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RESUME med konklusion og sammenfatning: 
 

Manchet: 

Gennem de seneste årtier har borgerlige regeringer – og desværre også S – 

ledede regeringer – gennem indkomstskattelettelser for 52 mia. kr samt 

gennem udhuling af boligskatterne systematisk forringet progression i og 

omfordeling gennem skattesystemet og undergravet finansieringen af 

velfærden. 

 

KONKLUSION:  

 

Gennem næsten 3 årtier har en fremherskende borgerlig økonomisk politik i Danmark 

betydet en gradvis nedsmeltning af velfærden, bl.a. i form af forringelse af 

omfordelingen og finansieringen af velfærden gennem skattesystemet. Borgerlige 

regeringer har været frontløbere for denne forringelsespolitik. Men også ledede S – 

regeringer har desværre deltaget heri.  

Angrebet på velfærdsstaten var – og er - inspireret af neoliberalisme og 

udbudsøkonomi. Med denne ideologi fulgte bl.a. en skatteteori og - politik, hvor det 

var i centrum at nedsætte (top)skatten. Det erklærede formål var at øge 

arbejdskraftudbuddet, men i sidste ende har det i realiteten handlet om at forringe 

omfordelingen fra rig til fattig, at presse velfærden fra indtægtssiden samt om at 

presse lønningerne.  

Bestræbelserne på at udhule skattesystemet har navnlig rettet sig mod 

indkomstskatten. Det begyndte så småt i perioden 1987 – 2000, hvor ikke mindst 

socialdemokratisk ledede regeringer under Nyrup søgte at komme den fremvoksende 

borgerlige skattemodstand imøde ved at nedsætte marginalskatterne, navnlig de 

øverste. Samtidig forsøgte man dog samtidig at fastholde en krone til finansiering af 

skattelettelserne og dermed finansieringen af det offentlige forbrug til velfærd. Med 
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de borgerlige regeringerne fra 2001 kommer der andre, klart mere borgerlige boller på 

suppen. Gennem en serie indkomstskattereformer nedsættes indkomstskatten med 

52 mia. kr, staten mister et milliardprovenu i skatteindtægter og velfærden drænes 

gennem skattelettelser, besparelser og konfiskation af råderum for op mod 25 mia. kr.   

Tilmed har indkomstskattelettelserne siden 2001 primært tilgodeset de højere 

indkomster, idet de har samlet givet en lempelse på + 33.000 kr. til de 10 pct. rigeste, 

mens de 10 pct. fattigste kun har fået + 1000 kr. Den ene procent af de allerrigeste har 

ovenikøbet fået en gevinst på + 81.000 kr.  

Hertil kommer, at de borgerlige regeringer fra 2001 til 2020 også udhulede 

boligskatterne gennem skattestoppet, der ligesom indkomstskattelettelserne primært 

tilgodeså de mest velstående boligejere med de højeste indkomster og også kostede 

staten dyrt i tabt provenu. Med boligaftalen fra 2017 reduceres dette provenutab dog, 

men gennem skatterabatter og lettelser af grundskyld og ejendomsværdiskat, som 

primært tilgodeser boligvelhaverne, vil der dog i en årrække stadig være et 

provenuunderskud ligesom den fortsat lettelse af boligskatterne stadig primært 

kommer de meste velstående tilgode. 

 

Skattelettelsespolitikken siden 2001 har således været rendyrket klassepolitik, som 

gjort de rige rigere og de fattige fattigere og har undergravet vores fælles velfærd. 

Tilmed har disse velfærdsforringende ”skattereformer” har haft betydelig negative 

sociale konsekvenser. 

En negativ konsekvens af lettelserne af indkomstskat og boligskat har været at skabe 

en stigende ulighed. Indkomstuligheden i Danmark er siden 1995 steget med lidt 

under 30 pct, takket være netop en øget ulighed i indkomst efter skat foranlediget af 

de mange borgerlige skattelettelser for især de rige. 

En anden negativ konsekvens af den borgerlige politik har været en katastrofal 

lemlæste og åreladning af skattevæsenet som institution. Det helt klare ansvar herfor 

er Kristian Jensens og VKO ´s spareplan fra 2005, som på det nærmeste halverede 

antallet af medarbejdere i SKAT og dermed er hovedårsagen til de efterfølgende 

mange problemer og skandaler i SKAT med gældsindrivelse, udbetaling af udbytteskat 

og momsrefusion. 
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SAMMENFATNING: 

 

DEL I: ANGREB PÅ SKATTESYSTEMET FRA BORGERLIG ØKONOMISK 

POLITIK OG SKATTEPOLITIK (1985) 2001 - 2019. 

 
I denne del behandles, hvorledes borgerlig økonomisk politik i Danmark igennem de seneste årtier 

har søgt at rulle velfærden tilbage. Det er ikke mindst sket gennem en skattelettelsespolitik siden 

2001, som generelt har villet rulle finansieringen af velfærdsstaten tilbage og specifikt har villet 

reducere indkomstskatten for højere indkomsten. 

 

 

1. Flere årtiers borgerlig økonomisk politik for nedskæring af velfærden.  

 

Der har i Danmark gennem de seneste årtier været ført en overvejende borgerlig 

økonomisk politik, som har medført en langsom nedsmeltning af velfærden. De 

borgerlige Fogh og Løkke – regeringer i 00´erne og 10 ´erne har været i front for denne 

velfærdsforringelsespolitik. Men også SRSF – regeringen 2012 – 2015 bekendte sig til 

som bekendt til at føre borgerlig økonomisk politik og S slog allerede i 90´erne under 

Nyrup delvist ind på en neoliberalistisk inspireret, gennem ”New Labour” formidlet 

politik. Eksempler herpå er dagpengeforringelserne, indførelsen af NPM og 

marginalskattenedsættelserne. 

Baggrunden for den borgerligt anførte offensiv mod velfærden skal søges i en 

ideologisk påvirkning fra neoliberalismen fra 90´erne og frem. Men selvom denne 

indflydelse manifesterede sig i et borgerligt projekt for tilbagerulning af 

velfærdsstaten og indførelse af en mere (neo)liberalistisk samfundsmodel, så blev en 

sådan anden samfundsorden imidlertid sjældent sat direkte og åbent på den politiske 

dagsorden af borgerlige politikere og økonomer.  Nej: For ikke direkte at udfordre 

befolkningen med åbent at ville forringe den almene velfærd har fremgangsmåden 

tværtimod igen og igen været - under påberåbelse af at ville fremtidssikre velfærden - 
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gennem enkeltstående ”reformer” og besparelser at ”skære endnu en skive af pølsen” 

– dvs. at ”vænne” befolkningen til en ”langsom nedsmeltning af velfærden”.  

Dette ”maskerede og snigende opgør med velfærdsstaten” har siden 2001 været 

fremgangsmåden både i de enkelte borgerlige regeringers tid og på tværs af de 

forskellige borgerlige regeringer i perioden. 

Nærmere bestemt har denne borgerlige økonomiske politik for tilbagetrængning af 

velfærden sat ind på en opbremsning af velfærden på 3 felter: 1) Væksten i det 

offentlige forbrug til velfærdsservice skulle i første omgang sænkes til under 

velstandsstigningen og så i anden omgang til under det demografiske træk.1 2) Den 

samfundsmæssige omfordeling via overførselsindkomster skulle først svækkes og 

siden rulles tilbage. 2 3) Og endelig skulle skattelettelser reducere progressionen i og 

omfordelingen via skattesystemet og gennem at undergrave finansieringen af 

velfærden fremtvinge velfærdsbesparelser. 

 

2.Neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspireret skattepolitik 1990 – 

2018. 

 

Et hovedvirkemiddel for opbremsning i og tilbagerulning af velfærden har således 

været en række skatte”reformer” fra 1987 og frem, men navnlig fra 2001. Disse 

reformer satte i 90´erne først ind på at reducere marginalskatterne, men navnlig de 

øverste af disse. Siden fra 2001 skiftede skattereformerne sigte til at gennemføre 

egentlige skattelettelser i indkomstskatten, primært for de højere indkomster. 

 

Baggrunden for angrebet på skattesystemet må søges i et skift i den fremherskende 

overordnede økonomiske teori og politik fra 80´erne og frem væk fra keynesianisme 

og over mod en neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspireret økonomisk tænkning 

                                                           
1) Dette behandles i rapporten: ”Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice 2001 – 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

2) Dette behandles i rapporten: ”Langsom nedsmeltning af velfærden (II): Udhulingen af overførselsindkomstsystemet 1990 

– 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster.pdf
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og politik. Dette skiftet i den overordnede økonomiske politik manifester sig ikke 

mindst i skatteteori og - politik. Centralt i den nye skattepolitiske tænkning er ikke 

mindst opfattelser af, at (top)skattelettelser øger arbejdskraftudbud, beskæftigelse og 

velstand og at dette sker gennem såkaldte dynamiske effekter, som gør skattelettelser 

mere eller mindre selvfinansierende. 

Denne tænkning ligger bag en række skattereformer i Danmark fra 80´erne og frem, 

som er inspireret af neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspirerede skattereformer i 

USA og GB i samme periode. Denne neoliberalistisk inspirerede skattepolitik fremmes i 

Danmark ikke mindst af stigende neoliberalistisk inspiration i arbejdsgiver - og 

erhvervsorganisationer og i borgerlige medier og efter årtusindskiftet navnlig af 

fremkomsten den neoliberalistiske økonomiske ”antiskatte” tænketank, CEPOS, 

kraftigt støttet af de store selskaber og erhvervsorganisationer.  

Men den neoliberalistisk og udbudsøkonomiske inspiration i skattepolitikken starter i 

Danmark allerede så småt under Nyrup – regeringerne i 90´erne, ja i 

Schlüterregeringens sidste år, hvor man inspireret af udenlandske skattereformer 

søger at komme skattemodstanden imøde gennem at omlægge beskatningen, så man 

kan reducere marginalskatterne. Men den neoliberalistiske og udbudsøkonomiske 

inspiration tager for alvor fart under de borgerlige regeringer efter årtusindskiftet, 

hvor sigtet ikke bare er at reducere marginalskatterne, men at gennemtvinge 

egentlige skattelettelser og reducere skattetrykket = at undergrave finansieringen af 

velfærdsstaten. Denne skattelettelsespolitik videreføres et godt stykke hen ad vejen af 

SRSF – regeringen og forsøges også videreført af den seneste borgerlige regering fra 

2015 til i dag. 

Politikken for omlægning af beskatningen havde i 80´erne og 90´erne nærmere 

bestemt 3 centrale ”fokusområder”:  1) På den ene side: Reducere marginalskatterne, 

navnlig de højere marginalskatter 2) MEN på den anden side: Skattenedsættelser 

finansieres fuldt ud ”krone for krone”, ikke mindst ved at udvide skattebasen gennem 

at reducere fradrag, ikke mindst fradrag for renteudgifter. 3) Samt for det tredje: Også 

øger skatteprovenuet (for at finansiere indkomstskattelettelserne) gennem 

bruttobeskatning og øgede afgifter, navnlig miljø og energiafgifter. 

Med folketingsvalget i 2001 slutter denne ”omlægningsfase” i skattepolitikken, som 

herefter går over i en ”skattelettelsesfase”. I denne periode har skattereformerne især 
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haft fokus på følgende: 1) Decideret lettelse af indkomstskatten for navnlig mellem - 

og højere indkomster. 2) Også lempelse af beskatningen for mellem – og højere 

indkomster på andre skatteområder, fx ejerboligbeskatningen (skattestop). 3) 

Skattelettelser finansieres efterhånden ikke ”krone – for krone” gennem forhøjelse af 

andre skatter, men i finansieringen indregnes mere og mere besparelser på 

velfærdsudgifter og ”dynamiske effekter”. 

 

3. Skattesystemet som helhed og udviklingen heri 1985 – 2019 i lyset af den 

borgerlige skattepolitik. 

 

Den borgerlige skattepolitik siden sidst i 80´erne har konsekvenser både for 

skattetrykket og skatternes sammensætning i Danmark. 

De samlede skatter og afgifter i Danmark beløb sig i 2017 til 1000 mia. kr. svarende til 

46,5 pct. af BNP. Skattetrykket steg i 70´erne og begyndelsen af 80´erne betydeligt 

under udbygningen af velfærdsstaten. Men inspireret fra amerikanske og engelske 

skattereformer vinder fra midten af 80´erne som beskrevet også i Danmark en 

skattepolitik frem, der i første omgang søger at bremse stigningen i skattetrykket, 

men i anden omgang sigter på egentlig reduktion af dette. Opbremsningen i 

skattetrykket lykkes fra midten af 80´erne langt hen ad vejen og det lykkes i perioder 

ovenikøbet for borgerlige regeringer at sænke skattetrykket, navnlig efter 

årtusindskiftet: Schlüterregeringen sidst i 80´erne, Fogh – regeringen først i 00´erne og 

Løkke regeringen sidst i 00´erne og først i 10¨erne. 

Også for skatternes sammensætning får den borgerlige skattepolitik konsekvenser. 

Udbygningen af velfærdsstaten fra sidst i 60´erne og frem var i høj grad finansieret 

gennem stigning i indkomstskatten. Men under krisen i 70´erne og Schlüterregeringen 

i 80´erne bremses stigningen heri op, hvilket et godt stykke hen ad vejen videreføres 

under 90´ernes Nyrup-regeringer. Efter årtusindskiftet fastholdes denne opbremsning 

ikke alene langt hen ad vejen af de borgerlige regeringer i 00´erne og 10´erne, men 

det lykkes i perioder ligefrem disse at presse indkomstskattetrykket ned igen, kun 

afbrudt af en lille stigning under højkonjunkturen 2004 – 2007 og under Thorning – 

regeringen 2012 - 2015. Opbremsningen i indkomstskattetrykket opvejes i et vist 
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omfang af en stigning i degressive forbrugsafgifternes andel af det samlede 

skattetryk. 

 

 

DEL II: UDHULINGEN AF INDKOMSTSKATTEN (1985) 2001 – 2018. 

 
I denne del behandles først skattepolitikken fra 1987 til 2000, hvor sigtet navnlig er at reducere 

marginalskatterne, især de øverste, men dog fuldt ud finansiere disse skattereduktioner gennem 

skatteomlægning. Dernæst behandles i denne del skattepolitikken siden 2001, hvor sigtet skifter fra 

at omlægge skatten til decideret at reducere indkomstskatten, igen navnlig for de højere 

indkomster. Og til sidst behandles, hvorledes denne ”skattelettelsespolitik” forsætter, men dog i et 

vist omfang modereres under Thorning - regeringen 2012 – 2015 og også søges fortsat under Løkke – 

regeringerne fra 2016, men under stigende modstand. 

 

5. Skatteomlægning 1987 – 2000 reducerer navnlig øverste marginalskat. 

 

Fra midten af 80´erne og frem til 2000 handlede hovedbestræbelsen i dansk 

skattepolitik – inspireret af neoliberalistisk inspirerede udenlandske skattereformer – 

om at reducere marginalskatterne i indkomstskatten. Dette er hovedsigtet både med 

Sclüterregeringens 1997 – skattereform (”Kartoffelkuren”), Nyrups 1994 – 

skattereform (”Ny kurs mod bedre tider”) og Nyrups 1999 – skattereform 

(”Pinsepakken”). Nedsættelserne af marginalskatterne videreføres af de borgerlige 

regeringers skattereformer i 00´erne, men nu som deciderede skattelettelser. 

Til forskel herfra tilstræbte navnlig de socialdemokratiske skattereformer i 90´erne en 

vis fordelingspolitisk balance i reduktionen af marginalskatterne, således at disse 

reduceredes på alle niveauer, men dog mest for de øverste marginalskatter. Denne 

bestræbelse fra Nyrup på at reducere marginalskatterne, navnlig de øverste, 

fortsattes under de borgerlige regeringer fra årtusindskiftet og frem. Den øverste 

marginalskat reduceres herigennem fra og med 1986 til 2011 med omkring 17 pct. 

point fra 73,2 pct. til omkring 56 pct. Her har den siden stort set ligget (bortset fra en 

langsom gradvis pristalsmæssig opregulering til 56,5 pct. i dag).  Endvidere tilgodesås 
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de højeste indkomster også særligt gennem Schlüter-reformens nedsættelse i 1987 af 

skatteprocenten for kapitalindkomst fra 73 til 50 pct. 

Indtil 2000 opvejes bestræbelserne på især at reducere den øverste marginalskat dog 

til en vis grad af en bestræbelse fra især Nyrup-regeringerne på en vis 

fordelingspolitisk balance gennem, at de forskellige skattetrin selv bidrog til 

finansieringen af sine marginalskattelettelser gennem reduktion af egne fradrag 

og/eller gennem betaling af nye skatter og afgifter i et omfang, der om end ikke fuldt, 

så et godt stykke henad vejen modsvarede den modtagne skattelettelse. 

Og hvad angår finansieringen af velfærden var målet i denne periode, at 

skattereformerne var fuldt finansierede (krone til krone), således at det offentlige 

forbrug ikke blev undergravet. 

Denne ambition om en vis balance i marginalskattelettelser og om at nedsættelse af 

skatteprocenter modsvareredes af reduktion i fradrag lykkedes i størst udstrækning 

gennem sænkning af rentefradraget, der af Schlüter fik skatteværdien nedsat også fra 

73 til 50 pct, hvilket fortsattes af Nyrups regeringens 1999 – reform, hvor 

skatteværdien af rentedraget yderligere nedsattes fra typisk 46 pct. til 40 pct. 

Endvidere forringede også 1994 – reformen indirekte skatteværdien af 

ligningsmæssige fradrag og navnlig af rentefradraget ved at indføre en bruttoskat 

(det såkaldte ”arbejdsmarkedsbidrag”) uden fradragsret. 

Til gengæld var der større fordelingspolitisk skævhed i det andet finansieringselement: 

Nye/højere grønne afgifter. I Nyrups 1994 – reform indførtes grønne afgifter for 12 

mia. kr på trafik, energi og vand. Og med Nyrups 1999 – reform forhøjedes de grønne 

afgifter på fyringsolie, naturgas, kul, el og benzin. Tiltagene gav for så vidt god 

miljøpolitisk mening, men var til gengæld mere fordelingspolitisk skæve, idet afgifter 

på energi og vand har det med at vende den tunge ende nedad (= være degressive). 

 

6: Skattelettelsespolitik 2001 – 2011 primært for de højere indkomster. 

 

Nedsættelserne af marginalskatterne fortsatte som anført under VK – regeringerne 

skattereformer 2001 – 2011: Fogh ´s skattereform fra 2003/2004 (”Lavere skat på 
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arbejdsindkomst” og ”Forårspakke 1.0”), 2007 – reformen (”Lavere skat på arbejde”) 

og 2009 – reformen (”Forårspakke 2.0”) 

 

Men hovedsigtet i denne periode er ikke længere en vis fordelingspolitisk balance 

imellem reduktionerne i skatteprocenter for de forskellige indkomstgrupper og sigtet 

er heller ikke længere fuldt finansierede skattereformer. I stedet ændres sigtet for det 

første mod dediceret at lette indkomstskatten for navnlig de højere indkomster og for 

det andet mod decideret at lette skattetrykket som sådan dvs. mod at skære i 

finansieringen af det offentlige forbrug og overførselsindkomsterne.  

Den borgerlige skattepolitiks mål om at nedsætte beskatningen som sådan 

realiseredes i flere reformer direkte ved, at disse ikke eller kun delvist er finansierede. 

Således var Fogh ´s 2003/04 - reform mere eller mindre ufinansieret og også Fogh ´s 

2007 – reform også delvist ufinansieret og endelige var VK ´s 2009 – reform i de første 

år også underfinansieret. Samtidig med at ”skattereformerne” ikke længere fuldt ud 

finansieres gennem forhøjelse af andre skatte og afgifter, begynder de borgerlige 

regeringer først at indregne umiddelbare, direkte udgiftsbesparelser som finansiering 

og senere også at operere med ”træk på råderum”, hvilket jo er det samme som en 

fremtidig besparelse på ressourcerne til velfærd. Endelig tager man også fat på at 

kalkulere med tvivlsomme ”dynamiske effekter”, først som en ”bigevinst” ved 

reformerne, siden som direkte finansiering af skattelettelser. I 2009 – reformen 

antages således, at øget arbejdskraftudbud på omkring 19.300 fuldtidspersoner varigt 

vil give den ”sidegevinst” at styrke de offentlige finanser med + 5½ mia. kr. Og i 

Thorning – regeringens 2012 skattereform indregnes direkte + 2,7 mia. kr. i dynamiske 

effekter som finansiering af reformens skattelettelser. 

