelsen omfattede brugsforeninger har man herefter udvalgt en for-

ening, der for skatteåret 1956/57 har en omsætning på 448.543 kr., et

overskud på 13.366 kr. og en formue på 68.557 kr. Uddeleren i denne



- 29 -

brugsforening har en skattepligtig indkomst på l4.o25 kr. i det nævn-

te skatteår.

Undersøgelsen har for skatteåret 1956/57 omfattet 922 køb-

mænd, og heraf har de 497 haft en omsætning mellem 5o.ooo kr. og

2OO.OOO kr. Den gennemsnitlige omsætning for disse 497 købmænd andra-

ger 129.828 kr. gennemsnitsindkomsten 8.555 kr. og gennemsnitsformuen

24.516 kr. Man har herefter blandt de af undersøgelsen omfattede køb-

mænd udvalgt en, som for skatteåret 1956/57 har en omsætning på

155.924 kr., en indkomst på 9.036 kr. og en formue på 24.481 kr.

I bilag 6 er optaget uddrag af de regnskaber, der danner

grundlag for de af de pågældende indgivne selvangivelser for skatteå-

ret 1956/57.

Det er af stor betydning for sammenligningen, at uddelerens

og købmandens forsørgerforhold og børneantal er det samme, samt at de

er skatteansat i kommuner med samme kommunale ligningsprocent og lig-

ningsskala. For at opnå denne ligestilling mellem uddeleren og købman-

den har man til brug ved sammenligningen udregnet skatterne af deres

foran angivne skattepligtige indkomster, således at de anførte betin-

gelser er opfyldt, og de på dette grundlag beregnede skatter er anvendt

som målestok i stedet for de faktisk pålignede.

Som ved de øvrige statistiske undersøgelser er skattebyrden

udfundet ved beregning af den procentvise andel, skatterne udgør af den

pågældende virksomheds omsætning respektive dens indtjening, hvorved

for brugsforeningsvirksomheder forstås foreningens regnskabsoverskud +

uddelerens skattepligtige indkomst og for købmandsvirksomheder købman-

dens skattepligtige indkomst.
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De enkelte procenttal fremgår af følgende oversigt:

På grundlag af omsætningen;

Som det vil ses, påhviler der brugsforeningsvirksomheden en

forholdsmæssig større statsskat end købmandsvirksomheden, medens det

omvendte er tilfældet for kommuneskattens vedkommende. I samlet skat

skal købmandsvirksomheden dog yde forholdsvis lidt mere end brugsfore-

ningsvirksomheden. Man må imidlertid være opmærksom på, at sammenlig-

ningen ikke som i den øvrige statistik er foretaget mellem virksomhe-

der af nogenlunde samme størrelse. Den her omhandlede brugsforening

har således en omsætning, der er 3 - 3i gange så stor som købmandens

og en indtjening, der er ca. 5 gange så stor som købmandens.

Ovenstående sammenligning, der som nævnt er udarbejdet ef-

ter anmodning fra andelsbevægelsens repræsentanter, har givet repræ-

sentanterne for de private erhverv anledning til at bemærke følgende:

"Sammenligningen er uden værdi for en bedømmelse af de to

gruppers beskatningsforhold, fordi den - som ovenfor oplyst - er fore-

taget mellem virksomheder af vidt forskellig størrelse i henseende til

omsætning og fortjeneste. At foretage en sådan sammenligning er lige-

så misvisende som at drage sammenligning mellem skatteprocenterne for

to personer på forskelligt indkomstniveau, idet progressionen i be-

skatningen jo altid vil bevirke, at den højere indtægt beskattes med

en højere procent end den lavere.
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En anvendelig sammenligning kan derfor alene drages mellem

virksomheder af samme størrelsesorden, således som det er sket neden-

for i afsnit IX."

IX Beskatningsforholdene for en "typisk" brugsforenings-

virksomhed og en købmandsvirksomhed af tilsvarende

størrelse.