 

Den borgerlige skattepolitiks andet mål om især at tilgodese de højere indkomster 

realiseres gennem gradvise forhøjelser over flere på hinanden følgende 

skattereformer af grænsen for både mellemskat og topskat. I Fogh ´s 2004 – reform 

”Lavere skat på arbejdsindkomst” og ”Forårspakke 1.0” i 2004 er det væsentlige 

indhold - trods at overskriften taler om ”arbejdsindkomster” - en forhøjelse af 

mellemskattegrænsen med i alt op mod 50.000 kr. Og i 2009 afskaffes mellemskatten 

helt i ”Forårspakke 2.0 med virkning fra 2010.  
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Hvilket ikke bare er til fordel for mellemindkomsterne, men også reducerer skatten 

væsentligt for de højere indkomster, som nu slipper helt for at betale mellemskat. 

Samtidig er de højeste indkomster yderligere blevet tilgodeset gennem successive 

forhøjelser af topskattegrænsen i alle skattereformerne siden 1986, men navnlig i 

skattereformerne fra 2001, hvilket kulminerer i skattereformerne i 2009 og 2012 med 

gradvise forhøjelser på i begge tilfælde 60.000 kr. 

Herigennem var marginalskattenedsættelserne var langt større for mellemindkomster 

mellem 250.000 og 350.000 kr og allerstørst for højere indkomster fra 350.00 og op til 

500.000 kr. På denne baggrund er det ikke overraskende at de højere indkomster 

kommer ud af skattereformerne med de største gevinster. 

 

7. Skattereformer og aftaler 2012 – 2019: Skattelettelsespolitik fortsættes, 

men modereres og bremses. 

 

Med SRSF – regeringens skattereform fra 2012 er der på den ene side tale om en 

fortsættelse af VK – regeringens politik med at letten skatten for de højere 

indkomster, idet topskattegrænsen som beskrevet forhøjes med yderligere 60.000 kr. 

Og denne fordelingspolitiske skævvridning i reformen får en yderligere dimension, da 

skatteletterne i reformen delvist finansieres gennem forringelse af satsreguleringen af 

overførselsindkomsterne. 

Samtidig fortsætter Thorning – regeringen også i sporet fra VK s påbegyndelse af at 

kalkulere med øget arbejdskraftudbud og dynamiske effekter, da man som anført 

ligefrem indregner + 2,7 mia. kr. i dynamiske effekter som finansiering af 

skattelettelserne.  

Samtidig prøver man dog på den anden side i et vist omfang at moderere VK – 

regeringernes relativt ensidige tilgodeseelse af de højere indkomster også at tilgodese 

almindelige lønmodtagerindkomster gennem en større, gradvis forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget fra 5,6 til 10,64 pct. 

Der har fra de efterfølgende borgerlige ”Løkke – regeringer”: Venstreregeringen og 

VLAK – regeringen tydeligt været store ambitioner om at forsætte 
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skattelettelsespolitikken til fordel for de højeste indkomster, men dette er som 

bekendt blevet bremset DF og S.  

Dette har dog ikke forhindret Løkke-regeringerne i at gennemføre andre pænt store 

lempelser for de højeste indkomster gennem reduktion aktiebeskatning og reduceret 

registreringsafgift for dyre luksusbiler  og gennem at øge pensionsfradrag for navnlig 

store indkomster.  

 

 

DEL III: INDKOMSTSKATTELETTELSER FOR 52 MIA. KR. HAR 

TILBAGERULLET INDKOMSTOMFORDELING OG FINANSIERING AF 

VELFÆRDEN GENNEM SKATTESYSTEMET. 
 

 

I denne del analyseres konsekvenserne af indkomstskattereformerne for henholdsvis 

indkomstfordelingen respektive for skatteprovenuet og dermed for finansieringen af velfærden. 

 

8. De rigeste har scoret kassen på indkomstskattelettelserne. 

 

Indkomstskattelettelserne i skattereformerne siden 2001 er primært gået til de i 

forvejen økonomisk velstående. De samlede bruttoskattelettelser (ekskl. finansiering) 

siden 2001 beløber sig til et provenu af 52 mia. kr, men heraf er lettelser for over 

halvdelen, nærmere bestemt på 29 mia. kr., gået til de rigeste 20 pct og de rigeste 10 

pct. alene har fået skattelettelser for 19 mia. kr. 

Ser vi på den absolutte fordeling (i kroner og øre) af indkomstskattelettelser på 

indkomstgrupper (deciler) er skattelettelsespolitikkens hovedeffekt, at jo højere 

indkomst, desto større gevinst. Skattereformerne siden 2001 har samlet givet en 

lempelse på + 33.000 kr. til de 10 pct. rigeste, mens de 10 pct. fattigste kun har fået + 

1000 kr. Den ene procent af de allerrigeste har ovenikøbet fået en gevinst på + 81.000 

kr.  
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Set relativt (dvs. i procent af disponibel indkomst) er der samme skævhed i 

indkomstskattelettelserne: De rigeste 10 procent har fået den disponible indkomst 

øget med + 9½ pct., men de fattigste har måttet nøjes med knap + 1 pct. Hvilket i 

øvrigt er blevet slugt af stigende afgifter mm. til finansiering af skattelettelserne. 

 

9. Velfærden er blevet provenumæssigt undergravet og drænet for mange 

ressourcer gennem indkomstskattelettelserne. 

 

Udover at lette skatten har et andet mål for den borgerlige skattepolitik også været at 

sænke skattetrykket – dvs. gennem at indskrænke skatteprovenuet og dermed 

finansieringen af velfærdsstaten at lægge en bremse på stigninger i 

velfærdsudgifterne, ja udøve et pres for at reducere disse.  

Denne politik er siden 2001 også delvist lykkedes. Man har i perioder navnlig under 

borgerlige regeringer opnået at lægge en bremse på stigninger i skatteprovenuet, ja i 

enkelte perioder direkte udvirket et fald i de samlede skatteindtægter. 

Samtidig er det igennem indkomstskattereformerne siden 2001 lykkedes at 

beslaglægge et meget betydeligt skatteprovenu til skattelettelser. Brutto (ekskl. 

finansiering) løber indkomstskattelettelsernes størrelse i sig selv op i - 52 mia. kr. i 

umiddelbar virkning og godt - 39 mia. kr. i varig virkning, inkl. tilbagebeløb.  

Netto dvs. inkl. finansiering gennem forhøjelse af andre skatter og afgifter beløber 

provenutabet ved indkomstskattelettelserne sig til godt - 24 mia. kr i umiddelbar 

virkning og inkl. tilbageløb til godt - 15 mia. kr. i varig virkning. Fratrækkes fra det 

sidste dog fremrykket pensionskat stiger nettoskattelettelsen i varig virkning til – 19 

mia. kr. 

Hvad skattelettelser og skattestop samlet set har kostet velfærden begrænser sig 

imidlertid IKKE til provenuet ved nettoskattelettelserne. For en række af især de 

borgerlige skattereformer har også benyttet sig af at finansiere skattelettelserne 

gennem udgiftsbesparelser og – især for de senere reformers vedkommende – af at 

finansierer skattelettelserne gennem ”træk på det økonomiske råderum”, hvilket 
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betyder, at der i fremtiden vil være tilsvarende færre ressourcer til det offentlige 

forbrug til velfærd = en indirekte, langsigtet velfærdsbesparelse. 

Lægges direkte, umiddelbare velfærdsbesparelser respektive træk på det fremtidige 

økonomiske råderum til yderligere finansiering af indkomstskattelettelserne oven i 

provenutabet herved har skattelettelsespolitikken samlet kostet velfærden godt – 32 

½ mia. kr. i umiddelbar virkning og godt – 22 ½ mia. kr. i varig virkning (- 26 ½ mia. 

ekskl. fremrykket skat). 

Hertil kommer så endelig, at der så i skattereformen 2012 som finansiering direkte er 

indregnet et forventet provenu fra dynamiske effekter på +2,7 mia. kr. Udebliver disse 

indtægter imidlertid, må finansieringen heraf i stedet enten findes gennem yderligere 

direkte besparelser og/eller træk på råderummet (= fremtidig indirekte besparelse på 

velfærden). 

I så tilfælde kan beløbet, som skattelettelserne har kostet velfærden i ressourcer, i 

varig virkning stige yderligere til godt – 25 mia. kr (- 29 mia. kr ekskl. fremrykket skat). 

 

Summa summarum: Siden 2002 udgør 

-  de samlede skattelettelser i indkomstskatten isoleret set i alt - 52 mia. kr. i 

umiddelbar virkning og i varig virkning – 39 mia. kr. 

-  provenutabet (= nettolettelser) ved indkomstskattelettelserne ialt - 24 mia. kr. i 

umiddelbar virkning og – 15 mia. kr. i varig virkning. (Korrigeres for fremrykket 

pensionskat dog – 19 mia. kr) 

- ressourcedrænet i velfærden ved indkomstskattelettelserne i alt (inkl. besparelser og 

træk på råderum) godt – 32½ mia. kr. i umiddelbar virkning og godt – 22 ½ mia. kr. i 

varig virkning. (Korrigeres for fremrykket pensionskat dog – 26 ½ mia. kr). 

 

 

DEL IV: UDHULING AF BOLIGSKATTERNE NAVNLIG AF 

SKATTESTOPPET 2001 - 2020 SAMT AF NY BOLIGAFTALE FRA 2021. 
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I denne del behandles fordelingseffekt og provenuvirkning af skattestoppet 2001 – 2020 og aftale 

om nyt boligbeskatning fra 2021. 

 

10. Skattestoppets skadevirkninger på boligskatter mm. 2001 – 2020. 

 

Men forringelsen af progressionen i og omfordelingen gennem skattesystemet sker 

ikke alene gennem indkomstskattereformerne, hertil bidrager også det af Fogh i 2001 

iværksatte skattestop, som navnlig udhuler boligskatterne og fordelingen 

herigennem. 

Ejendoms – og boligskatterne udgør en lille, men vigtig del af det danske 

skattesystem. De bidrager årligt med op 45 mia. kr svarende til 4,5 pct. af det samlede 

skatteprovenu, heraf bidrager grundskyld med omkring 2/3 og ejendomsværdiskat 

med op mod 1/3. Ejendomsværdiskatten udgjorde 1 pct. af ejendomsværdien op til 

godt 3 mio. kr. og 3 pct. af værdien herover. Grundskyld fastlægges af kommunen og 

udgjorde mellem 16 og 34 promille af grundværdien. 

Her indførte Fogh imidlertid i 2001 et skattestop, hvor for det første ejendomsværdi-

skatten blev fastfrosset på sin nominelle værdi og vil være det til 2020. For det andet 

indførtes som en del af skattestoppet en stigningsbegrænsning for grundskylden på 

årligt max 7 pct. af den skattepligtige del af grundskylden. 

Begge dele har medført, at boligskatterne ikke har fulgt med ejendomspriserne, 

hvilket ikke alene har givet betydelige skattelempelser for navnlig boligejere i de store 

byer, især hovedstadsområdet og Nordsjælland, boligejere, men også har udløst store 

kapitalgevinster til samme boligejere med store ejerboligværdier og høje indkomster. 

Boligskattestoppet har således navnlig gavnet de mest velstående boligejere med de 

højeste indkomster. 

Der gælder derfor samme skævhed som ved indkomstskattelettelserne for 

fordelingsvirkningerne af (ejendomsværdi)skattestoppet 2001 - 2020. Jo højere 

boligejernes indkomst, jo større værdi har deres bolig som regel og jo højere gevinst af 

(ejendomsværdi)skattestoppet har de i denne periode opnået. Hvor de rigeste 10 
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procent i 2014 opnåede en gevinst ved skattestoppet på + 6.800 kr (2017 niveau), fik 

de fattigste 10 procent kun omkring 500 kroner. 

Når der til en skæv fordeling af gevinster ved skattelettelserne siden 2002 tilføjes en 

endnu mere skæv fordeling af gevinsterne ved (ejendomsværdi)skattestoppet, må 

resultatet af den borgerlige skattelettelsespolitik siden 2002 selvsagt blive en ret så 

betydelig yderligere skævvridning af indkomstfordelingen. 

 

Mens de 10 procent rigeste samlet set gennem indkomstskattereformer og skattestop 

frem til 2020 tilsammen har fået lettet skatten med op mod + 40.000 kr. må de 10 

procent fattigste samlet set nøjes med +1.500 kr. Hvoraf som anført store dele af 

sidstnævnte lille lettelse må vurderes spist op af forhøjelser af afgifter. 

 

Hertil kommer så, at skattestoppet frem til 2020 også har bidraget til at indskrænke 

finansieringen af velfærden. Den givne skattelettelse i perioden 2002 -2020 ved 

(ejendomsværdi)skattestoppet udgør godt 24 ½ mia. kr, hvortil kommer at 

stigningsbegrænsning for grundskyld har haft en provenuvirkning på godt 21 mia. kr. 

Samlet provenueffekt i perioden 2001 – 2020 i umiddelbar virkning udgør m.a.o. i alt 

godt 45 mia. Provenuvirkningen ved stigningsbegrænsningen er dog forbigående, 

hvorfor provenueffekten, + tilbageløb, frem til 2020 ”kun” har udgjort 17½ mia. kr. På 

sigt angives effekt af ny boligskatteaftale i 2040 at være – 10 mia. kr lavere end ved 

videreførelse af gældende regler efter ophævning af skattestoppet. Dvs. en fortsat 

skattestopsrabat på – 10 mia. kr . 

 

11. Fordelings – og provenuvirkning af ny boligaftale fra 2021. 

 

I 2017 indgik VLAK – regeringen, S, DF og RV så et forlig om ny fremtidig bolig-

beskatning, ifølge hvilken der senest 2021 skal indføres nye, forbedrede og ajourførte 

ejendomsvurderinger, hvorefter skattestoppet ophæves, så boligskatterne igen – i 

princippet – kan stige. For et godt stykke hen ad vejen at neutralisere de herved 

forventede stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld indebærer aftalen imidlertid 

for det første, at boligejere fra 2021 ikke skal betale mere skat end efter gældende 

regler – indtil boligen sælges. For det andet nedsættes grundskyldspromiller og 
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ejendomsværdiskatteprocenter, navnlig for dyrere ejerboliger. Hvilket indebærer, at 

de boligejere, som har scoret kassen på skattestoppet, også fremover kan beholde en 

pæn del af gevinsten herved, idet der i 2040 stadig forventes en skattelettelse på -10 

mia. kr. i forhold til ved en videreførelse af gældende boligskatteregler (efter 

ophævelse af skattestoppet). 

 

Fordelingspolitisk er skatteudsættelsen såvel som lempelserne af grundskyld og 

ejendomsværdiskat imidlertid navnlig til fordel for de mere velstående boligejere. Der 

er således lagt op til, at skattestoppets skævvridning af boligbeskatningen til fordel 

for de højere indkomster i et vist omfang skal fortsætte. Således vil boligaftalen i 

umiddelbar virkning i 2021 give de 10 procent rigeste en skattelempelse på – 3.343 kr., 

mens de 10 procent fattigste må nøjes med – 512 kr. På sigt reduceres lempelsen dog 

gennem udfasningen af skatterabatten i takt med at boligerne sælges, men dette kan 

dog vare et langt åremål. 

Hvad angår finansiering hentes den primært fra det økonomiske råderum, der frem til 

2025 trækkes 20 mia. kr. akkumuleret eller i årligt gennemsnit ca. 2½ mia. kr. til 

finansiering af rabatter og skattelettelser i boligaftalen. Penge der oveni 

indkomstskattelettelserne udgør et dræn i ressourcerne til velfærd. 

 

12. Samlet fordelings og provenueffekt af indkomst – og 

boligskattelettelser siden 2001. 

 

Når der til en skæv fordeling af gevinster ved skattelettelserne siden 2002 kommer en 

endnu mere skæv fordeling af gevinsterne ved (ejendomsværdi)skattestoppet, må 

resultatet af den borgerlige skattelettelsespolitik 2002 – 2020 selvsagt blive en ret så 

skæv fordeling af skattebyrde og disponibel indkomst. 

Mens de 10 procent rigeste samlet har fået lettet skatten med op mod 40.000 kr. i 

perioden 2002 – 2020, må de 10 procent fattigste samlet set nøjes med 1500 kr. Efter 

boligaftalen modereres gevinsten fra boligskatterne noget som følge af at 

boligskatterne nu igen må stige. Men umiddelbart vil de med største indkomster 

stadig få den største lettelse, målt i kroner og øre., idet de rigeste 10 procent samlet 
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vil have en skattelettelsesgevinst på over 35.000 kr., mens de fattigste stadig må nøjes 

med omkring 1.500 kr.  Den samlede skæve fordelingsvirkning af indkomst – og 

boligskattelettelser består således. 

 

Ligeledes blev der under skattestoppet 2001 – 2020 givet meget betydelige lettelser af 

indkomst og boligskatter tilsammen. De samlede lettelser af indkomst – og 

boligskatter 2001 - 2020 dvs. under skattestoppet udgør (brutto) - 76,4 mia. kr. i 

umiddelbar virkning og – 56,7 mia. kr. efter tilbageløb. Det samlede provenutab ved 

indkomst – og boligskattelettelser 2001 – 2020 = nettoskattelettelser inkl. finansiering 

gennem modsvarende forhøjelse af andre skatter og afgifter beløber sig til godt - 48,4 

mia. kr. i umiddelbar virkning og – 32,7 mia. kr. i varig virkning. (- 36,7 mia. kr. 

korrigeret for fremrykket pensionsskat). Og det samlede dræn af ressourcer fra 

velfærden gennem indkomst – og boligskattelettelser 2001 – 2020 godt – 38 mia. kr. 

og varigt godt - 25 (- 29 mia. ekskl. fremrykket skat). 

Ligesom også fordelingsvirkningerne reduceres efter overgangen til ny 

boligbeskatning fra 2021 er det samme imidlertid tilfældet for provenuvirkningerne af 

boligaftalen og dermed for den samlede provenueffekt af indkomst – og 

boligskattelettelser efter 2021. 

Boligskattelettelsen reduceres i umiddelbar virkning til – 5 mia. kr. i forhold til ved en 

videreførelse af gældende regler, hvorved den samlede lettelse af indkomst og 

boligskatter (brutto) umiddelbart falder til – 57 mia. kr og efter tilbageløb til – 44 mia. 

kr. Provenutabet reduceres samlet til – 29 ½ mia. kr i umiddelbar virkning og – 20 mia. 

kr. på sigt. Og det samlede dræn af ressourcer fra velfærden inkl. udgiftsbesparelser 

og træk på råderum udgør i umiddelbar virkning – 37,8 mia. kr., men på sigt – 25 mia. 

kr 

Hertil kommer så evt. yderligere provenutab på – 2½ mia. kr. ved udebleven indtægt 

fra dynamiske effekter. 

 

DEL V: DEN BORGERLIGE POLITIKS KONSEKVENSER FOR ULIGHED, 

BESKÆFTIGELSE OG SKATTEVÆSENETS EFFEKTIVITET. 
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I denne del behandles konsekvenserne af den borgerlige skattelettelsespolitik for henholdsvis 

ulighed og beskæftigelse og den overordnede borgerlige økonomiske politiks konsekvenser for 

skattevæsenets effektivitet. 

 

 

13. Borgerlig skattepolitik har øget uligheden i Danmark siden 2001. 3 

 

Da formålet med progressionen i skattesystemet er at omfordele indkomst fra 

økonomiske bedrestillede til dårligere stillede, er det selvklart, at når den borgerlige 

skattepolitik målbevidst har gået efter at forringe progressionen i skattesystemet, så 

har dette modsat øget den økonomiske ulighed i Danmark.  

Økonomisk ulighed måles almindeligvis ved Gini - koefficienten, som angiver den 

procentandel af indkomstmassen, der ”mangler” at blive flyttet for, at der hersker 

indkomstlighed. Tallet for Gini - koefficienten angiver med andre ord, hvor ulige 

indkomstfordelingen er.  

Danmark ligger i international sammenligning ikke højt i økonomisk ulighed, men 

Danmark er et af de lande, hvor uligheden er steget mest siden år 2000. Målt lidt 

længere tilbage – fra 1995 – er uligheden i Danmark steget med lidt under 30 pct.  

 

En hovedårsag hertil er ikke mindst forringelsen af progressionen i. Dette ses, hvis 

man sammenligninger udviklingen i uligheden fra 1994 til 2016 for henholdsvis 

markedsindkomst (før overførsler og skat), bruttoindkomst (inkl. overførsler, men før 

skat) og disponibel indkomst (inkl. overførsler og skat. Hvor uligheden i 

markedsindkomst siden 1995 kun er steget med 2 pct. og uligheden i bruttoindkomst 

er steget med 23 pct., så er Gini-koefficienten for disponibel indkomst - dvs. efter skat 

- steget med hele 40 pct. 

Dette er konsekvensen af den borgerlige skattelettelsespolitiks svækkelse af 

progressionen i denne periode – og navnlig efter årtusindskiftet. Som en konsekvens 

                                                           
3) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Fattigdom og ulighed på fremmarch i konkurrencestaten. Nov. 2018. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf


21 

 

heraf og af den samtidige udhuling af overførselsindkomstsystemet er de fattigere i 

Danmark blevet fattigere – og de rige er blevet rigere.   

 

 

14. Borgerlig sparepolitik ødelæggende for skattevæsenets effektivitet. 4 

 

Skattelettelsespolitikken har været et hovedelement i en fremherskende borgerlig 

økonomisk politik i de senest årtier og har været ledsaget af en borgerlige sparepolitik 

for de offentlige udgifter, ikke mindst som finansiering af skattelettelserne. 

Denne sparepolitik har også ramt skattevæsenet som institution og det med 

ødelæggende konsekvenser for skattevæsenets effektivitet. Således har der i det 

seneste årti været det ene store problem og til tider den ene store skandale i 

skattevæsenet efter den anden, som vidner om, at det er blevet lemlæstet og 

forkrøblet gennem umådeholdne og hovedløse besparelser: Der har været – og er – 

milliard store problemer med inddrivelse af restancer og gæld til det offentlige, der 

har været fejlagtig udbetaling af udbytteskat for milliarder og der er måske yderligere 

problemer med fejlagtig udbetaling af negativ moms til virksomheder ligeledes for 

mange milliarder. 

Hovedansvaret for denne deroute i skattevæsenet ligger i den voldsomme spareplan, 

som VK – regeringen på forslag fra skatteminister Kristian Jensen vedtog i 2005 

sammen med Dansk Folkeparti og som indebar en veritabel åreladning af SKAT. Fra 

11.500 fuldtidsmedarbejdere i 2005 blev SKAT skåret ned til 6.4000 medarbejdere i 

2012 – en reduktion på op mod 45 pct. Hvilket er det, som har tappet skattevæsenet 

for de nødvendige ressourcer til at foretage en kvalificeret ligning og kontrol og 

hvilket dermed er årsagen til problemerne og skandalerne. 

Spareplanen og dens nådesløse gennemførelse var udtryk for, at det, som VK – 

regeringen siden dens tiltrædelse i 2001 prioriterede, var besparelser med henblik på 

skattelettelser, herunder besparelser i skattevæsenet.  

                                                           
4) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv:  SPAREPOLITIK OG NPM HAR ØDELAGT SKAT. Juni 2017. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Skatomorganisering.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Skatomorganisering.pdf
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Mens man tydeligt IKKE prioriterede et effektivt skattevæsen som fundament for 

velfærdsstaten. Tværtimod har man hos de borgerlige et sted i baghovedet måske 

tænkt, at det ikke gjorde så meget, hvis skattevæsenet ikke var helt så nidkære 

overfor virksomhederne og de velhavende?  Og desværre kørte den efterfølgende 

SRSF – regering tankeløst videre med besparelserne. 

 

15. Øget beskæftigelse gennem skattelettelser: Virkelighed eller postulat? 5 

 

Som fremgået har skattelettelserne entydigt tilgodeset de rige. Men skattelettelserne 

er igen og igen blevet søgt solgt til befolkningen med, at de ville være til fordel for 

almenvellet ved at øge beskæftigelse og velstand – underforstået for alle. Det er sket 

med henvisning til antagelser fra neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspireret 

økonomisk teori om, at skattelettelser har såkaldt ”dynamiske effekter”, der handler 

om, at de vil øge arbejdskraftudbuddet, hvilket antages igen at ville blive omsat i øget 

beskæftigelse. Herigennem - hævdes det - vil skattelettelser både være 

selvfinansierende til en grad og samtidig skabe øget samfundsmæssig velstand. 

 

Disse antagelser er imidlertid på ingen måde indiskutable. Almen økonomisk teori 

peger for det første på ingen måde entydigt på øget arbejdsudbud som effekten af 

skattelettelser, effekten kan lige så godt være øget fritid. 

For det andet er en afgørende mangel og ubalance ved neoliberalistisk inspireret 

økonomisk teori om dynamiske effekter af skattelettelser, at teorien kun medregner 

evt. positive dynamiske effekter af skatteændringer, men ikke modsvarende negative 

dynamiske effekter af besparelser i offentlige ydelser og udgifter. 6 

For det tredje er det en væsentlig mangel ved de undersøgelser fra den danske 

økonomiske virkelighed, som neoliberalistiske økonomer henviser til, at de enten ikke 

eller kun utilstrækkeligt dokumenterer sådanne dynamiske effekter. Det centrale 

                                                           
5) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret økonomisk teori og politik. Juni 2018. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf  

6) Jf. også Enhedslisten: Den politiske regnemaskine. 

https://enhedslisten.dk/den-politiske-regnemaskine   

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
https://enhedslisten.dk/den-politiske-regnemaskine
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danske studie af Frederiksen, Graversen og Smith fra 2001 er således mere end 20 år 

gammelt, det er for den mandlige halvdel af respondenterne ikke statistisk signifikant 

og de fundne elasticiteter står og falder med en skønnet, vilkårlig stigmatiserings-

effekt 

Og hvad for det fjerde angår undersøgelser af såkaldte yderligere kvalitative effekter, 

der skulle kunne bringe selvfinansieringsgraden ved topskattelettelser op mod 100 

pct., gælder, at disse elasticiteterne af disse kvalitative faktorer langtfra er 

dokumenteret, men er i stor udstrækning tværtimod baseret på skøn (=gæt). 

Endelig viserfor det femte erfaringer såvel internationalt som i Danmark ikke entydigt, 

at neoliberalistisk inspirerede skattereformer faktisk HAR øget beskæftigelse, vækst 

og velstand. 

Summa summarum: Effekten af skattelettelser på arbejdsudbuddet er meget mere 

usikre end det fremstilles af Finansministeriet og af borgerlige, såkaldte 

”topøkonomer”. Især borgerlige politikere vil gerne se/fremstille dynamiske 

økonomiske effekter som rigtige penge, selvom der i bund og grund er tale om fiktive, 

beregnede midler. Med den risiko, at pengene i sidste ende kommer til at mangle, hvis 

disse ”dynamiske effekter” indregnes som (selv)finansiering af skattelettelser. 

 

. 

 

AFSLUTNING. 

 

Se foranstående konklusion. 

.. 
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GENEREL INDLEDNING. 

 

Denne rapport er den tredje af tre rapporter, som skal tage temperaturen på velfærden 

i Danmark efter en gennemgående borgerlig økonomisk politik i adskillige årtier. 

 

A. Rapporternes sigte: Dokumentation af velfærdsforringelser. 

 

Samlet set er der i de seneste årtier sket en langsom, men fremadskridende udhuling af 

velfærden både indenfor velfærdsservice, indenfor omfordelingen gennem 

overførselsindkomster såvel som indenfor finansieringen af velfærden og omfordelingen 

gennem skattesystemet  

Det er formålet med denne rapport som med de to forudgående at dokumentere denne 

udvikling og at forsøge at sammenfatte analyser af dens årsager og forløb, dens effekter 

og følgevirkninger. 

Vi vil med andre ord forsøge at gøre en status over ”den langsomme nedsmeltning af 

velfærden” gennem de seneste årtier. 

Analysen var oprindeligt planlagt til at omfatte to rapporter, men er nu på grund af 

materialets omfang opdelt på tre rapporter.  Rapporterne er skrevet til at kunne læses 

hver for sig, hvorfor der er et vist sammenfald mellem de 3 rapporters indledende første 

kapitel om den borgerlige økonomiske politik. 

 

A. 1. Første rapport.  

 

 

I den første, forrige rapport om ”Langsom nedsmeltning af velfærden (I)” redegjordes 

for, analyseredes og diskuteredes ”Udhulingen af velfærdsservice 2001 til 2019” med 

følgende nærmere indhold: 
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- Den borgerlige økonomiske politiks angreb på velfærdsstaten og konsekvenserne heraf 

for udviklingen i de offentlige udgifter som helhed. 

- Udhulingen af det offentlige forbrug til velfærdsservice i forhold til først 

velstandsudviklingen henholdsvis efterhånden også i forhold til demografisk træk. 

 

- Standard- og serviceforringelserne på de 4 centrale områder for velfærdsservice: 

Ældrepleje, folkeskole, børneinstitutioner og sundhedsvæsenet. 

 

A. 2. Anden rapport. 

I den anden, også forrige rapport om ”Langsom nedsmeltning af velfærden (II)” er 

Udhulingen af overførselsindkomsterne - 1990 til 2019” skildret, undersøgt og 

debatteret med følgende nærmere indhold: 

 

- Den borgerlige økonomiske politiks angreb på velfærdsstaten generelt, den specifikke 

udmøntning heraf i form af forringelse af på overførselsindkomstsystemet gennem en 

neoliberalistisk inspireret og konsekvensen heraf i form udhuling af 

overførselsindkomstsystemet 1990 - 2019 

- Forringelserne af overførselsindkomstsystemets ene store hovedområde: 

”Midlertidige indkomsterstattende ydelser” generelt samt forringelserne specifikt af 

arbejdsløshedsdagpenge henholdsvis af kontanthjælp 

- Forringelserne af overførselsindkomstsystemets andet store hovedområder: ”Varige 

indkomsterstattende ydelser” generelt samt forringelserne specifikt af 

tilbagetrækningsordningerne: Efterløn, førtidspension og folkepension. 

- Konsekvenserne af forringelserne af overførselsindkomster i form af stigende 

fattigdom i det danske samfund 

 

A. 3. Tredje, herværende rapport. 

I den herværende, tredje rapport om ”Langsom nedsmeltning af velfærden (III)” 

”Udhulingen af skattesystemet – (1985) 2001 til 2019” beskrives, undersøges og 

diskuteres følgende overordnet: 
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- I første del redegøres for borgerlig økonomiske politiks angreb på velfærdsstaten 

generelt og det specifikke angreb på skattesystemet gennem en ”neoliberalistisk 

inspireret” og udbudsøkonomisk baseret borgerlig skattepolitik  

- Andel del analyserer for det første forringelserne af progressionen i det danske 

skattesystemets absolutte hovedområde: Den personlige indkomstskat gennem 

reduktion af navnlig de højere marginalskatter. Og for det andet undersøges udhulingen 

af boligskatter og forbrugsafgifter gennem skattestoppet. 

-  Videre skildres i tredje del, hvorledes den borgerlige skattepolitik samlet set har 

reduceret omfordelingen gennem skattesystemet som helhed og navnlig i 

indkomstskatten samt svækket finansieringen af velfærdsstaten 

- Endelig diskuteres i fjerde del de sociale konsekvenser af den borgerlige skattepolitik i 

form af øget ulighed samt hvorledes den borgerlige økonomiske politik i øvrigt også 

administrativt har lemlæstet skattevæsenet som sådan 

 

B. Nærmere opbygning af herværende rapport. 

 

B.1. Opbygningen af del I. 

 

Rapportens del I består af 3 kapitler.  

I første kapitel rekapituleres angrebet på velfærdsstaten generelt fra borgerlig, 

neoliberalistisk inspireret økonomisk politik siden midt 80´erne og frem til idag7  

Derefter analyseres i andet kapiteloffensiven fra en neoliberalistisk inspireret og 

udbudsøkonomisk baseret politik mod skattesystemet (1985) 2001 til 2019 og hvilke 

angrebsfelter denne offensiv har rettet sig imod.   

Og endelig redegøres i tredje kapitel for vigtige definitioner vedr. skatter samt for 

udviklingen i sammensætningen af skattesystemet og skattetrykket i Danmark. 

                                                           
7) Som anført i store træk identisk med kapitel 1 i første rapport om ”Udhulingen af velfærdsservice”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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 B. 2. Strukturen i del II. 

 
Denne rapports del II består af 5 kapitler og omhandler forringelsen af progressionen i 
den personlige indkomstskat.  
 
Først redegøres i kapitel 4 for centrale begreber i den personlige indkomstskat.  
 
Herefter undersøges i kapitel 5 bestræbelserne fra midten af 80´erne og frem til 2000 
på – inspireret af neoliberalistisk skattepolitik – på at nedsætte marginalskatterne i 
indkomstskatten ved at omlægge beskatningen 
 
Dernæst analyseres i kapitel 6 hovedperioden 2001 – 2011 for egentlig borgerlig 
skattepolitik med sigte på decideret at lette indkomstskatten, navnlig for de (borgerlige 
vælgeres) højere indkomster. 
 
Videre analyseres i kapitel 7 nyere skattereformer og aftaler 2012 – 2019, hvor 
skattelettelsespolitikken – foreløbigt – modereres. 
 
Endelig sammenfattes og konkluderes på del II i kapitel 8. 
 
 

B. 3. Strukturen i del III. 

 

I denne del sammenfattes i to kapitler, hvilke konsekvenser den borgerlige skattepolitik 

har haft dels for indkomstfordelingen og dels for finansieringen af velfærden.  

Først undersøges i kapitel 9 de fordelingspolitiske konsekvenser af forringelserne af 
progressionen i indkomstbeskatningen.  
 
Dernæst fremlægges i kapitel 10, hvorledes den borgerlige skattelettelsespolitik for 
indkomstskatten har undergravet skattesystemets provenufunktion og dermed 
finansieringen af velfærden. 
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B. 4: Indhold af del IV. 
 
Herefter behandles udhulingen af boligbeskatningen siden 2001 i 3 kapitler. 
 
Analysen i kapitel 11 omhandler udhulingen af bolig – og ejendomsbeskatningen (samt 
en række punktafgifter) gennem det 2001 - 2020 iværksatte skattestop.   
 
I den forbindelse undersøges hidtidige fordelings – og provenuvirkninger af 
skattestoppet umiddelbart og i varig virkning. 
 
Imidlertid ophæves boligskattestoppet som bekendt fra 2021 med aftalen fra 2017 om 
et nyt boligskattesystem, men det diskuteres i denne forbindelse i kapitel 12 om aftalen 
om nyt boligskattesystem fra 2012 viderefører en del af skattelettelsen fra 
boligskattestoppet? 
 
Endelig sammenfattes i kapitel 13 først på fordelings – og provenuvirkninger af 
skattestop 2002 – 2020 /boligaftale efter 2021 og dernæst opgøres den samlede 
fordelings – og provenuvirkning af indkomst og boligskattelettelser. 
 
 

B. 5. Strukturen i del IV. 

 
Endelig skildres i rapportens del V i 3 kapitler andre konsekvenser af den borgerlige 

skattepolitik, nærmere bestemt ulighedsmæssige og skatteadministrative konsekvenser 

heraf 

Først analyseres i kapitel 14, hvorledes denne borgerlige skattepolitik har medført 

stigende ulighed. 

Videre analyseres i kapitel 15, hvorledes den borgerlige økonomiske sparepolitik overfor 

velfærden I 2005/2006 også ramte skattevæsenet og gennem hårdhændede 

nedskæringer resulterede i en vidtgående amputering af SKAT s funktionsevne og 

effektivitet. 

Endelig diskuteres i kapitel 16 den borgerlige skatteteoris postulat om, at skattelettelser 

i kraft af dynamiske effekter vil være delvist eller mere selvfinansierende. 
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C. Præciseringer. 

 

Inden vi går til selve rapporten vil det være formålstjenligt at gøre nogle indledende 

præciseringer. 

 

C. 1. Forskellig tidsperiode i rapporterne. 

 

For det første gælder, at de 3 rapporter om ”Langsom nedsmeltning af velfærden” alle 

omfatter de seneste årtier op til i dag, men dog IKKE helt samme tidsperioder.  

Rapport 1 om ”Udhulingen af velfærdsservice” omfatter tidsperioden 2001 til 2019, idet 

nedskæringen af væksten i det offentlige forbrug til velfærdsservice igangsættes efter 

regeringsskiftet fra SR – regeringen til VK – regeringen i 2001.  

 

Derimod starter forringelserne af omfordelingen gennem et sociale sikringssystem 

allerede tidligere under ”Nyrup-regeringerne” med henholdsvis 

arbejdsmarkedsreformerne i 1993 og 1998, hvor bl.a. dagpengeperioden forkortedes. 

Ja, man kan tale om, at de allerede starter i 1990, hvor udhulingen af 

overførselsindkomsternes købekraft gennem satsreguleringsloven vedtages. 

Derfor omfatter rapport 2 en længere tidsperiode end den første rapport, nærmere 

bestemt perioden 1990/93 – 2019 (i dag). 

 

Men når det gælder neoliberalistisk inspireret skattepolitik, så optræder de første 

ansatser hertil i form af bestræbelser på at nedsætte marginalskatterne tidligere endnu, 

nemlig under Schlüterregeringen sidst i 80´erne og de fortsættes under 90´ernes Nyrup 

- regeringer.  

Men skattelettelsespolitikken tager dog først for alvor fart med VK – regeringerne i 

00´erne. men fortsættes af SRSF – regeringen og VLAK – regeringen i 10´erne. 

Derfor omfatter denne rapport nr. 3 tidsperioden (1985) 2001 – 2018. 
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C. 2. Reformer behandles på overordnet niveau. 

 

For det det andet skal det for en god ordens skyld præciseres, at denne rapport jf. den 

angivne tidshorisont omhandler mere end 30 års ”skattereform” – politik med et meget 

stort antal enkelte skattereformer.  

For det første behandles derfor ikke samtlige reformer og aftaler med konsekvenser for 

beskatningen. Analysen koncentrerer sig af hensyn til analysens omfang og længden af 

den behandlede tidsperiode om de allervigtigste reformer og aftaler og nogle har af 

plads – og tidsmæssige årsager ikke kunnet behandles, selvom de ikke er uvæsentlige. 

Det gælder fx ændringen af selskabsskatteprocenten i ”Vækstplan.dk”, 

Venstreregeringens nedsættelse af energiafgifter for erhvervslivet og PSO – afgiften og 

VLAK – regeringens nedsættelse af aktiebeskatning samt registreringsafgiften på biler. 

For det andet gælder for de helt centrale skattereformer og aftaler, som ER omfattet af 

analysen, at de selvsagt behandles derfor på et overordnet niveau – en række 

underordnede enkeltelementer og detaljer har af hensyn til overskuelighed og omfang 

måttet udelades.  

I stedet henvises gennem noter til uddybende kilder og rapporter. 

 

C. 3. Neoliberalistisk INSPIRERET økonomisk teori og politik. 

 

Endelig skal det for det tredje præciseres, at det er bevidst, når der i rapporten tales 

om, at den overvejende borgerlige økonomiske politik - og skattepolitik – er INSPIRERET 

af neoliberalistisk økonomisk teori og politik og ikke om, at den ER neoliberalistisk. 

Jf. længere fremme er den teoretisk-ideologiske baggrund for meget af den økonomiske 

teori og politik på internationalt plan fra 80´erne og frem at finde i den neoliberalistiske 

inspirationsbølge, som tog fart i 80´erne og fortsat frem til i dag har stærk indflydelse. 

Jf. længere fremme var neoliberalismen en reaktion på og imod Keynes og den 

keynesianske skole. Teoretisk omfattede neoliberalismen i mere snæver forstand en 
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række økonomiske skoler som Friedman ´s ”Monetarisme”, Hayek ´s ”Østrigske Skole” 

og ”Den udbudsøkonomiske Skole” (fx Laffer).  

Jf. længere fremme fandt disse skolers anbefalinger navnlig i 80´erne vej til og dannede 

grundlag for den økonomiske politik i USA og GB og i EU i 90´erne (fx ”Det indre 

marked”). 

Udenom disse egentlige neoliberalistiske økonomisk – teoretiske retninger har hele 

tiden befundet sig en række ældre og mere ”mainstream økonomiske skoler”: Fx såkaldt 

”neoklassisk teori”, såkaldt ”keynesiansk-neoklassiske syntese” eller såkaldt 

”nykeynesianisme”.   

Det gælder ikke mindst i Danmark, at de borgerlige, såkaldte ”topøkonomer” bekender 

sig til neoklassisk teori eller til ”nykeynesianisme”. 

Teoretisk er neoliberalismen beslægtet med disse retninger og bygger ikke mindst på 

neoklassisk teori.  Men hvor disse ”mainstream” skoler på den ene side ikke er identiske 

med neoliberalismen, er økonomer herfra på den anden side siden 80´erne og frem 

blevet inspireret af neoliberalismen og ikke mindst af dens løsningsmodeller og 

anbefalinger vedr. fx øget arbejdskraftudbud, skattelettelser mm.  