For at få et mere direkte sammenligneligt grundlag, har man

undersøgt, hvad en købmand med samme indtægt og formue som den "typi-

ske" brugsforening skal svare i skat, og sammenholdt dette beløb med

den skat, som brugsforeningen svarer. Også ved denne undersøgelse ind-

går uddelerens indkomst og skatter i de anførte tal for brugsforenin-

gen.

Undersøgelsen har omfattet skatteårene 1947/48, 1949/5o og

1956/57.

Den "typiske" brugsforening for skatteåret 1956/57 blev i

det foregående afsnit bestemt som en forening af gennemsnitsstørrelse

blandt de i landkommunerne beliggende brugsforeninger med en omsætning

mellem 25o.ooo kr. og 700.000 kr. For skatteårene 1947/48 og 1949/50

findes størsteparten af foreningerne ikke indenfor denne gruppe, men

man har alligevel fundet det rigtigst også for disse skatteår at læg-

ge omsætningsgruppen 25o.ooo kr. - 700.000 kr. til grund ved fastsæt-

telsen af, hvad der må anses for en typisk brugsforening.

I nedenstående opstilling er for hvert af de omhandlede tre

skatteår anført omsætning, indkomst og formue for den typiske brugs-

forening samt størrelsen af skattetilsvaret.

Skatteår Omsætning Indkomst Formue Statssk. Kommunesk. Skat ialt:

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

1947/48: 353.206 23.034 - 1.678 722 2.4oo

1949/50: 371.705 21.949 59.507 1.964 759 2.723

1956/57: 447.668 26.573 48.856 2.899 994 3.893

Indkomsten sammensættes i skatteåret 1947/48 af brugsfore-

ningens og uddelerens skattepligtige indkomst, og i de to andre skat-

teår af brugsforeningens regnskabsmæssige overskud og uddelerens skat-

tepligtige indkomst.
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Tænker man sig, at en købmand, boende i en landkommune, har

samme omsætning, indkomst og formue som den anførte "typiske" brugs-

forening, ville han blive pålignet de nedenfor anførte skattebeløb:

Skatteår Statsskat Kommuneskat Skat ialt:

1947/48: 5.236 kr. 1.495 kr. 6.721 kr.

1949/5o: 4.953 " 1.533 " 6.486 "

1956/57: 9.134 " 2.124 " 11.258 "

Købmandens statsskat er udregnet direkte efter skatteska-

laerne i de respektive udskrivningslove, og ved denne beregning er

det forudsat, at det drejer sig om en forsørger med to børn. Da den

kommunale ligningsprocent varierer en hel del fra kommune til kommu-

ne, har man anvendt en procent, der ud fra de oplysninger, bilag 2

giver om kommuneskattens størrelse i de højere indkomstgrupper, er

ansat til henholdsvis 6½, 7 og 8 pct.

I skatteåret 1947/48 er der ikke anført nogen formue for

brugsforeningen. Det skyldes, at brugsforeninger i dette skatteår op-

gjorde deres skattepligtige indkomst på grundlag af deres driftsregn-

skab, og da de ikke er formueskattepligtige, foreligger der ingen skat-

temæssig opgørelse af formuen. Man har derfor ment, at der heller ikke

kunne regnes med nogen formue for købmanden i dette skatteår, og der

er derfor ikke medregnet nogen formueskat i den for ham beregnede

statsskat for skatteåret 1947/48. Dette kan formentlig forsvares, da

skatten af en formue svarende til den, der er regnet med i de to andre

skatteår, ikke vil være af væsentlig størrelse, således at forholdet

ikke vil få stor betydning ved sammenligningen.

Sætter man de således for købmanden udregnede sammenlagte

stats- og kommuneskatter til loo, vil de for brugsforeningen anførte

sammenlagte stats- og kommuneskatter udgøre:

Skatteåret 1947/48: 35,66 pct.

" 1949/50: 41,98 pct.

" 1956/57: 34,58 pct.