Løsningsmodeller og anbefalinger, som så har fundet vej til den økonomiske politik og 

skattepolitikken, også under inspiration fra økonomisk politik i de store, toneangivende 

lande i den vestlige verden. 

Det er i denne forstand, hvor der på den ene side blandt mainstream økonomer er tale 

om forskellige teoretiske retninger, men hvor der på den anden side hos mange kan 

konstateres en tydelig inspiration fra neoliberalistisk økonomisk teori og politik. 

Derfor tales der i denne og de tidligere rapporter ikke bare taler om ”neoliberalistisk 

økonomisk politik”, men om ”neoliberalistisk INSPIRERET økonomisk politik”. 

 

C. 4. Borgerlig økonomisk politik – OGSÅ fra Socialdemokratiet i de seneste årtier. 

 

Det vil måske falde nogle læser for brystet, at der i disse 3 rapporter om ”Langsom 

nedsmeltning af velfærden” på den ene side tales om, at en borgerlig økonomisk politik 
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i de seneste årtier har været fremherskende og har været bagtæppet for en maskeret 

og snigende udhuling af velfærdsstaten.  Men på den anden medgives det, at der i 

perioden ikke bare har siddet borgerlige regeringer, men også socialdemokratisk ledede 

regeringer. Det gælder ikke mindst før årtusindskiftet i 90´erne, hvor der sad 

socialdemokratisk ledede regeringer under Nyrup og det gælder efter årtusindskiftet fra 

2012 - 2015, hvor der under Thorning også sad en socialdemokratisk ledet regering, 

oven i købet med SF - deltagelse.  

Der er imidlertid efter undertegnedes opfattelse for perioden 1993 - 2015 ikke modstrid 

imellem, at der på den ene side overvejende har været ført borgerlige økonomisk politik 

og så på den anden side, at Socialdemokratiet også undervejs som beskrevet har haft 

regeringsmagten. Det skyldes, at S i de pågældende perioder langt hen ad vejen i den 

pågældende perioder selv har ført en borgerlig økonomisk politik.  

Tydeligst har dette været under SRSF – regeringen, hvor S og SF i regeringsgrundlaget 

ligefrem forpligtede sig til at videreføre den foregående VK – regerings økonomiske 

politik i bredeste forstand og langt henad vejen også gjorde dette i den efterfølgende 

regeringsperiode. 

Men også for Nyrup – regeringerne gælder, at man – efter en kort periode med 

indledende ”kick-start” og lønmodtagervenlige reformer – slog ind på en – via ”New 

Labour” i GB formidlet – neoliberalistisk inspireret politik på en række områder, navnlig i 

arbejdsmarkedspolitikken samt i skattepolitikken. Reduktion af dagpengeperioden og af 

øverste marginalskatter var eksempler herpå. Det skal dog medgives, at der var grænser 

for hvor langt S gik i tilnærmelsen til neoliberalistisk politik og at S indenfor udbygningen 

af velfærdsservice fastholdt en lønmodtager – og velfærdsvenlig tilgang. 
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DEL I: 

ANGREB 

PÅ SKATTESYSTEMET 

FRA BORGERLIG 

ØKONOMISK POLITIK 

OG SKATTEPOLITIK 

(1985) 2001 - 2018. 
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Indledning til del I. 
 

I den følgende del vil vi søge at dokumentere gennemslaget i de seneste årtier af den 

neoliberalistisk inspirerede borgerlige økonomiske politik i form af fremadskridende 

udhuling af velfærdsstatens finansielle fundament og et vigtigt element i 

omfordelingen: Skattesystemet.  

 

Denne del består af 3 kapitler. 

 

Indledningsvist gives i kapitel 1 en oversigt over den borgerlige, neoliberalistisk 

inspirerede økonomiske politiks angreb på velfærdsstaten generelt, herunder for 

udhuling af velfærdsservice, overførselsindkomster og skattesystem. 

 

Dernæst redegøres i kapitel 2 for, hvorledes en neoliberalistisk inspireret, 

udbudsøkonomisk skattepolitik fra midten af 80´erne og frem til i dag har sigtet på at 

øge arbejdskraftudbuddet gennem reduktion af marginalskatterne og hvorledes denne 

borgerlige skattepolitik fra 2001 og frem direkte har sigtet på at forringe progressionen i 

skattesystemet gennem nedsættelse af skatterne for mellem – og navnlig 

højíndkomster. 

  

Endelig gives i kapitel 3 en generel oversigt over vigtige skattepolitiske begrebet og over 

det danske skattesystem og udviklingen i skattetrykket og i skatternes sammensætning i 

Danmark siden midten af 80´erne. 
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KAPITEL 1: Velfærdsstaten under angreb fra borgerlig 

økonomisk politik. 

 

I dette kapitel gives en oversigt over den borgerlige, neoliberalistisk inspirerede 

økonomiske politiks angreb på velfærdsstaten generelt, herunder for udhuling af 

velfærdsservice, overførselsindkomster og skattesystem. 

 
 

1.1. En borgerlig økonomisk politisk offensiv mod velfærdsstaten. 

 

I de seneste årtier har velfærdsstaten været under angreb.  

Angrebet har manifesteret sig i en gradvis udhuling af velfærden – en udvikling, der 

startede allerede i 90´erne, men tog fart efter årtusindskiftet og som for alvor har 

præget velfærdsudviklingen efter finanskrisen. 

Motor for denne udvikling har været en i perioden fremherskende borgerlig økonomisk 

politik. 8 

De borgerlige regeringer fra 2001 til 2011 og fra 2015 til idag har været frontløbere for 

denne forringelses – og sparepolitik ihærdigt sekunderet af arbejdsgiverorganisationer, 

borgerlige tænketanke og borgerlige medier. 

MEN: Socialdemokratisk ledede regeringer har også før en sådan neoliberalistisk 

inspireret økonomisk politik. 

SRSF/SR – regeringen fra 2012 til 2015 bekendte sig i sit regeringsgrundlag ligefrem til at 

videreføre den borgerlige økonomiske politik. 9   

                                                           
8) For en uddybning og kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik. Juni 2017. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf  

9) Jf. SRSF – regeringen: Et Danmark der står sammen – regeringsgrundlag, s. 9. oktober 2011. 

http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf
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Og Socialdemokratiets politiske drejning over mod en neoliberalistisk inspireret 

reformpolitik på arbejdsmarkedsområdet begyndte allerede under ”Nyrup – 

regeringerne” 1993 – 200110. 

 

1.1.1 Inspiration fra neoliberalistisk ideologi har været klangbunden for borgerlig 

økonomisk politik. 

 

Baggrunden for, at det i Danmark kommer til en borgerlig økonomisk politiske offensiv 

mod velfærdsstaten, skal søges i en betydelig ideologisk inspiration fra neoliberalistisk 

ideologi og teori fra 80´erne og frem. 11 

Allerede i 80´erne begyndte danske borgerlige politikere og økonomer at blive påvirket 

af neoliberalistisk økonomisk teori og politik navnlig fra USA og Storbritannien 12, hvilket 

efterhånden resulterede i en bredere tilslutning i den borgerlige lejr til ideologiske mål 

om at inddæmme, beskære og markedsgøre velfærdsstaten 13. 

Disse mål begyndte de borgerlige partier for alvor at realisere, da regeringsmagten ved 

valget i 2001 skiftede til borgerlig side.  

Det har ikke mindst været stærk inspiration fra neoliberalistiske strømninger i 

arbejdsgiverorganisationerne, i borgerlige medier og i borgerlige tænketanke som 

CEPOS, der har bidraget til at oparbejde, udbygge og målrette politisk konsensus i den 

borgerlige lejr imod velfærdsstaten. 

                                                           
10) Jf. rapport nr. 2 om ”Langsom nedsmeltning af velfærden (II): Udhulingen af overførselsindkomstsystemet” 1990 – 2019. 

11) For en uddybning og kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Neoliberalismen og velfærden. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Nylibbog.doc  

12) Jf. Lund, Henrik Herløv: Neoliberalismen i Danmark og den offentlige sektor, s. 323 – 352 i Lundkvist, Anders (red.): 

Dansk nyliberalisme. Frydenlund, København, 2009. https://www.saxo.com/dk/dansk-nyliberalisme_anders-

lundkvist_haeftet_9788778877383  

13) Jf. Anders Fogh Rasmussen: Fra socialstat til minimalstat. 1993. 

http://kurser.lobner.dk/TeX/Old_stuff/minimalstat/minimalstat.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Nylibbog.doc
https://www.saxo.com/dk/dansk-nyliberalisme_anders-lundkvist_haeftet_9788778877383
https://www.saxo.com/dk/dansk-nyliberalisme_anders-lundkvist_haeftet_9788778877383
http://kurser.lobner.dk/TeX/Old_stuff/minimalstat/minimalstat.pdf
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Men også det forhold, at inspiration fra neoliberalistisk økonomisk teori og ditto 

løsningsmodeller har vundet indpas i mainstream – økonomisk tænkning i Danmark har 

været centralt for den videre udbredelse heraf i borgerlig økonomisk politik. 14 

På denne baggrund er efterhånden blevet etableret et borgerligt økonomisk politisk 

paradigme om, at velfærden og den offentlige sektor skulle inddæmmes og beskæres til 

fordel for skattelettelser, øget privat forbrug og mere privat produktion. 15 

OG: Så dominerende har dette neoliberalistisk inspirerede paradigme siden 80´erne 

været i samfundsdebatten og i den økonomiske tænkning, at også Socialdemokratiet i 

betydelig grad har været inspireret af neoliberalistiske løsningsmodeller, begyndende 

allerede i 90 erne og fortsættende helt frem til 10´erne.16  

Den neoliberalistisk inspiration i det danske socialdemokrati – og af andre europæiske 

socialdemokratier - har – jævnfør kapitel 2 - navnlig været formidlet via det engelske 

”New Labour” ´s tilsyneladende succes i 90´erne med at erobre regeringsmagten ved at 

indoptage neoliberalistisk politik.  

 

1.1.2. Et maskeret og snigende angreb på velfærdsstaten. 

 

Neoliberalistisk inspireret økonomisk tænkning og politik har således spillet en central 

rolle for den førte økonomiske politik fra 90´erne og frem.  

MEN: En mere liberalistisk samfundsmodel og en tilbagerulning af velfærdsstaten er af 

de borgerlige kræfter alligevel sjældent blevet sat direkte og åbent på den politiske 

dagsorden.  

                                                           
14) Herom se vigtig præcisering i Indledningen, afsnit B.3. 

15) Jf.  Lund, Henrik Herløv og Poul Thøis Madsen: Fra videnskab til ideologi – om højredrejningen af dansk økonomisk 

tænkning. Kritisk Debat, 2011. 

http://www.kritiskdebat.dk/print_2.php?item_id=1015 

16) Jf. Lund, Henrik Herløv: Helle Thorning Schmidt – New Labour i Danmark. Sept. 2005. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/ThorningSchmidt.doc  

http://www.kritiskdebat.dk/print_2.php?item_id=1015
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/ThorningSchmidt.doc
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Det har de borgerlige partier så vidt som muligt undladt for ikke at udfordre den brede 

befolkning til modstand mod projektet.   

Tværtimod er implementeringen af den borgerlige økonomiske politik fra de borgerlige 

partier sket under erklæret påberåbelse af at ville ”fremtidssikre velfærden” ved at 

effektivisere og ”reformere” den. 17  

Og man har gradvist vænnet” befolkningen til sådanne reelt velfærdsforringende 

forandringer ved at implementere politikken gennem enkeltstående ”reformer” og 

besparelser dvs. ved langsomt fra tid til anden at ”skære endnu en skive af pølsen”. 

Dette maskerede og snigende angreb på velfærdsstaten har siden 2001 været 

fremgangsmåden både i de enkelte regeringers tid og på tværs af de forskellige 

regeringer i perioden. 

 

 

1.2.  Overordnede angrebsmål for borgerlig økonomisk politik vedr. 

velfærden. 

 

Den borgerlige økonomiske politik, der har været ført siden begyndelsen af årtusindet, 

har sat ind på en opbremsning af velfærden på 3 felter: 

 

11) Væksten i det offentlige forbrug til velfærdsservice skulle i første omgang sænkes til 

under velstandsstigningen og så i anden omgang til under det demografiske træk.  

2) Den samfundsmæssige omfordeling via overførselsindkomster skulle først svækkes og 

siden rulles tilbage.   

 

3) Og endelig skulle skattelettelser reducere progressionen i og omfordelingen via 

skattesystemet og gennem at undergrave finansieringen af velfærden fremtvinge 

velfærdsbesparelser  

                                                           
17) Jf. VK – regeringen, DF, S og RV: ”Velfærdsreformen”, s 9. 2006. 

https://bm.dk/media/6546/aftale-om-fremtidig-indvandring-2006.pdf  

https://bm.dk/media/6546/aftale-om-fremtidig-indvandring-2006.pdf
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1.2.1. Beskæring af offentlige udgifter. 

 

Det første mål om først at bremse udbygningen af offentlige udgifter som helhed og 

siden presse de offentlige udgifter tilbage har siden 90´erne været et overordnet 

ideologisk mål for den borgerlige økonomiske politik i Danmark. 18 

Det har markedsført med henvisninger til, at ”Danmark har (et af) verdens højeste 

udgiftstryk og verdens største offentlige sektor”. Med andre ord begrundet i postulater 

om, at udgiftstrykket er for højt og den offentlige sektor for stor og at de begge må 

bringes ned. 

Virkemidler til at opnå dette har i den borgerlige (og socialdemokratiske) økonomiske 

politik i første omgang især privatisering, udlicitering og markedsgørelse af offentlig 

opgavevaretagelse 19. 

Men i anden omgang har en sparepolitik overfor de offentlige udgifter til velfærd 

efterhånden taget over som primært virkemiddel dels i det offentlige forbrug og dels i 

overførselsindkomstsystemet. Det er det sidste, som vi – som anført - vil beskæftige os 

med i indeværende rapport. 

 

1.2.2. Sparepolitik overfor velfærdsservice. 

 

Den borgerlige økonomiske politiks andet mål har handlet om sparepolitik overfor det 

offentlige forbrug og de velfærdsserviceydelser, som det offentlige i den skandinaviske 

model tilbyder borgerne mere eller mindre universelt. 20 

                                                           
18) Jf. Anders Fogh Rasmussen: Fra socialstat til minimalstat. 1993. 

http://kurser.lobner.dk/TeX/Old_stuff/minimalstat/minimalstat.pdf  

19) Emnet privatisering, udlicitering og anden form for NPM berøres – som anført i indledningen - i øvrigt ikke her. Der 

henvises i stedet til Lund, Henrik Herløv: New Public Management – rehabilitering af markedet. Aug. 2008. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/NPMbog.pdf  

20) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice 2001 – 2018. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster-2.pdf   

http://kurser.lobner.dk/TeX/Old_stuff/minimalstat/minimalstat.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/NPMbog.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster-2.pdf
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Denne sparepolitik overfor det offentlige forbrug iværksættes efter magtskiftet til de 

borgerlige i 2001 og fortsætter og intensiveres i årene fremefter, også under SRSF - 

regeringen. 

Historisk har sparepolitikken først sat i 00´erne ind omkring at bremse stigningstakten i 

det offentlige forbrug til velfærdsservice, således at den efterhånden tvinges ned under 

stigningstakten i velstandsudviklingen og velfærden hermed halter efter 

velstandsstigningen.  

Senere har man i 10´erne taget det skridt videre ikke at lade realvæksten i udgifterne til 

velfærdsservice modsvare det demografiske træk, således at standarden i 

velfærdsydelserne langsom udhules. 

Dette behandledes – som fremgået – i den første rapport i denne serie. 

 

1.2.3. Indskrænkning af omfordelingen fra rige til fattige gennem forringelse af 

overførselsindkomsterne. 

 

Det tredje mål om at tilbagerulle omfordelingen til fordel for de svageste i samfundet 

har ikke mindst handlet om at forringe overførselsindkomsterne.  

Det borgerlige økonomiske politisk angreb er hermed – under påberåbelse af at øge 

motivationen til at arbejde og beskæftigelsen - resulteret i en langsom, men støt 

fremadskridende udhuling af det sociale sikkerhedsnet i form af 

overførselsindkomsterne til de økonomisk dårligst stillede: Dagpenge, kontanthjælp, 

efterløn og førtidspension. 

Dette var emnet for den anden rapport i denne serie. 

 

1.2.4. Forringelse af progressionen i skattesystemet. 

 

Et hovedvirkemiddel for tilbagerulningen af velfærden har for det fjerde været 

skattereformer med omfattende skattelettelser. 
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Skattelettelserne har dels indgået i angrebet på fordelingspolitikken ved at svække 

progressionen i skattesystemet igennem alt overvejende at lette skatten for de højere 

indkomster. Men dels har skattelettelserne undergravet finansieringen af velfærden, 

hvorved tilbageholdenhed med og besparelser på velfærden igen er blevet 

nødvendiggjort og begrundet. 

Dette generalangreb på omfordelingen og velfærdsudgifterne iværksattes så småt 

allerede under SR – regeringen i 90´erne, men tog for alvor fart under de borgerlige 

regeringer efter årtusindskiftet. Men skattelettelsespolitikken blev langt hen ad vejen 

videreført af SRSF – regeringen. 

Dette angreb på skattesystemet vil – som nævnt foran – være emnet for herværende 

sidste og tredje rapport i denne serie om ”Langsom nedsmeltning af velfærden”.  
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KAPITEL 2: Offensiv mod skattesystemet fra 

neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspireret 

skattepolitik fra (1985) 2001 til 2019. 
 

 

I dette kapitel analyseres, hvorledes en neoliberalistisk inspireret, udbudsøkonomisk 

skattepolitik fra midten af 80´erne og frem til i dag har sigtet på at øge 

arbejdskraftudbuddet gennem reduktion af marginalskatterne. 

 

I første afsnit redegøres for, hvorledes der i 80´erne sker et skifte fra keynesiansk til 

neoliberalistisk inspireret økonomisk teori og politik, hvori en neoliberalistisk, 

udbudsøkonomisk inspireret skatteteori og politik spiller en central rolle. Og det 

redegøres for, hvorledes denne borgerlige skattepolitik fra 2001 og frem i Danmark 

direkte har sigtet på at forringe progressionen i skattesystemet gennem nedsættelse af 

skatterne for mellem – og navnlig højíndkomster. 

 

Dernæst analyseres i andet afsnit for det første de angrebsfelter, hvor den 

neoliberalistisk inspirerede, borgerlige skattepolitik særligt har sat ind: Mod 

progressionen i skattesystemet og for at udhule skatteprovenuet.  Dernæst gennemgås 

for det andet kort det tidsmæssige forløb af og den indholdsmæssige udvikling i 

skatte”reformerne”. 
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2.1.: Skift fra keynesiansk til neoliberalistisk og udbudsøkonomisk 

inspireret økonomisk politik sætter sig navnlig spor i skattepolitikken. 

 

 

2.1.1. Neoliberalistisk og udbudsøkonomi teori.  

 

Baggrunden for det tiltagende angreb på skattesystemet og fordelingen herigennem fra 

90 ´erne og frem må søges i et skifte, som fra 80´erne og frem sker i den fremherskende 

økonomiske teori og deraf følgende økonomiske politik. 

Her trænger neoliberalistisk inspiration frem på bekostning af keynesianismen og som 

led heri en vinder en udbudsøkonomisk tænkning og politik frem 21, hvilket ikke mindst 

manifesterer sig i skattepolitikken.  

Den neoliberalistisk inspirerede økonomiske politiks fokusering herpå hænger sammen 

med, at det i den tilgrundliggende udbudsøkonomiske teori 22 hævdes, at det er navnlig 

er skatternes højde, som er afgørende for udbuddet af arbejdskraft og herigennem for 

lønudvikling og (ifølge teorien) også for beskæftigelsen. 23 

Nærmere bestemt bygger den neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspirerede 

skatteteori på følgende centrale påstande: 24 

 

                                                           
21) For en uddybning og kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik, del I. 

Juni 2917. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf 

22) Uddybes i Lund, Henrik Herløv: Oven anførte rapport. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf  

23) Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2015, kap. III: Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp, s. 202. 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2015/kapitel-iii-indkomstoverfoersler-fokus-paa  

24) Det følgende trækker på Lund, Henrik Herløv: Oven anførte rapport, s. 11 -  16 og del II, s. 47 – 141. 

 

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2015/kapitel-iii-indkomstoverfoersler-fokus-paa
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1) At (top)skattelettelser øger arbejdskraftudbuddet og herigennem giver øget 

beskæftigelse, vækst og velstand  

2) At (top)skattelettelser giver disse positive økonomiske effekter navnlig gennem 

såkaldte (kvantitative) dynamiske effekter 

 

3) At en række andre, såkaldt kvalitative (øget produktivitet og uddannelse) effekter kan 

gøre topskattelettelser op mod fuldt selvfinansierende eller mere. 

 

For en kritik af disse teorier og antagelser, se sidste kapitel samt nedennævnte rapport. 
25 

 

2.1.2. Neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspirereret skattepolitik. 

 

Den neoliberalistisk inspirerede økonomiske teori om skattelettelsers positive virkninger 

udbredes i mainstream – økonomisk tænkning i 80´erne og frem til og med 0´erne 

internationalt og – med lidt forsinkelse - i Danmark. 26 

Dette er en del af baggrund for fremkomsten af en neoliberalistisk og udbudsøkonomisk 

inspireret skattepolitik i 80 ´erne og 90´erne, hvor igen eksemplerne fra den 

internationale politiske scene, nærmere bestemt navnlig fra USA og Storbritannien, 

inspirerer de politiske partier i Danmark, især de borgerlige politiske partier, men jf. 

nedenfor også Socialdemokratiet. 

Herudover spiller det også en rolle for forankring og udbredelse af en neoliberalistisk 

inspireret skattepolitik i Danmark, at neoliberalistisk inspireret økonomisk tænkning og 

politik i Danmark ikke mindst slår rod i arbejdsgiver og erhvervsorganisationer i 

Danmark.  

Og begge dele, indpasset af neoliberalistisk inspireret økonomisk tænkning og politik, 

ikke mindst på skatteområdet i både politiske partier og i erhvervsorganisationerne, 
                                                           
25) Jf. Herløv Lund, Henrik: Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik, kap. 8, 9 og 10, s. 93 – 127. 

26) Se i denne forbindelse den vigtige præcisering i indledningen, afsnit B.3. 
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danner igen baggrunden for oprettelsen af borgerlige, neoliberalistiske tænketanke, 

først og fremmest CEPOS, navnlig med den agenda at virke for skattenedsættelser og 

tilbagerulning af omfordelingen i skattesystemet teoretisk og økonomisk politisk. 27 

Hovedmålsætninger for denne neoliberalistisk inspirerede økonomiske politik har på det 

skattepolitiske område været to ting:  

For det første at reducere beskatningen, især for de højere indkomster og herigennem 

rulle omfordelingen gennem skattesystemet tilbage.  

Og for det andet at reducere skattetrykket generelt og herigennem at sætte 

finansieringen af velfærdsstaten under pres at rulle velfærdsudgifterne tilbage. 

Internationale eksempler på og ”trendsættere” for sådanne neoliberalistisk inspirerede 

skattelettelsesreformer fra 80´erne og frem er først og fremmest Ronald Reagans 1986 

skattelettelsesreform i USA, hvor den øverste marginalskat reduceredes fra 55 til 38 pct. 
28 

Andre eksempler er Margaret Thatchers lignende skattereformer i Storbritannien i 

80´erne og 90´erne. 29 

Bag skattelettelsespolitikken fra 80´erne og frem ligger altså neoliberalistiske og 

udbudsøkonomisk inspirerede, økonomiske teorier og politikker, der udbredes fra USA 

og Storbritannien.  

Denne ideologi vinder allerede i 80´erne indpas i borgerlige politiske partier i Europa. 

Men væsentligt for, at ”skattelettelses”- tilgangen fra 80´erne og frem i stigende grad 

udbredes er, at neoliberalistisk inspirerede løsningsmodeller generelt i perioden ikke 

bare vinder indpas og udbredelse i den borgerlige lejr, men også i 90´erne og frem i vid 

udstrækning overtages af og spredes i socialdemokratierne i Europa.   

                                                           
27) Jf. CEPOS : Flad skat. 2005. 

https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/flad_skat_nogle_definitioner_og_overvejelser_01.pdf?file=1&ty

pe=node&id=375&force=  

28) Jf. Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik, del II, s. 128 – 132.  

29) Jf. Oven nævnte rapport, s. 132 – 134. 

https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/flad_skat_nogle_definitioner_og_overvejelser_01.pdf?file=1&type=node&id=375&force=
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/flad_skat_nogle_definitioner_og_overvejelser_01.pdf?file=1&type=node&id=375&force=
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Det sker navnlig med inspiration fra Storbritannien. I Storbritannien blev den 

neoliberalistisk inspiration allerede i 80´erne i vid udstrækning overtaget og videreført 

af Tony Blairs ”New Labour”.  

Herefter inspirerede denne ”blandingsideologi” af socialdemokratisme og 

neoliberalisme efter Labours valgsejre i 90´erne de øvrige europæiske 

socialdemokratier, herunder til det danske socialdemokrati, som en strategi til at vinde 

regeringsmagten.  

Dette førte til en lang række socialdemokratier vidtstrakte accept af og inkorporering af 

neoliberalistisk inspirerede løsningsmodeller og økonomisk tænkning under 

betegnelsen ”Den tredje vej”. 30 

 

2.2: Angrebsfelter for og forløb af neoliberalistisk og udbudsøkonomisk 

inspireret skattereformpolitik i Danmark. 

 

Også det danske Socialdemokrati overtager under Poul Nyrups lederskab i 90´erne i 

betydelig udstrækning det britiske New Labours neoliberalistisk inspirerede tilgang til 

den økonomiske politik, herunder ikke mindst på arbejdsmarkedspolitikkens OG 

skattepolitikkens område. 

Det sker i det danske socialdemokrati ikke mindst gennem øget fokus på at øge 

motivationen til at arbejde og dermed på tiltag, der øger motivationen til at arbejde og 

øge udbuddet af arbejdskraft. 31  

 

 

                                                           
30) Jf. Lund, Henrik Herløv: New Labour i Danmark. 2005. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/ThorningSchimdt.doc  

31) For en uddybning og kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Fra welfare til workfare. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/MetteFrederiksenfrawelfaretilworkfare.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/ThorningSchimdt.doc
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/MetteFrederiksenfrawelfaretilworkfare.pdf
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2.2.1. Neoliberalistisk inspireret skattepolitik i Danmark 1985 – 2001:  

Skatteomlægning med henblik på generel reduktion af marginalskatter. 

 

Socialdemokratiets inspiration fra neoliberalistisk økonomisk tænkning og politik 

formidlet via New Labour kommer i 90´erne til udtryk i en bestræbelse på – ligesom ved 

de store skattereformer i USA og GB - at nedsætte marginalskatterne. 

I denne forbindelse er der i første omgang fra socialdemokratisk hold i 90´erne dog ikke 

så meget fokus at lette skatten samlet set, som på at omlægge beskatningen. 

Denne bestræbelse går nærmere bestemt ud på, at man på den ene side søger at 

reducere de i Danmark særligt høje indkomstskatteprocenter især for mellem og 

højindkomster, men på den anden side modsvarende også søger at øge beskatningen på 

andre områder for samme grupper, således at provenu og fordelingsprofil af den 

samlede beskatning samlet set ikke ændres radikalt.  

Reduktion af marginalskatteprocenterne for indkomstskatten kommer i fokus dels fordi 

disse i den fremherskende økonomiske teori tilskrives en forvridende og 

arbejdskraftsudbudsreducerende effekt og dermed anses som bremsende faktor for at 

øge arbejdskraftudbud og beskæftigelse. Men bestræbelsen på at reducere 

marginalskatterne udfoldes også under indtryk af, at de høje indkomstskatter under 

indtryk af valget i 1973 opleves som skabende modstand mod skattetrykket generelt og 

dermed med finansieringen af velfærdsstaten. 

Politikken for omlægning af beskatningen i 80´erne og 90´erne har nærmere bestemt 

haft 3 centrale ”fokusområder”:  

 

1) Reducere marginalskatterne, navnlig for mellem og højindkomster 

2) MEN: Skattenedsættelser finansieres fuldt ud ”krone for krone”: Det sker ikke mindst 

ved at udvide skattebasen gennem at reducere fradrag, ikke mindst fradrag for 

renteudgifter 

3) Samt også ved at øge skatteprovenuet (for at finansiere indkomstskattelettelserne) 

gennem øgede afgifter, navnlig miljø og energiafgifter. 
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På den ene side er denne ”skatteomlægningspolitik” med dens fokus på at reducere 

indkomstskatteprocenterne for mellem og højindkomster således tydeligt inspireret af 

de i perioden internationalt forekommende neoliberalistisk inspirerede skattereformer 

(jf. foran). På den anden side er der dog endnu ikke samlet set tale om at den 

fordelingspolitiske profil af den samlede beskatning ændres radikalt og at det samlede 

provenu og hermed finansieringen af velfærdsstaten undergraves. 

 

2.2.2. Neoliberalistisk inspireret skattepolitik i Danmark 2001 – 2019:  

Skattelettelsespolitik med henblik på særlig lempelse af højeste marginalskatter 

gennem lettelse af topskat og mellemskat. 

 

Med folketingsvalget i 2001 slutter den ”omlægningsfase” i skattereformpolitikken. 

Efter at fortrinsvis borgerlige partier i 00´erne og 10´erne overtager regeringsmagten 

går skattereformpolitik over i en mere og mere udpræget ”skattelettelsesfase”. Det 

gælder dog ikke alene de af borgerlige regeringer initierede skattereformer, men også 

SRSF – regeringens skattereform af 2012. 

I ”skattelettelsesfasen” har skattereformerne især fokus på følgende: 

1) Decideret lettelse af indkomstskatten for mellem - og højere indkomster. 

2) Også lempelse af beskatningen for mellem – og højere indkomster på andre 

skatteområder, navnlig ejerboligbeskatningen (skattestop) 

3) Skattelettelser finansieres efterhånden ikke ”krone – for krone”, men i finansieringen 

indregnes ”dynamiske effekter”. 

 

2.2.3. Tids – og temamæssigt overlap. 

 

Ligesom de neoliberalistisk inspirerede skattereformer fra midten af 80´erne og frem til 

i dag falder i to hovedfaser, er der tidsmæssigt til en vis grad tale om, at bestemte 

reformtemaer er fremherskende i bestemte perioder. 
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Dette er dog ikke uden undtagelse, idet forskellige typer af reformer i nogen 

udstrækning også gennemføres samtidig eller overlapper hinanden.  

Der er også forskelle på, om socialdemokratisk ledede eller borgerlige regeringer har 

den udfarende rolle. I sidste nævnte tilfælde er det hyppigt, men dog ikke altid med 

Socialdemokratiet som forligspartner. 
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KAPITEL 3: Skattesystemet som helhed og udviklingen 

heri 1985 til 2019 i lyset af borgerlig skattepolitik. 
 

I dette kapitel gives en generel oversigt over vigtige skattepolitiske begrebet og over det 

danske skattesystem og udviklingen i skattetrykket og i skatternes sammensætning i 

Danmark siden midten af 80´erne. 

 
I første afsnit redegøres for, hvorledes skatter defineres og hvilke typer af skatter, der 

findes i det danske skattesystem. 

Dernæst redegøres i andet afsnit den neoliberalistisk inspirerede skattepolitiks 

konsekvenser for udviklingen i det samlede skattetryk i Danmark 1985 til 2019. 

Videre analyseres i tredje afsnit denne skattepolitiks konsekvenser for udviklingen i de 

forskellige hovedkategorier af skatter og sammensætningen af den samlede beskatning 

i Danmark. 
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3.1. Overordnet definition og overordnede kategorier af skatter. 

 

I dette afsnit redegøres for, hvorledes skatter defineres og hvilke typer af skatter, der 

findes i det danske skattesystem 

 

3.1.1. Hvad forstås ved skatter helt overordnet? 

 

Skatter og afgifter defineres som:  Obligatoriske ydelser, som udskrives til offentlige 

forvaltning og service uden en specifik modydelse 32, men til generel finansiering af det 

offentliges ydelser og udgifter. 

 

Derudover kan beskatning bruges som instrument til at påvirke fordelingen i samfundet 

i den retning, det ønskes, og til at regulere adfærden (f.eks. via miljø- eller giftskatter). 

Også i konjunktursammenhæng kan ændringer i beskatningen bruges til enten at 

dæmpe eller stimulere den økonomiske aktivitet.33 

 

 

 

3.1.2. Overordnet inddeling af skatter efter art. 

 
De forskellige skatter opdeles efter skatteart i 5 – 6 forskellige grupperinger (her er 2 og 

3 slået sammen):34  

 

                                                           
32) Jf. Danmarks Statistik: Skatter og afgifter 2018, s. 15. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29457&sid=skat2018  

33)Jf. Wikipidia: Skat. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Skat  

34) Jf. Wikipidia: Skat. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Indkomstfordeling
https://da.wikipedia.org/wiki/Konjunktur
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29457&sid=skat2018
https://da.wikipedia.org/wiki/Skat
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1) Indkomstskatter er den helt dominerende beskatningsart i Danmark og omfatter 

beskatning af indkomst for både personer og selskaber mv. Ved indkomst forstås her 

både arbejdsindkomst, kapitalindkomst og indkomstoverførsler af forskellig art.  

 

De danske indkomstskatter kan igen opdeles i tre hovedgrupper:  

a) Beskatning af personlig indkomst,  

b) selskabsskatter, inklusive beskatningen af olie- og naturgasindvindingen i Nordsøen  

c) pensionafskastskat, som er en beskatning på forrentning og afkast af formuen i 

pensionskasserne. 

 

2) Obligatoriske bidrag til sociale ordninger (udgjordes i Danmark tidligere især af A-

kasse-kontingenter og efterlønsbidrag, der dog ikke længere betragtes som skatter efter 

den seneste revision af Nationalregnskabet i september 2014).  

Samt Andre arbejdsmarkedsbidrag, hvor afgrænsningen i forhold til den foregående 

gruppe er, at provenuet ikke er øremærket særlige sociale formål. Lønsumsafgiften, som 

betales i den finansielle sektor, er et eksempel på en sådan skat. 

 

Figur: Fordelingen af samlede skatter og afgifter 2018. 35 

 

 
 

3) Skat af formue, ejendom og besiddelse udgøres i Danmark i dag af tre komponenter: 

a) Ejendomsskatter, 

b) afgift på motorkøretøjer og 

c) arveafgifter.  

                                                           
35) Kilde: Skatteministeriet: Skattestrukturen. 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattestrukturen  

https://da.wikipedia.org/wiki/Indkomstskat
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Indkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Person
https://da.wikipedia.org/wiki/Selskab
https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejdsindkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Kapitalindkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Overf%C3%B8rselsindkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Selskabsskat
https://da.wikipedia.org/wiki/Nords%C3%B8en
https://da.wikipedia.org/wiki/Pensionsafkastskat
https://da.wikipedia.org/wiki/Pensionskasse
https://da.wikipedia.org/wiki/A-kasse
https://da.wikipedia.org/wiki/A-kasse
https://da.wikipedia.org/wiki/Efterl%C3%B8n
https://da.wikipedia.org/wiki/Formue
https://da.wikipedia.org/wiki/Ejendom
https://da.wikipedia.org/wiki/Ejendomsskat
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattestrukturen
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Tidligere indgik også formueskatten, som blev afskaffet i 1997, her. Mens denne gruppe 

lige efter 2. verdenskrig udgjorde omkring 12 pct. af den samlede beskatning, er den 

igennem efterkrigstiden skrumpet ind til at udgøre 4-5 % i dag. 

 

4) Afgifter af varer og tjenester udgør i Danmark knap en tredjedel af de samlede 

skatter.  

a) Moms er langt den vigtigste afgift, men også diverse punktafgifter spiller en rolle her. 

b) Punktafgifter pålægges specifikke varer, i nogle tilfælde fordi staten har et ønske om 

at begrænse forbruget af denne vare. En væsentlig del af punktafgifterne udgøres af 

energiafgifter. 

 

5) Andre produktionsskatter er indirekte skatter, der ligesom den foregående gruppe 

opkræves hos virksomhederne. Forskellen er, at der for "andre produktionsskatter" ikke 

er nogen direkte tilknytning til vare- eller tjenestestrømmene.  

Disse spiller i Danmark ikke nogen større rolle. 

 

 

3.2. Neoliberalistisk inspirerede skattepolitiks kamp mod skattetrykket. 

 

I dette afsnit undersøges den neoliberalistisk inspirerede skattepolitiks konsekvenser for 

udviklingen i det samlede skattesystem 1985 til 2019 

 

3.2.1. Stigende skattetryk frem til midten af 80´erne. 

 

De samlede skatter og afgifter beløb sig i 2017 til 1.000 mia. kr., svarende til 46,5 pct.af 

BNP.  

Skattetrykket i 70´erne og begyndelsen af 80´erne steg i Danmark med ca. 8 

procentpoint som en udtryk for den da fortsatte socialdemokratiske udbygning af 

velfærdsstaten og for bestræbelsen på at forsøge at dæmme op for krisens i 70´erne 

gennem keynesiansk stimuspolitik.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Formueskat
https://da.wikipedia.org/wiki/Vare
https://da.wikipedia.org/wiki/Tjeneste
https://da.wikipedia.org/wiki/Moms
https://da.wikipedia.org/wiki/Punktafgift
https://da.wikipedia.org/wiki/Virksomhed
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3.3.2. Fra midten af 80´erne: Opbremsning af stigningen og siden reduktion i 

skattetrykket. 

 

Under indtryk af den internationale neoliberalistiske offensiv mod velfærdsstaten i 

80´erne og navnlig under indtryk af de amerikanske og engelske neoliberalistisk 

inspirerede skattereformers bestræbelser på at først at bremse skattestigninger og 

siden nedsætte skatterne kommer det også i Danmark fra midten af 80´erne og frem i 

stigende grad til en skattepolitik, der i første omgang sigter på at standse stigningen i 

skattetrykket og i anden omgang på at reducere skattetrykket.  

Og siden – fra årtusindskiftet og frem - formår den neoliberalistisk inspirerede 

skattepolitik stort set at forhindre en yderligere stigning i beskatningsniveauet.  Ja 

faktisk lykkes det for de borgerlige regeringer: Schlüterregeringen sidst i 80´erne, Fogh – 

regeringen først i 00´erne og Løkke regeringen sidst i 00´erne og begyndelse af 10´erne 

at reducere skattetrykket for en tid. 

Figur: Skattetrykket i Danmark 1971 – 2016.  36 

 

 
                                                           
36) Kilde: Skattepolitisk Redegørelse 2017, s. 28. 

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf  

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf
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Den økonomiske krise sidst i 80´erne/begyndelsen af 90´erne og siden finanskrisen fra 

2008 til 2012 medfører dog i begge tilfælde regeringsskifte til socialdemokratisk ledede 

regeringer (Nyrup 1993) og (Thorning 2012). 

Og bl.a. under indtryk af kriserne, slår disse ind på en mere ekspansiv økonomisk politik 

med stigende pengeudpumpning og forøgelse af offentlig beskæftigelse og derfor også 

øgede skatter. 

 

 

3.3. Opbremsning i og reduktion af indkomstskatten overordnet mål for 

neoliberalistisk inspirereret skattepolitik. 

 

I dette afsnit analyseres den neoliberalistisk inspirerede skattepolitiks konsekvenser for 

udviklingen i de forskellige hovedkategorier af skatter og sammensætningen af den 

samlede beskatning i Danmark. 

 

3.3.1. Sammensætningen af beskatningen i Danmark. 

 

Ses på sammensætning af skatterne, så har indkomstskatterne hele perioden udgjort 

langt den største del af den samlede beskatning og udgør det stadig, nemlig 63 pct i 

2016. Det drejer sig hovedsagelig om personlige indkomstskatter og selskabsskat.  

Forbrugsafgifter udgør den næststørste skatteart og tegner sig for 31 pct. af de samlede 

skatteindtægter. Her er momsen, som er en generel afgift på næsten alle varer og 

tjenester, langt den største afgift. Den udgør omkring to tredjedele af det samlede 

afgiftsprovenu. Forbrugsafgifterne har – modsvarende stigningen i indkomstskatterne 

andel – set over hele perioden siden begyndelsen af 70´erne udgjort en svagt aftagende 

andel af den samlede beskatning, men har siden begyndelsen af 90´erne stort set ligget 

på samme niveau. 
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Sociale bidrag tegner sig kun for 0,1 pct. af hele beskatningen, mens skatter på formue, 

ejendom og besiddelse udgør de resterende ca. 5 pct. af de samlede skatteindtægter. 

Her har der ikke været de store ændringer. 

 

3.3.2. Den borgerlige skattepolitiks konsekvenser for udviklingen i beskatningens 

sammensætning. 