Andelsbevægelsens repræsentanter har til sammenligningen bemær-

ket, at der ikke i eksemplet er noget bidrag til vurderingen af beskat-

ningsforholdene, idet købmandens omsætning og indtægt bygger på en kon-

struktion uden forbindelse med de virkelige forhold. Den eneste reelle
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sammenligning af beskatningsforholdene må have sit udgangspunkt i, hvad

stat og kommune opnår i skatteindtægt pr. omsætningsenhed i de to for-

skellige detailsalgsformer. Da det altovervejende antal af købmænd har

en langt mindre omsætning end i det konstruerede eksempel, bliver sam-

menligningen helt misvisende, idet den til den mindre omsætning svaren-

de mindre skattepligtige indkomst for købmanden er helt udslaggivende.

I eksemplet er personindkomstbeskatningens stærke progression således

uberettiget bragt til at virke.

X Afsluttende bemærkninger til de statistiske undersøgelser.

Ved en samlet bedømmelse af det foreliggende statistiske ma-

teriale, der er belyst i omstående talopstilling, har andelsbevægelsens

repræsentanter i udvalget ønsket at fremhæve det af dem på side 7 anfør-

te om den principielle forskel mellem henholdsvis købmændenes og brugs-

foreningernes omsætningstal og om det værdiløse i at anvende indkomsten

som sammenligningsgrundlag samt det på side 5 udtalte om det ønskelige

i, at man inddrager beskatningsforholdene for hele det i virksomheder-

ne beskæftigede personale i undersøgelsen. Købmændenes repræsentanter

henviser heroverfor til de på side 7 gjorte bemærkninger om den uvæ-

sentlige forskel i beregningsgrundlaget for de to virksomhedsarters om-

sætningsbeløb og til bemærkningerne samme sted om indkomstens afgøren-

de betydning for bedømmelsen af en indkomstbeskatning, samt til bemærk-

ningerne på side 5 om personalelønningernes karakter af driftsudgifter,

som må være sammenligningen uvedkommende.

Om de foretagne statistiske undersøgelser kan herefter sam-

menfattende udtales følgende:

I almindelighed påhviler der efter de foretagne beregninger

en købmandsvirksomhed et forholdsmæssigt større skattetilsvar end en

brugsforeningsvirksomhed af samme størrelse, og dette gælder, hvad en-

ten vurderingen sker på grundlag af omfanget af virksomhedens omsætning

eller på grundlag af dens indkomst (indtjening). Forskellen i skatte-

byrden er relativt beskeden for de mindre virksomheder (d.v.s. virksom-

heder med en lille omsætning eller en lille indkomst), men øges, jo

større virksomhederne bliver. Da brugsforeningsvirksomhederne i den pe-

riode, undersøgelsen omfatter, er vokset betydeligt mere end købmands-
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virksomhederne, bliver forskellen i beskatning af større betydning hen-

imod slutningen af perioden.

Betragter man således de størrelsesgrupper, der er anført på

side 11 og side 15 ved omtalen af omsætnings- henholdsvis indkomststati-

stikken, og sætter man de her anførte procenter for købmændenes skatte-

tilsvar lig med loo, vil de tilsvarende procenter for brugsforeninger-

nes skattetilsvar udgøre:

Det synes ikke afgørende for sammenligningen, om brugsfore-

ningsvirksomheden handler med andre end medlemmer, eller om den kun

handler indenfor medlemskredsen, idet undersøgelserne har vist, at

der næsten ingen forskel er i skattetilsvaret for en lukket forening

og en tilsvarende åben.

Derimod har uddelerens skatteforhold formentlig en betyde-

lig indflydelse på forskellen i skattetilsvaret for brugsforeningen

og købmanden, da det er uddeleren, der bærer den største del af det

skattetilsvar, der henføres til brugsforeningsvirksomheden, nemlig

ca. 75 pct. af statsskatten og ca. 9o pct. af kommuneskatten.

København, april 1959.

P. Nyboe Andersen. Jacob la Cour. A. Axelsen Drejer.

E. Groth-Andersen. Niels Hansen. Povl Herler.
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