 

Det ses i nedenstående figur, hvorledes den socialdemokratisk ledede udbygning af 

velfærdsstaten fra sidst i 60´erne og frem til begyndelsen af 70´erne i høj grad 

finansieres gennem stigende indkomstskatter. Derefter betyder den økonomiske krise i 

70´erne og dernæst Schlüterregeringens stramme økonomiske politik og begyndende 

opbremsning for skattestigninger i 80´erne, at der trædes på bremsen for stigende 

indkomstskatter.  

 

Figur: Den samlede beskatning procentvist fordelt på skattearter 1972 - 2017. 37 

 

  
                                                           
37) Kilde: Danmarks Statistik: Skatter og afgifter 2018, s. 25. 
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Trods ny økonomisk krise og en Socialdemokratisk ledet regering under Nyrups 

overtagelse af regeringsmagten først i 90´erne ses. at der i 90´erne stadig lægges en 

dæmper på stigning i indkomstbeskatningen. Der er langt til stigningstakterne sidst i 

60´erne og først i 70´erne.   

Skattelettelsespolitikken fra borgerlige regeringer ses for det første herefter at bremse 

helt op for yderligere stigning i indkomstbeskatningen. 

For det andet ses det, at det i perioder herudover lykkes det denne politik at presse 

indkomstbeskatningen ned igen – dette sker først i 00´erne (Fogh) og siden sidst i 

00´erne og begyndelsen af 10´erne (Løkke). Dette afbrydes dog i midten af 00´erne af en 

stigning i indkomstbeskatningen som følge af højkonjunkturen 2004 til 2007. Samt af en 

lille stigning under den socialdemokratisk ledede SRSF – regering (Thorning) fra 2012 – 

2015. 
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DEL II:  

UDHULINGEN AF 

INDKOMSTSKATTEN 

(1985) 2001 – 2018. 



67 

 

Indledning til del II. 

 
Indkomstskatten tilvejebringer som vist foran op mod 2/3 af de samlede 
skatteindtægter og den har spillet en hovedrolle i finansieringen af velfærdsstaten. 
 
Derfor har indkomstskatten som særlig skatteform kommet særligt under angreb fra 
den borgerlige, neoliberalistisk inspirerede skattepolitik siden midten af 80´erne. 
 
Den følgende del af rapporten vil vi søge at dokumentere de specifikke, konkrete 
forringelser af progressionen i indkomstskatten som følge af den neoliberalistisk 
inspirerede skattepolitik, først igennem omlægning af beskatningen 1985 – 2001, 
dernæst igennem egentlig nedsættelse af den personlige indkomstskat 2001 – 2019. 
 
Denne anden del af rapporten består af 5 kapitler.  
 
I kapitel 4 redegøres kort for den personlige indkomstskats opbygning og grundlag.  
 
Dernæst analyseres i kapitel 5 de primært socialdemokratisk førte bestræbelser på fra 
1985 til 2001 at omlæggge den samlede beskatning, således at der i indkomstskatten 
kan ske nedsættelse af marginalskatterne generelt. Der redegøres for skattereformerne 
i 1987, 2003 og 2009, for bestræbelserne på at reducere marginalskatterne og for 
finansiering heraf gennem sanering af fradrag.  
 
Herefter undersøges i kapitel 6 skiftet fra 2001 til 2011 til borgerlige regeringer og til en 
mere rendyrket skattepolitik for dels at reducere skattetrykket som helhed og dels – og 
navnlig - at nedsætte indkomstskatteprocenterne for de højere indkomster. Der 
redegøres for skattereformerne i 2002, 2007, 2009. 
 
Videre undersøges i kapitel 7 de seneste regeringers skattepolitik, - reformer og aftaler: 
Thorning – regeringens skattereform 2012 og Venstre-/VLAK – regeringens mislykkede 
forsøg på en stor topskattelettelse samt mere begrænsede skatteaftale i 2018. 
 
Endelig sammenfattes og konkluderes kort på del II i kapitel 8. 
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Kapitel 4: Den personlige indkomstskat – indkomstformer og 

delskatter. 

 

I dette kapitel redegøres kort for den personlige indkomstskat.  

I første afsnit opregnes kort de forskellige former for indkomst, som indgår i den 

personlige indkomstskat. Dernæst præsenteres i andet afsnit de forskellige elementer i 

den personlige indkomstskat. Dernæst skildres i tredje afsnit grundlaget for denne skat. 

Og sidst, men ikke mindst fremstilles i fjerde afsnit skatteskalaens grundprincipper. 

 

4.1:  Skattepligtig indkomst. 

 

4.1.1. Skattepligt indkomst. 

Den skattepligtige indkomst er grundlaget for beregning af indkomstskatten. Den 
opgøres således: 

Personlig indkomst (fratrukket AM-bidrag) 
+/- Kapitalindkomst 
- Ligningsmæssige fradrag 

Der er et skatteloft, som sikrer, at den samlede indkomstskat til staten og kommunen 
ikke beregnes med mere end 52,05% af nogen del af indkomsten. 

Arbejdsmarkedsbidrag, kirkeskat og ejendomsværdiskat er ikke omfattet af skatteloftet. 
 

 

4.1.2. Personlig indkomst. 

 

 

Personlig indkomst er indkomster (med fradrag af evt. AM-bidrag), f.eks. løn, honorarer, 

indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, folkepension og anden social pension, 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/s/skat/personskat/skatteopgoerelsen
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/s/skat/ejendomsvaerdiskat
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ældrecheck, dagpenge, ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension og 

fratrædelsesgodtgørelse. 

 

4.1.3. Kapitalindkomst. 

 

Kapitalindkomst består bl.a. af renter af bankindestående og obligationer og renter af 

lån. 

Kapitalindkomsten opgøres i et nettobeløb ved at trække den negative kapitalindkomst 

(f.eks. renteudgifter) fra den positive kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter). 

Positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter er større end renteudgifter) lægges til den 

personlige indkomst og beskattes med denne. Negativ nettokapitalindkomst 

(renteudgifterne er større end renteindtægterne) giver et fradrag i sundhedsbidraget, 

kommuneskat og evt. kirkeskat. Negativ nettokapitalindkomst over 50.000 kr. 

fratrækkes i skatten efter særlige regler. 

Positiv nettokapitalindkomst op til 43.800/44.800 kr. i 2018/2019 (dobbelt fradrag for 
ægtefæller) beskattes efter særlige regler. 

 

4.2:  Den personlige indkomstskats bestanddele. 

 

I Danmark består den personlige indkomstskat i øjeblikket af en række forskellige 

elementer. De vigtigste er:  

• Arbejdsmarkedsbidrag, ofte kaldet bruttoskat. Den blev indført af SR-regeringen 

som led i 1994-skattereformen. 38 Arbejdsmarkedsbidraget er på 8 % af al 

arbejdsindkomst uden noget bundfradrag. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag 

af overførselsindkomster og kapitalindkomst. I perioden 2007-18 fandtes også et 

sundhedsbidrag, men det blev afskaffet som følge af skattereformen i 2009 
                                                           
38  

https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejdsmarkedsbidrag
https://da.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Poul_Nyrup_Rasmussen_I
https://da.wikipedia.org/wiki/Skattereform
https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejdsindkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Overf%C3%B8rselsindkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Kapitalindkomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Sundhedsbidrag
https://da.wikipedia.org/wiki/2009
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• Bundskat, der i 2019 er på 12,16 % af personlig indkomst over personfradraget på 

46.200 kr.[2] 

 

Mellemskat, I perioden 1994-2009. Blev afskaffet som følge af skattereformen i 

2009. 

• Topskat på 15 % af personlig indkomst over 513.400 kr. efter fradrag af 

arbejdsmarkedsbidraget (2019). Procenten reduceres, hvis "det skrå skatteloft" 

på 52,05 % er blevet overskredet (se nedenfor) Som følge af skattereformen 2012 

hæves bundgrænsen for topskat ekstraordinært til 522.200 kr. (i 2019-prisniveau) 

frem mod 2022.[3] 

• Kommuneskat, der dækker den kommunale service. Den gennemsnitlige 

kommuneskat er 24,93 % (2019).  

 

4.2: Skattegrundlaget for den personlige indkomstskat. 

 

De forskellige personlige indkomstskatter beregnes på forskellige grundlag.  
 

Arbejdsmarkedsbidraget – og tidligere sundhedsbidraget - beregnes i forhold til al 
arbejdsindkomst.  

 
Bundskat og topskat beregnes af den såkaldte personlige indkomst — der 
grundlæggende omfatter arbejdsindkomst, indkomstoverførsler og løbende 
pensionsudbetalinger efter fratrækning af pensionsindbetalinger og det betalte 
arbejdsmarkedsbidrag — fratrukket henholdsvis et personfradrag for bundskattens 
vedkommende og et topskattefradrag for topskattens vedkommende.  

Der betales endvidere bundskat og topskat af positiv nettokapitalindkomst.  

 
Kommuneskatten (og den frivillige kirkeskat) beregnes på baggrund af den skattepligtige 
indkomst, der er lig den personlige indkomst tillagt kapitalindkomst (som for den 

https://da.wikipedia.org/wiki/Indkomstskat#cite_note-skatsats-2
https://da.wikipedia.org/wiki/Topskat
https://da.wikipedia.org/wiki/Skattereformen_2012
https://da.wikipedia.org/wiki/Indkomstskat#cite_note-3
https://da.wikipedia.org/wiki/Kommuneskat
https://da.wikipedia.org/wiki/Personfradrag
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gennemsnitlige skatteyder er negativ og derfor består i et rentefradrag), men fratrukket 
ligningsmæssige fradrag.  

Ligningsmæssige fradrag er f.eks. kørselsfradrag og udgifter til A-kasse og fagforening 
m.v. samt beskæftigelsesfradraget, der i 2019 er på 10,10 % af arbejdsindkomsten (dog 
højst 37.200 kr.) I perioden indtil 2022 hæves dette fradrag gradvis til 10,65 % og loftet 
til 34.100 kr. (i 2010-niveau).  

 

 

4.3:  Skatteskala for den personlige indkomstskat. 

 

Der betales indkomstskat til staten, kommunerne og Folkekirken (hvis man er medlem).  

Regionerne kan ikke opkræve skat.  
 

4.3.1. Indkomstskatteprocenter. 

 

Indkomstskatten til kommunen og Folkekirken opkræves således, at der betales den 
samme procent uanset indkomsternes størrelse. Dette kaldes en proportional skat. 

Indkomstskatten til staten er en såkaldt progressiv skat. Det betyder, at der betales en 

højere skatteprocent, jo højere indkomsten er.  

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Rentefradrag
https://da.wikipedia.org/wiki/Ligningsm%C3%A6ssige_fradrag
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8rselsfradrag
https://da.wikipedia.org/wiki/Besk%C3%A6ftigelsesfradrag
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Eksempel: Skatteprocenter i en gennemsnitskommune 2018 (ekskl. 

arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat). 39 

 

 

 

4.3.2. Skattelofter 

Endelig har man et skatteloft, der sikrer, at den samlede indkomstskat til stat og 

kommune (dvs. kommuneskat + bundskat + topskat) ikke er mere end 52,05 % af den 

personlige indkomst (2019).  

 

For positiv nettokapitalindkomst er skatteloftet 42 %.[6] Arbejdsmarkedsbidrag (og den 

frivillige kirkeskat) regnes ikke med under skatteloftet. Inklusive arbejdsmarkedsbidrag 

på 8 % er skatteloftet på 55,89 % (2019-sats). 

 

 

 
 

                                                           
39) Egen tilvirkning på basis af Skatteministeriet: ”Skatteberegning – hovedtrækkene i personbeskatningen 2018”. 

https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018  

https://da.wikipedia.org/wiki/Indkomstskat#cite_note-6
https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejdsmarkedsbidrag
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkeskat
https://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2018
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Kapitel 5: Skatteomlægning 1985 til 2000 reducerer 

marginalskatterne i den personlige indkomstskat, dog mest 

den øverste. 

 

I dette kapitel undersøges, hvilke inspirationer, som det gav anledning til i Danmark fra 

1985 til 2000 under fortrinsvis socialdemokratiske regeringer, at der på internationalt 

plan fremkom en neoliberalistisk inspireret og udbudsøkonomisk skattepolitik. 

Jf. foran har indkomstskattetrykket været særligt højt i Danmark pga. den historiske 

vægt på indkomstskatten som finansieringskilde til velfærdsstaten her.  

 

Dette havde vist sig som et angrebsfelt for borgerlige skattenægterstrømninger siden 

1973, som nu gennem udbredelsen af neoliberalistisk og udbudsøkonomisk inspirerede 

tanker og modeller i 80´erne fik en bredere klangbund i de borgerlige partier og som 

selv ind i Socialdemokratiet vandt en vis genlyd.  

 

Derfor overtog de fortrinsvis socialdemokratisk ledede regeringer i perioden de 

neoliberalistisk inspirerede tanker om nedsættelse af marginalskatterne og 

gennemførte selv en række reformer med dette som et af hovedmålene. 

 

Kapitlet består af 3 afsnit.  

 

I første afsnit redegøres for hovedindholdet af de 3 store skattereformer i perioden 

1985 til 2000: Schlüterregeringens 1987 skattereform, Nyrups skattereform fra 2004 og 

den sidste, men mest vidtgående skattereform i Nyrup-perioden: Skattereformen fra 

2009. 

 

Dernæst analyseres i andet afsnit hovedmålet for og effekten af disse reformer: Generel 

reduktion af marginalskatterne. 

 

Og endelig diskuteres i tredje afsnit: Finansieringen af marginalskattereduktionerne og 

opnåelse af fordelingspolitisk balance hovedsageligt gennem sanering af fradrag. 
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5.1:  Hovedindholdet i skattereformerne 1985 til 2000. 

 

 

Tabel: Skattereformer 1987 – 2000, politiske aftaleparter og hovedindhold. 

”Reform” 40 Deltagende  
41partier 

Hovedindhold 

Schlüter – regeringerne (Firkløveret, KVR og KV) 

Kartoffelkuren 1987 K, V, CD, KrF, S, 

R 

Indførelse af separat person – og 

kapitalindkomstbeskatning. 

Højeste marginalskattesats for person 

lig indkomst nedsættes fra 73 pct. til 

68 pct. 

Skatteværdien af negativ kapitalind-

komst og ligningsmæssige fradrag 

nedsættes fra 73 pct. til 50 pct. 42 

”Ny kurs mod bedre 

tider” 1994 

S, R, CD, KrF Indførelse af arbejdsmarkedsbidrag på 

5 pct. stigende til 8 pct  

Indførelse af bundskat på 14,5 pct. 

gradvist faldende til 8 pct. 

Indførelse af mellemskat på 4,5 pct. 

gradvist stigende til 6 pct. 

                                                           
40) Kilde: Skatteministeriet: Oversigt over 25 års skattereformer. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaegninger-siden-1987  

41) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen, MM Videnbank: Politisk opbakning til skattereformer. 

https://www.mm.dk/artikel/skattereform2016  

42) Jf. Skatteministeriet: 1987 skattereformen. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaegninger-siden-1987
https://www.mm.dk/artikel/skattereform2016
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
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Indførelse af topskat på 12,5 pct. 

gradvis stigende til 15 pct. 43 

Overførselsindkomster bruttoficeres. 
44 

Pinsepakken 1999 S, R, SF, Ehl. Grænsen for mellemskatten forhøjes 

gradvist med ca. 30.000 

Nedsættelse af bundskat gradvist fra 8 

pct. til 5,5 pct. 45 

Reduktion af rentefradrag fra typisk 

46 til 40 pct. 

Reduktion af ligningsmæssige fradrag 

til typisk 33 pct.  

Indførelse af ejendomsværdiskat i 

stedet for lejeværdi af egen bolig 46 

 

 

5.2.  Redegørelse for hovedmål for og hovedeffekt af skattereformerne fra 

1987, 2004 og 2009: Generel nedsættelse af marginalskatterne. 

 

Perioden 1987 til 2000 er som foran beskrevet præget af skatteomlægnings-

bestræbelser. 

                                                           
43) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2017, boks. 2.2: Reformer og justering af personbeskatningen siden 1994, s. 35 -36. 

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf  

44) Jf. Skatteministeriet:  1994 – skatteomlægningen. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1994-skatteomlaegningen 

45) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2017, boks. 2.2: Reformer og justering af personbeskatningen siden 1994, s. 35 -36. 

46) Jf. Skatteministeriet: Pinsepakken. 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1999-skattejusteringen-pinsepakken 

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1994-skatteomlaegningen
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1999-skattejusteringen-pinsepakken
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Initiativerne til skatteomlægning sker primært under socialdemokratisk lederskab, men 

også omfattende den borgerlige Schlüter regerings 1987 – skattereform. 

Disse bestræbelser sker som anført under indtryk af de udenlandske neoliberalistisk 

inspirerede skattereformer og under indtryk af den hjemlige danske modstand mod den 

høje indkomstskat.  

Som tilfældet ved de udenlandske forbilleder er hovedmålet for skattereformerne i 

denne periode at nedsætte marginalskatteprocenterne i indkomstskatten.  

MEN: Der søges i denne periode frem til 2001 i Danmark opretholdt en 

fordelingspolitisk balance, således at nedsættelserne af marginskatteprocenterne i 

indkomstskatten tilgodeser alle indkomsttrin. 

I Sclüterregeringens skattereform fra 1987 er der dog en tendens til, at 

marginalskattenedsættelserne i sig selv især tilgodeser de højere indkomst og 

kapitalindkomster.  

Således nedsættes den højeste marginalskat fra 73 til 68 pct. 47 , mens den laveste 

tværtimod stiger lidt fra 45,7 pct. til 47,9 pct. 48 For kapitalindkomst nedsættes 

skatteprocent langt mere til nogenlunde proportionalt 50 pct. 49. 

Ved de efterfølgende skattereformer er der en højere grad af balance i 

marginalskattenedsættelserne, men det er dog på mellemtrinet og dermed for de 

højere indkomster, at den største nedsættelse sker: 

Ved Nyrups 1994 – reform sænkes marginalskatterne gradvis over 4 år på alle 

indkomsttrin, herunder for en ny indført mellemskat.50 Og ved Nyrups 1998 - 

                                                           
47) Jf. Skatteministeriet: 1987 – skattereformen. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen  

 
48) Jf. Finansministeriet: Beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskats, s. 12. Oktober 2014. 

https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/bilag/12/1411506.pdf  

49) Jf. Danmarks Statistik: Skattereformer 1980 – 2014. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/hojkvalbilag.aspx?statomrid=53050&bilagid=444711&doctype=.pdf  

50) Jf. Skatteministeriet: 1994 – skatteomlægningen, side 1. for neden. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/bilag/12/1411506.pdf
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/hojkvalbilag.aspx?statomrid=53050&bilagid=444711&doctype=.pdf
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skattereform sænkedes marginalskatterne igen gradvist på alle indkomstskattens trin, 

men mest for den mellemste marginalskat.51 

Dvs. marginalskatten reduceres i denne periode som helhed på alle skattetrin, men 

mest for den mellemste marginalskat, jf. nedenstående figur, hvilket især kommer de 

højere indkomster tilgode.  

 

Figur: Marginalskatteprocenter for personlig indkomst, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag 

1986 - 2003 (udvalgte år) 52 

 

 

 

                                                           
51) Jf. Skatteministeriet: 1999 – skattejusteringen, s. 1 midt for.  

52) Kilde: Egen tilvirkning på grundlag af Skatteministeriet: ”Marginalskatteprocenter 1993 – 2019”.  

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019  

Tallene for 1986 er dog hentet fra Finansministeriet: Beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskats, s. 12. 

Oktober 2014. 

https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/bilag/12/1411506.pdf  

 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019
https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/bilag/12/1411506.pdf
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5.3.  Finansieringen af marginalskattelettelserne 1987 - 2000. 

 

Et andet træk i skattereformerne i denne periode er, at der gennemgående er tale om 

finansierede skattelettelser, betalt krone for krone. 

Finansieringen sker i høj grad gennem reduktion af skatteværdien af fradrag, navnlig af 

fradrag i kapitalindkomst (renteudgifter) samt endvidere i et vist omfang gennem 

indførelse af nye (grønne afgifter). 

Også er der tilstræbt en vis fordelingspolitisk balance, således at de forskellige skattetrin 

selv bidrager til finansieringen af sine marginalskattelettelser gennem reduktion af 

fradrag og/eller betaling af nye skatter i modsvarende omfang. 

Denne ambition lykkes i størst udstrækning, hvad angår reduktion af rentefradraget. 

Men mindre, hvad angår nye skatter. 

 

Reduktionen af rentefradraget starter i Schlüters 1987 reform. Her nedsatte man som 

fremgået primært den højeste marginalskat samt især marginalskatten for 

kapitalindkomst. Dette opvejes dog i nogen grad af, at samme reform nedsatte 

skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst (renteudgifter) - og af ligningsmæssige 

fradrag - fra 73 pct. til 50 pct. 53 

Da skatteydere med kapitalindkomst ofte også havde/har store fradrag for 

renteudgifter, var denne fradragsreduktion med til en vis grad at opveje den store 

nedsættelse af skatteprocenten for kapitalindkomst.  

Og da skatteydere med høj indkomst ofte havde/har stor negativ nettokapitalindkomst, 

var reduktionen i fradragsværdien for renteudgifter også med til at opveje nedsættelsen 

af den højeste marginalskatteprocent. 

I Nyrups 1994 – skattereform tager finansieringen af marginalskattenedsættelserne en 

anden vej, idet lempelserne i høj grad blev betalt gennem indførelse af en bruttoskat i 

                                                           
53) Skatteministeriet: 1987 – skattereformen, s. 2 for oven. 
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form af et såkaldt arbejdsmarkedsbidrag på 5 procent af lønindkomst, gradvist stigende 

til 8 pct. 54  

Heri lå dels et forsøg på at komme fra den hidtidige store vægt på indkomstbeskatning 

og mere over til en tysk skattemodel med en højere grad af obligatoriske sociale bidrag. 

Men navnlig lå sigtede indførelsen af denne bruttoskat på yderligere reduktion af 

skatteværdien af (rente)fradrag, idet det nye arbejdsmarkedsbidrag pålignedes den 

personlige indkomst FØR fradrag. Herved opnåedes navnlig, at høje indkomster med 

ellers store fradrag ikke kunne nyttiggøre disse til at reducere arbejdsmarkedsbidraget 

dvs. kom til at betale en højere skat end ellers. 

Nyrups 1998 – reform fortsatte fradragsreduktionen, idet negativ nettokapitalindkomst 

udgik af grundlaget for mellemskatten, hvorved skatteværdien af rentefradrag 

reduceredes fra typisk godt 46 pct. til ca. 40 pct 55, hvilket især igen ramte højere 

indkomster. 

Men selvom reduktionen af rentefradraget især ramte højere indkomster, var der større 

fordelingspolitisk skævhed i det andet finansieringselement: Nye/højere grønne afgifter. 

I Nyrups 1994 – reform indførtes grønne afgifter for 12 mia. kr på trafik, energi og vand. 
56 Og med Nyrups 1999 – reform forhøjedes de grønne afgifter på fyringsolie, naturgas, 

kul, el og benzin. 57 

Tiltagene gav for så vidt god miljøpolitisk mening, men var til gengæld mere 

fordelingspolitisk skæve, idet afgifter på energi og vand har det med at vende den tunge 

ende nedad (= være degressive). 58 

                                                           
54) Jf. Skatteministeriet: 1994 – skatteomlægningen.  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1994-skatteomlaegningen 

55) Jf. Skatteministeriet: 1999 – skattejusteringen. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1999-skattejusteringen-pinsepakken 

56) Jf. 1994 – skatteomlægningen, s. 2 , for neden 

57) Jf. 1999 – skattejusteringens, s. 2.  midt for. 

58) Jf. Arbejderen: Moms og grønne afgifter vender den tunge ende nedad. 08.05.19. 

https://arbejderen.dk/artikel/2005-08-09/moms-vender-den-tunge-ende-nedad  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1994-skatteomlaegningen
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1999-skattejusteringen-pinsepakken
https://arbejderen.dk/artikel/2005-08-09/moms-vender-den-tunge-ende-nedad
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Kapitel 6:  Skattelettelsespolitik 2001 – 2011, primært for 

højere indkomster. 

 

I dette kapitel analyseres skiftet i 2001 til en mere rendyrket borgerlig skattepolitik 

under periodens primært borgerlige regeringer. 

Kapitlet består af 3 afsnit.  

 

I første afsnit redegøres for hovedindholdet af de 5 store skattebeslutninger, - reformer 

og -aftaler i perioden 2001 til 2015: Fogh regeringens skattestop fra 2001, Fogh ´s 

skattereform fra 2003 samt sammes 2007 skattereformen. 

 

Dernæst analyseres i andet afsnit hovedmålet for og effekten af disse reformer: 

Reduktion i nettoskattetrykket og lettelse af indkomstskatten for primært de højere 

indkomster. 

 

Og endelig diskuteres i tredje afsnit: Finansieringen af skattelettelserne og den 

fordelingspolitiske skævhed heri. 
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6.1. Hovedelementer i og politiske aktører bag skattestoppet 2001/2002 

samt skattereformerne fra 2003, 2007 og 2009. 

 

Tabel: Skatte”reformer” og skatteaftaler 2001 – 2011, politiske aftaleparter og 

hovedindhold. 

”Reform” 59 Deltagende  
60partier 

Hovedindhold 

VK – regeringerne (Fogh og Løkke) 

Skattestoppet  

2001 - 2002 

V, K, DF – fra 

2006 også S 

Beløbsmæssig fastfrysning af 

ejendomsværdiskat og en række 

forbrugsafgifter 

Stigningsbegrænsning på kommunal 

grundskyld61 

Lavere skat på 

arbejdsindkomst + 

Forårspakke 1.0 

2003  

V, K, DF Mellemskattegrænsen hæves gradvist 

med ca. 50.000 kr. 

Indførelse af beskæftigelsesfradrag på 

2,5 pct. 62 stigende til 6.800 kr. 

Lavere skat på 

arbejde 2007 

V, K, DF Mellemskattegrænsen hæves med ca. 

50.000 kr. 

                                                           
59) Kilde: Skatteministeriet: Oversigt over 25 års skattereformer. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaegninger-siden-1987  

60) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen, MM Videnbank: Politisk opbakning til skattereformer. 

https://www.mm.dk/artikel/skattereform2016  

61) Jf. Skatteministeriet: Skattestoppet.  

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2002/april/skattestoppets-fortolkning-og-

implementering og jf. Wikipidia: Skattestoppet.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Skattestoppet  

62) Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Gennemgang af de 4 seneste skattereformer. CEPOS, 25.08.19 

https://www.cepos.dk/artikler/gennemgang-af-de-4-seneste-skattereformer-maalt-paa-jobeffekt-og-stoerrelsen-af  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaegninger-siden-1987
https://www.mm.dk/artikel/skattereform2016
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2002/april/skattestoppets-fortolkning-og-implementering
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2002/april/skattestoppets-fortolkning-og-implementering
https://da.wikipedia.org/wiki/Skattestoppet
https://www.cepos.dk/artikler/gennemgang-af-de-4-seneste-skattereformer-maalt-paa-jobeffekt-og-stoerrelsen-af
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Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag til 

4,25 pct. 63 

Forårspakke 2.0 2009 V, K, DF Afskaffelse af mellemskatten 

Forhøjelse af topskattegrænse 

gradvist med i alt ca. 60.000 kr.  

Nedsættelse af bundskat med 1,5 pct. 

point 

Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag 

gradvist til 5,6 pct. 64 

Reduktion af rentefradrag.65 

Genopretningsaftalen 

2010 

V, K, DF, LA, R Udskydelse af forhøjelse af 

topskattegrænse fra 2011 til 2014 

Loft over fradrag for 

fagforeningskontingent. 

Loft over børnecheck 

 

 

6.2. Hovedmål og effekt af skattereformerne siden 2001: Egentlig lettelse af 

indkomstskatten, navnlig for højere indkomster. 

 

Efter at borgerlige partier erobrer regeringsmagten i det meste af 00´erne og 10´erne 

kom der et andet ambitionsniveau i skattepolitik end blot at omlægge beskatningen. 

Bestræbelserne i periodens klart mere borgerlige skattepolitik retter sig nu mere klart 

mod nettolettelse af beskatningen. 

                                                           
63) Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Ovennævnte gennemgang. 

64) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2017, boks. 2.2: Reformer og justering af personbeskatningen siden 1994, s. 35 -36. 

65) Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Ovennævnte gennemgang.  
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Dette sigte om samlet set at ville lempe skatterne slås allerede fast ved indførelsen af 

det såkaldte ”skattestop” i 2001-2001, hvori det fastslås at ingen skatter længere vil 

blive forhøjet og hvor en række afgifter og skatter fastfryses og dermed henad vejen 

udhules.66 

Samlet gennemføres også i 00´erne omfattende skattelettelser: I 2009 gennemføres 

således samlet skattelettelser for årligt omkring 30 mia. kr. 67 

Men navnlig er sigtet for skattelettelsespolitikken at lette indkomstskatten samlet set, 

men især at lette de højeste marginalskatter, hvilket også effektueres, jf. nedenstående 

figur. 

 

Figur: Ændringer i den øverste marginalskat under Nyrup-regeringerne (1993 – 2001) og 

Fogh/Løkke – regeringerne (2001 – 2011). 68 
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66) Jf. Skatteministeriet: Skattestoppet. 
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2002/april/skattestoppets-fortolkning-og-
implementering 

67) Jf. Aftale om forårspakke 2.0: Indfasning  

68) Kilde: Hansen, Mads Lundby: Alle statsministre siden Anker Jørgensen har reduceret den øverste marginalskat. CEPOS. 

28.05.2012. 

https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/alle_statsministre_siden_anker_joergensen_har_reduceret_den

_oeverste_marginalskat_28maj12.pdf?file=1&type=node&id=570&force=  

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2002/april/skattestoppets-fortolkning-og-implementering
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2002/april/skattestoppets-fortolkning-og-implementering
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/alle_statsministre_siden_anker_joergensen_har_reduceret_den_oeverste_marginalskat_28maj12.pdf?file=1&type=node&id=570&force=
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/alle_statsministre_siden_anker_joergensen_har_reduceret_den_oeverste_marginalskat_28maj12.pdf?file=1&type=node&id=570&force=
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Dette skifte fra skatteomlægningspolitik til skattelettelsespolitik indebærer hermed en 

opgivelse af den tidligere periodes bestræbelse på en vis fordelingspolitisk balance både 

i fordelingen af skattelettelser respektive hvad angår fordelingen af finansieringsbyrden 

for skattelettelserne.  

I stedet sigter skattelettelserne primært på mellem – og navnlig højindkomster, mens 

finansieringen til gengæld i højere grad betales af de lavere indkomster (jf. næste 

afsnit). 

Målet om med skattelettelserne navnlig at tilgodese de højere indkomster udføres 

gennem gradvise forhøjelser over flere på hinanden følgende skattereformer af 

grænsen for mellemskat og topskat. 

I Fogh ´s 2004 – reform ”Lavere skat på arbejdsindkomst” og ”Forårspakken” 2004 er 

det væsentlige indhold - trods overskriften - en forhøjelse af mellemskattegrænsen med 

i alt op mod 50.000 kr. 69  

Og i 2009 afskaffes mellemskatten ved ”Forårspakke 2.0 helt med virkning fra 2010. 70 

Hvilket ikke bare er til fordel for mellemindkomsterne, men også reducerer skatten 

væsentligt for de højere indkomster, som nu slipper helt for at betale mellemskat.  

Samtidig er de højeste indkomster yderligere blevet tilgodeset gennem successive 

forhøjelser i alle skattereformerne siden 1986 af topskattegrænsen hvilket kulminerer i 

2009 med en forhøjelse på i alt omkring 60.000 kr. 71 

 

 

 

                                                           
69) Jf. Skatteministeriet: ”Lavere skat på arbejdsindkomst 2004 – 2007”.  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-2004-2007  

70) Jf. Skatteministeriet: ”Skattereform 2009 – Forårspakke 2.0”, s. 4 for neden 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20 

71) Jf. Skatteministeriet: ”Skattereform 2009 – Forårspakke 2.0”, s. 4 – 6. 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-2004-2007
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20
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Figur: Forhøjelse af topskattegrænse 1994 – 2016.  72 

73 n. 

Resultatet har været store skattelettelser for de højere indkomster, som både har 

sparet mellemskatten og fået nedsat det beløb, som der betales topskat af. 

Figur: Marginalskatteprocenter for personlig indkomst (ekstra lønindkomst) 2003 – 

2011, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag. (Udvalgte år) 74 

 

 

                                                           
72) Jf. Lange, Birgitte: Rapport om dynamiske effekter og marginalskat, s. 6.  Folketingets Økonomer, juni 2016. 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf  

73 

74) Kilde: Egen tilvirkning på grundlag af Skatteministeriet: ”Marginalskatteprocenter 1993 – 2019”.  

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019  

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019
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6.3. Finansieringen af skattelettelserne 2001 - 2011. 

 

Skiftet fra skatteomlægnings – til skattelettelsespolitik indebar endvidere et 

begyndende brud med krone - til - krone finansieringen af skattelettelser. 

Der reduceres dog stadig fradrag, så sent som i 2009 reduceres rentefradraget 

yderligere, idet værdien af rentefradraget – og ligningsmæssige fradrag – reduceres 

med 1 pct. enhed årligt fra 2012 til 2019. 75 

MEN:  Der tilvejebringes med begrundelse i skattestoppet i det meste af perioden ikke 

finansiering af skattelettelser gennem forhøjelse af andre skatter. Skatterne forhøjes 

således ikke ved 2004 reformen, selvom denne betød et provenutab på 5,7 mia. kr. 

stigende til 9,6 mia. kr. 76  I stedet ”finansieredes” skattelettelserne (på papiret – hhl) 

ved i regeringens 2010 – plan at ”nedskrive” realvæksten i det offentlige forbrug fra 1 

pct. til 0,7 pct. i 2004 og 0,5 pct. i 2005.77 

Princippet om ikke at forhøje skatter overholdes endnu ved skattereformen i 2007, 

selvom finansieringen af skattelettelserne er på kanten heraf, idet finansieringen 

tilvejebringes ved, at en besluttet nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget suspenderes, 

og ved, at energiafgifternes realværdi fastholdes uændret fra 2008 og frem. 78   

Også ved 2009 – reformen var der – som ved 2003 – reformen - tale om en 

underfinansiering, idet Forårspakke 2.0 indebar en umiddelbar underfinansiering på ca. 

- 8½ mia. kr. i 2010 og ca.- 6 mia. kr. i 2011. De umiddelbare provenuvirkninger er ekskl. 

                                                           
75) Jf. Skatteministeriet: ”Skattereform 2009 – Forårspakke 2.0”, s. 7 for oven. 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20 

76) Jf. Lange, Birgitte: Rapport om dynamiske effekter og marginalskat., Appendiks 1 om ”Reformer”, s. 29.  Folketingets 

Økonomer, juni 2016. 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf  

77) Jf. VK – regeringen: Reformpakken 2020, kap. 7: Skattepolitik, s. 290. 

http://www.stm.dk/multimedia/Reformpakken_2020__Kontant_sikring_af_Danmarks_velf_rd.pdf  

78) Jf. Lange, Birgitte: Rapport om dynamiske effekter og marginalskat., Appendiks 1 om ”Reformer”, s. 30.  Folketingets 

Økonomer, juni 2016. 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20
https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf
http://www.stm.dk/multimedia/Reformpakken_2020__Kontant_sikring_af_Danmarks_velf_rd.pdf
https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf
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adfærd. 79  Finansiering tilvejebringes primært ved, at skattestoppet brydes ved 

reformen i 2009, idet en række afgifter henad vejen forhøjes (på tobak og usunde 

fødevarer samt på visse energi og miljøafgifter). 80 Endvidere fremrykkedes indtægter 

fra pensionsbeskatning. 

Samtidig med underfinansiering påbegyndes medindregning af tvivlsomme ”dynamiske 

effekter” baseret på antagelser om øget arbejdskraftudbud gennem nedsættelse af 

marginalskatter. I 2009 – reformen antages således, at øget arbejdskraftudbud på 

omkring 19.300 fuldtidspersoner varigt vil styrke de offentlige finanser med 5½ mia. kr. 
81 

Tabel: Arbejdsudbudseffekt af større reformer siden 2001 på arbejdskraftudbud i 2020 (fuldtids-

personer) 82 

År Reform Samlet udbudseffekt 

2020 

Varig forbedring af 

offentlige finanser 

Mia. kr 

2003 Lavere skat på arbejde 2004 - 07    11.000  83  

2004 ”Forårspakken” 1.0 9.700  

2007 Lavere skat på arbejde 84 7.500  

2009 Skattereformen i  

”Forårspakke 2.0” 

18.300 5½ 

                                                           
79) Jf. Lange, Birgitte: Rapport om dynamiske effekter og marginalskat., Appendiks 1 om ”Reformer”, s. 31.  Folketingets 

Økonomer, juni 2016. 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf  

80) Jf. Skatteministeriet: ”Skattereform 2009 – Forårspakke 2.0”, s. 5 for neden og 6 for oven. 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20 

81) Jf. Aftale om ”Forårspakke 2.0”, Skattereformen bidrager til finansiering af den fremtidige velfærd. marts 2009. 

https://www.fm.dk/publikationer/2009/1735_aftale-foraarspakke-2-0-vaekst-klima-lavere-skat  

82) Jf. Lange, Birgit Smith: Rapport om dynamiske effekter, s. 8 og jf. Folketingets Økonomiske konsulenter: Analyse af 

deltagelseseffekten, s. 5. 

83) Gennemsnitlig effekt 

84) Der er tale om fremrykning af ”Lavere skat på arbejde”. Derfor tæller arbejdskraftudbudseffekten ikke med i summen. 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20
https://www.fm.dk/publikationer/2009/1735_aftale-foraarspakke-2-0-vaekst-klima-lavere-skat
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2012 Skattereform 

”Danmark i arbejde” 

15.800 2,7 

 

Og selvom de fleste af 00´ernes borgerlige skattereformer ”pyntes” med mindre 

skattelettelser også til lavere indkomster, primært gennem forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget, så vender finansieringen af skattereformerne til gengæld den 

tunge ende nedad.  

Fx finansieringen af ”Genopretningspakke 2.0” i 2009 med kraftige dagpengeforringelser 

og gennem forhøjelser af afgifter på visse fødevarer og af visse energi og miljøafgifter. 
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Kapitel 7:  Nyere skattereformer og aftaler 2012 - 2019: 

Skattelettelsespolitik fortsætter, men modereres og 

bremses. 

 

I dette kapitel analyseres nyere skattereformer og skatteaftaler i perioden 2012 - 2019. 

Kapitlet består af 3 afsnit.  

 

I første afsnit redegøres for hovedindholdet af de store skattebeslutninger, - reformer 

og -aftaler i perioden 2012 til 201: Thorning regeringens skattereform fra 2012, VLAK – 

regerings mislykkede forsøg på en stor topskattelettelse samt mere begrænsede 

delskattelettelser for bil og boligejere. 

 

Dernæst analyseres i andet afsnit hovedmålet for og effekten af disse reformer:  

Fortsat lettelse af indkomstskatten, mere fordelingspolitisk afbalanceret for SRSF ´s 

vedkommende, for VLAK primært derimod til fordel for de højere indkomster. 

 

Og endelig diskuteres i tredje afsnit: Finansieringen af skattelettelserne. 
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7.1. Hovedelementer i og politiske aktører bag skattereformen 2012 samt 

skatteaftalerne fra 2015 – 2019. 

 

Thorning – regeringerne (SRSF og SR) 

Danmark i arbejde 

2012 

S, R, SF, V, K Forhøjelse af topskattegrænse 

gradvist med ca. 60.000 kr  

Reduktion af regulering af 

overførselsindkomster 2016 - 202285 

Beskæftigelsesfradrag forhøjes 

gradvist fra 5.6 pct. til 10,65 pct. 86 

 

Diverse forhøjelser af 

bundskatten 

2013 - 2016 

S,R, SF 

V,K,LA,DF 

Bundskatten forhøjes gradvist med ialt 
0,6 pct. point som finansiering for div. 
afgiftsafskaffelser, herunder 
forsyningssikkerhedsafgiften og PSO-
afgiften 87 

Løkke – regeringerne (Venstre og VLAK) 
 

Forslag til lempelse af 

personbeskatningen 

VLAK 

- afvises af S og 

DF 

Loftet over det maksimale 
beskæftigelsesfradrag fjernes gradvist. 
Hurtigere indfasning af den aftalte 

forhøjelse af topskattegrænsen fra 

2022 til 2018 

 

Forlig om 

boligbeskatningen 

V,K,LA,DF, 

S,R,SF 

Satser for ejendomsværdiskat og 
grundskyld reduceres 
Skatterabat indtil boligen sælges, hvis 

                                                           
85) Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Ovennævnte gennemgang. 

86) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2017, boks. 2.2: Reformer og justering af personbeskatningen siden 1994, s. 35 -36. 

87) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2017, boks. 2.2: Reformer og justering af personbeskatningen siden 1994, s. 35 -36. 
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2017 udsigt til større skattebetaling efter 
nye end efter hidtidige regler 88 

Skattepolitiske aftaler 

2018 89 

V, K, LA, DF + 

dele af aftalerne 

S, R og SF. 

Registreringsafgifter nedsættes. 90 
Beskatningen af aktieindkomst 
lempes. 91 
En række fradrag for 
pensionsindbetalinger øges. 92 
Det maksimale beskæftigelsesfradrag 
øges med 1000 kr. 
Der indføres et jobfradrag, der fuldt 
indfaset udgør 4,5 pct. af arbejds-
indkomsten over 187.500 kr., dog 
maksimalt 2.500 kr. 

 

 

 

7.2. Hovedeffekt af skattereformerne siden 2012: Lettelser af topskatten 

stadig på dagsordenen. 

 

Med Thorning – regeringens skattereform fra 2012 er der på den ene side tale om en 

forsættelse af VK – regeringernes skattelettelsespolitik for de højere indkomster. 

Således er et hovedelement i reformen endnu en forhøjelse af topskattegrænse, der nu 

øges med godt 60.000 kr. yderligere. På den anden side søges denne lempelse 

afbalanceret – i hvert tilfælde for beskæftigede – gennem en gradvis forhøjelse af 

                                                           
88) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2017, Forlig om boligbeskatningen, s. 17. 

89) Nærmere bestemt følgende: Aftale om omlægning af bilafgifterne (21.september 2017), Aftale om erhvervs- og 

iværksætterinitiativer (12. november 2017), Aftale om finansloven for 2018 (8. december 2017), Aftale om lavere skat 

pa arbejdsindkomst og store fradrag for pensionsindbetalinger (6. februar 2018) samt Aftale om fokusering af DR og 

afskaffelse af medielicensen (16. marts 2018), jf. Skatteministeriet: Skattepolitisk redegørelse 2018, s. 32- 55. 
90) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2018, kap. 2, s. 33- 36. 

https://www.skm.dk/media/1728706/skatteoekonomisk-redegoerelse-2018.pdf  

91) Oven anførte redegørelse, s.  36 -38 

92) Jf. Ovennævnte redegørelse, s. 46 - 54 

https://www.skm.dk/media/1728706/skatteoekonomisk-redegoerelse-2018.pdf


92 

 

beskæftigelsesfradraget fra 5,6 pct. til 10,65 pct. og en forhøjelse af det maksimale 

beskæftigelsesfradrag fra 17.900 til 34.100 i 2022. 93 

Der har fra Venstreregeringen 2015 – 2016 og endnu mere fra VLAK – regeringen 2016 – 

2019 klart været ambitioner om at fortsætte denne skattelettelsespolitik.  

Dette kom ikke mindst til udtryk i ”Jobreform fase II” fra 2016, hvor der var ambitioner 

om en meget stor ”maskeret topskattelettelse” gennem at fjerne loftet over 

beskæftigelsesfradrag. 94, hvilket imidlertid blev blokeret af DF og S. 

I stedet har den borgerlige regering fra 2015 måttet nøjes med en ”boligskatteaftale”, 

som langt henad vejen lader højindkomster med luksusvillaer beholde de hidtidige 

kapitalgevinster, som ejendomsværdiskattestoppet gennem mange år har bibragt 

dem.95 

Sigtet om at fortsætte med at lempe skatten for de højere indkomster er dog blevet 

fortsat på andre områder end den traditionelle indkomstskat, herunder gennem 

lempelse af beskatningen af aktieindkomst og lempelse af registreringsafgiften for 

luksusbiler. 96 

 

 

 

 

                                                           
93) Jf. Skatteministeriet: 2012 – skattereform, s. 1 midt for. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereform-2012 

94) For en kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: VLAK´s TO SKATTEUDSPIL:  
Maskerede topskattelettelser betalt af velfærd. Sept. 2017. https://henrikherloevlund.dk/wp-
content/uploads/2017/09/VLAKsskatteudspil.pdf  
  

95) For en kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Skidt og kanel i boligskatteaftalen, maj 2017. 

https://henrikherloevlund.dk/artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf  

96) Jf. Lund, Henrik Herløv: VLAK – regeringens to skatteudspil. Sept. 2017. 

https://henrikherloevlund.dk/artikler/VLAKsskatteudspil.pdf  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereform-2012
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2017/09/VLAKsskatteudspil.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2017/09/VLAKsskatteudspil.pdf
https://henrikherloevlund.dk/artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf
https://henrikherloevlund.dk/artikler/VLAKsskatteudspil.pdf
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7.3. Finansieringen af skattelettelserne 2012 - 2018. 

 

Også hvad angår finansieringen af skattereformen fra 2012 er der et godt stykke henad 

vejen tale om en fortsættelse af tendenserne fra VK – regeringens tid, hvor lettelserne 

gives til de rige og regningen tørres af på de fattige. 

Det sker også i den socialdemokratisk ledede Thorning regerings skattereform, idet en 

væsentlig del af finansieringen sker gennem en såkaldt ”afdæmpet regulering af 

overførselsindkomster i perioden 2016 – 2023”. 97 

Dette indebar, at den normale satsregulering for overførselsindkomsterne i 2016 

reduceres med 0,3 pct. point, hvilket øges til 0,4 pct. point i 207, til 0,75 pct. point i 

2018 – 2022. 98 

I allerhøjeste grad en finansiering, som vender den tunge ende nedad. Samtidig 

arbejdes der videre med tvivlsomme dynamiske effekter, idet denne skattereform 

antages at øget arbejdskraftudbuddet med 15.800 fuldtidspersoner, hvilket varigt 

antages at styrke de offentlige finanser varigt med 2,7 mia. kr. 99  , jf. foran anførte 

tabel. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97) Jf. Skatteministeriet: 2012 – skattereformen. s. 1 midt for og  

98) Jf. Skatteministeriet: 2012 – skattereformen, s. 5 – 6. 

99) Jf. Lange, Birgitte: Rapport om dynamiske effekter og marginalskat., Appendiks 1 om ”Reformer”, s. 32.  Folketingets 

Økonomer, juni 2016. 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/1648878.pdf
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Kapitel 8: Sammenfatning og konklusion på del II. 
 

 

I det følgende opsummeres foreløbigt på effekten af indkomstskattereformerne siden 

1987 samt på skattestoppet siden 2001. 

I første afsnit opsummeres på reduktionen i marginalskatterne 1986 til 2016. 

Dernæst sammenfattes i andet afsnit kort essensen af indkomstlettelserne 2001 - 2011. 

Videre sammenfattes i tredje afsnit på skattereformer og aftaler fra 2012 til 2019. 

 

 

8.1:  Skatteomlægning 1987 – 2000 reducerer navnlig øverste marginalskat. 

 

Fra midten af 80´erne og frem til 2000 var hovedbestræbelsen i dansk skattepolitik – 

inspireret af neoliberalistiske udenlandske skattereformer – at reducere 

marginalskatterne i indkomstskatten. Dette er hovedsigtet med Schlüterregeringens 

1997 – skattereform (”Kartoffelkuren”), Nyrups 1994 – skattereform (”Ny kurs mod 

bedre tider”) og 1999 – skattereform (”Pinsepakken”). Nedsættelserne af 

marginalskatterne blev videreført af de borgerlige regeringers skattereformer i 00´erne 

Navnlig de socialdemokratiske reformer tilstræbte en vis fordelingspolitiske balance 

gennem reduktion af marginalskatterne på alle niveauer, hvilket dog ikke ændrede ved, 

at reduktionen var størst for de øverste marginalskatter, hvilket forsattes under de 

borgerlige regeringers skattereformer i 00´erne. Endvidere tilgodeses de højeste 

indkomster særligt gennem Schlüter-reformens nedsættelse af skatteprocenten for 

kapitalindkomst fra 73 til 50 pct. 

Den øverste marginalskat reduceres fra og med 1986 til 2011 med omkring 17 pct. point 

fra 73,2 pct. til omkring 56 pct. Her har den siden stort set ligget (bortset fra en langsom 

gradvis pristalsmæssig opregulering til 56,5 pct. i dag).   
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Figur: Ændringer i øverste marginalskat i pct. point, 1986 - 2011. 100 

 

 
 

Indtil 2000 opvejes bestræbelserne på især at reducere den øverste marginalskat dog til 

en vis grad ved en bestræbelse på fordelingspolitisk balance gennem, at de forskellige 

skattetrin selv bidrog til finansieringen af sine marginalskattelettelser gennem reduktion 

af egne fradrag og/eller betaling af nye skatter og afgifter i et omfang modsvarende den 

modtagne skattelettelse. 

Målet var således, at skattereformerne var fuldt finansierede (krone til krone). 

Denne ambition om balance og modsvarende finansiering lykkedes i størst udstrækning 

gennem sænkning af rentefradraget, der af Schlüter fik skatteværdien nedsat også fra 

73 til 50 pct, hvilket fortsattes af Nyrups regeringens 1999 – reform, hvor skatteværdien 

af rentedraget yderligere nedsattes fra typisk 46 pct. til 40 pct. Endvidere forringede 

også 1994 – reformen indirekte skatteværdien af ligningsmæssige fradrag og 

rentefradraget ved at indføre en bruttoskat (det såkaldte ”arbejdsmarkedsbidrag”) uden 

fradragsret. 

                                                           
100) Kilde: Hansen, Mads Lundby: Alle statsministre har reduceret den øverste marginalskat. CEPOS. 28.05.13. 

https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/alle_statsministre_siden_anker_joergensen_har_reduceret_den

_oeverste_marginalskat_28maj12.pdf?file=1&type=node&id=570&force=  

https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/alle_statsministre_siden_anker_joergensen_har_reduceret_den_oeverste_marginalskat_28maj12.pdf?file=1&type=node&id=570&force=
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/import/analyser/alle_statsministre_siden_anker_joergensen_har_reduceret_den_oeverste_marginalskat_28maj12.pdf?file=1&type=node&id=570&force=
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Til gengæld var der større fordelingspolitisk skævhed i det andet finansieringselement: 

Nye/højere grønne afgifter. I Nyrups 1994 – reform indførtes grønne afgifter for 12 mia. 

kr på trafik, energi og vand. Og med Nyrups 1999 – reform forhøjedes de grønne afgifter 

på fyringsolie, naturgas, kul, el og benzin. Tiltagene gav for så vidt god miljøpolitisk 

mening, men var til gengæld mere fordelingspolitisk skæve, idet afgifter på energi og 

vand har det med at vende den tunge ende nedad (= være degressive). 

 

 

8.2: Skattelettelsespolitik 2001 – 2011 primært for de højere indkomster. 

 

Nedsættelserne af marginalskatterne fortsatte som anført under VK – regeringerne 

skattereformer 2001 – 2011: Fogh ´s skattereform fra 2003/2004 (”Lavere skat på 

arbejdsindkomst” og ”Forårspakke 1.0”), 2007 – reformen (”Lavere skat på arbejde”) og 

2009 – reformen (”Forårspakke 2.0”) 

 

Men hovedsigtet i denne periode er ikke længere en vis fordelingspolitisk balance og 

fuldt finansierede skattereformer, men dels at lette skattetrykket som sådan og dels – 

og ikke mindst - at lette indkomstskatten for navnlig de højere indkomster.  

Målet om at nedsætte beskatningen som sådan realiseredes ved, at 2003/04 reformen 

var mere eller mindre ufinansieret og at 2007 – også var dette delvist samt ved at 2009 

– reformen i de første år også var underfinansieret, jf. længere fremme. Samtidig med 

underfinansieringen begynder man også at kalkulere med tvivlsomme ”dynamiske 

effekter” baseret på antagelser om øget arbejdskraftudbud gennem nedsættelse af 

marginalskatter. I 2009 – reformen antages således, at øget arbejdskraftudbud på 

omkring 19.300 fuldtidspersoner varigt vil styrke de offentlige finanser med 5½ mia. kr. 

 

Målet om især at tilgodese de højere indkomster blev realiseret gennem gradvise 

forhøjelser over flere på hinanden følgende skattereformer af grænsen for både 

mellemskat og topskat. I Fogh ´s 2004 – reform ”Lavere skat på arbejdsindkomst” og 

”Forårspakken” 2004 er det væsentlige indhold - trods overskriften - en forhøjelse af 
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mellemskattegrænsen med i alt op mod 50.000 kr. 101 Og i 2009 afskaffes mellemskatten 

ved ”Forårspakke 2.0 helt med virkning fra 2010. 102 

Hvilket ikke bare er til fordel for mellemindkomsterne, men også reducerer skatten 

væsentligt for de højere indkomster, som nu slipper helt for at betale mellemskat. 

Samtidig blev de højeste indkomster yderligere blevet tilgodeset gennem successive 

forhøjelser i alle skattereformerne siden 1986 af topskattegrænsen, hvilket kulminerer i 

2009 med en forhøjelse på i alt omkring 60.000 kr. 103 

Herigennem var marginalskattenedsættelserne var langt større for mellemindkomster 

mellem 250.000 og 350.000 kr og allerstørst for højere indkomster fra 350.00 og op til 

500.000 kr. 

 

Figur: Marginalskattesats (ekskl. kirkeskat) 1986 og 2016 – regler. 104 

 

 
                                                           
101) Jf. Skatteministeriet: ”Lavere skat på arbejdsindkomst 2004 – 2007”.  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-2004-2007  

102) Jf. Skatteministeriet: ”Skattereform 2009 – Forårspakke 2.0”, s. 4 for neden 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20 

103) Jf. Skatteministeriet: ”Skattereform 2009 – Forårspakke 2.0”, s. 4 – 6. 
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20 

104) Kilde: Brøns-Petersen, Otto: Vækst af skattereformer i 30 år. CEPOS, 13.05.17. 

https://www.cepos.dk/system/tdf/media/documents/notater/2017/notat_2017_05_13_vaekst_af_skattereformer_30aar.

pdf?file=1&type=node&id=3998&force=  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-2004-2007
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20
https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/documents/notater/2017/notat_2017_05_13_vaekst_af_skattereformer_30aar.pdf?file=1&type=node&id=3998&force=
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/documents/notater/2017/notat_2017_05_13_vaekst_af_skattereformer_30aar.pdf?file=1&type=node&id=3998&force=
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På denne baggrund er det ikke overraskende at de højere indkomster kommer ud af 

skattereformerne med de største gevinster, jf. længere fremme. 

 

 

8.3:  Skattereformer og aftaler 2012 – 2019: Skattelettelsespolitik 

fortsættes, men modereres og bremses. 

 

Med SRSF – regeringens skattereform fra 2012 er der på den ene side tale om en 

fortsættelse af VK – regeringens politik med at letten skatten for de højere indkomster, 

idet topskattegrænsen forhøjes med yderligere 60.000 kr. Og denne fordelingspolitiske 

skævvridning får en yderligere dimension, da skatteletterne i reformen delvist 

finansieres gennem forringelse af satsreguleringen af overførselsindkomsterne. 

Samtidig tager man også skridtet videre fra VK s påbegyndelse af at kalkulere med øget 

arbejdskraftudbud og dynamiske effekter, da man ligefrem indregner 2,7 mia. kr. i 

dynamiske effekter som finansiering af skattelettelserne.  

Samtidig prøver man dog på den anden side at moderere VK – regeringernes relativt 

ensidige tilgodeseelse af de højere indkomster ved i højere grad at tilgodese almindelige 

lønindkomster gennem en større, gradvis forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra 5,6 

til 10,64 pct. 

Der har fra de efterfølgende borgerlige regeringer: Venstreregeringen og VLAK – 

regeringen tydeligt været store ambitioner om at forsætte denne skattelettelsespolitik 

til fordel for de højeste indkomster, men dette er som bekendt blevet bremset DF og S.  

Dette har dog ikke forhindret andre store lempelser for de højeste indkomster gennem 

reduktion aktiebeskatning, registreringsafgift og pensionsfradrag, jf. længere fremme. 
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DEL III: 

INDKOMST-

SKATTELETTELSER FOR 52 

MIA. KR. HAR 

TILBAGERULLET 

INDKOMSTOMFORDELING 

OG FINANSIERING AF 

VELFÆRDEN GENNEM 

SKATTESYSTEMET. 
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Indledning til del III. 

 

I den følgende del skildres, hvilke konsekvenser de borgerlige skattereformer har haft 
dels for fordelingen af skattebyrde og indkomst i Danmark, dels for finansieringen af 
velfærden? 
 
Først undersøges i kapitel 9 de fordelingspolitiske konsekvenser af de neoliberalistisk 
inspirererede, borgerlige skatte”reformer” ´s forringelse af progressionen i 
indkomstskatbeskatningen samt i andre dele af skattesystemet i Danmark.  
 
Dernæst analyseres i kapitel 10, hvorledes indkomstskattelettelserne har forringet 
skatteprovenuet og undergravet finansieringen af velfærden. 
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Kapitel 9: Fordeling af indkomstskattelettelser 2001 – 2018. 

 

I dette kapitel analyseres de fordelingspolitiske konsekvenser af de neoliberalistisk 

inspirererede, borgerlige skatte”reformer” ´s forringelse af progressionen i 

indkomstskatbeskatningen.  

 

I første afsnit redegøres for fordelingen af provenuet fra skattelettelserne i 

indkomstskatskatten – målt brutto eller i isoleret virkning dvs. forhøjelse af andres 

skatter og afgifter til finansiering af skattelettelserne er IKKE modregnet. 

I andet afsnit undersøges så fordelingen af gevinsten ved indkomstskattelettelserne 

målt i kroner og øre (lettelserne stadig opgjort brutto)   

Og endelig fremlægges i tredje afsnit så den relative fordeling af gevinsten ved 

indkomstskattelettelserne i procent af disponibel indkomst (stadig opgjort brutto) 

 

 

9.1:  Pengene er gået til at give skattelettelser til de rige. 

 

Som foran vist er der siden 2001 gennemført en lang række skattereformer med det 

formål navnlig at lette indkomstskatten.  

 

Det er overvejende borgerlige regeringer, som har stået for gennemførelsen af denne 

politik, men også SRSF – regeringen og senest VLAK – regeringen fortsatte i dette 

borgerlige skattepolitiske spor, om end sidstnævnte som nævnt i højere grad har måttet 

gå udenfor indkomstskattens regi. 

 

Det erklærede formål har været lette indkomstbeskatningen generelt under 

påberåbelse af, at man ville lette skatten på arbejde (i bred forstand). Der er da også 

gennemført visse lettelser af bundskatten, navnlig gennem øget beskæftigelsesfradrag, 

der har tilgode almindelige lønmodtagere.  
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Men det reelle formål med skattelettelsespolitikken har været primært at lette 

indkomstskatten for de højere indkomster gennem at lette og til sidst helt afskaffe 

mellemskatten og forhøje topskattegrænsen. 

 

Det er da også til de rigeste indkomstgruppper at pengene til skattelettelser er blevet 

brugt.  Ud af samlede bruttoskattelettelser (brutto = finansiering ikke medregnet) siden 

2002 på 52 mia. kr. 105 har de rigeste 20 procent fået skattelettelser for 29 mia. kr. og de 

rigeste 10 procent alene har fået 19 mia. kr., mens der kun er brugt omkring 1 mia. kr. 

på bruttoskattelettelser til de 10 procent fattigste106 

 

Figur: Samlet indkomstskatteprovenu af bruttoskattelettelser siden 2002, fordelt på 

indkomstdeciler (2017 – prisniveau) (finansiering af skattelettelser IKKE medregnet). 107 

 

 

 

                                                           
105) Kilde: FIU Alm. del 2016 – 2017. Svar på spm. fra Rene Gade af 18.11.16. Finansministeriet 04.04.17. 

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf  

106) Kilde. FIU Alm. del 2016 – 2017. Svar på spm. fra Pelle Dragsted af 07.10.16. Finansministeriet 04.04.17. 

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/10/svar/1396072/1740623.pdf    

107) Jf. Schytz-Juul, Jonas og Erik Bjørsted: 52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste, s. 3. AE – rådet, 23.08.17 

https://www.ae.dk/analyser/15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste  

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/10/svar/1396072/1740623.pdf
https://www.ae.dk/analyser/15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste
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9.2: Gevinsten ved bruttoskattelettelserne er primært gået til de højere 

indkomster. 

 

Det er da også skattelettelsespolitikkens hovedeffekt, at jo højere indkomst, desto 

større gevinst. Bundlinjen efter mange års borgerlige skattereformer med lettelse af 

indkomstskatten siden 2001 og frem til 2017 er, at de 10 pct. rigeste har fået en 

bruttolempelse på 33.000 kr.  Og den ene procent af de allerrigeste har opnået en 

bruttogevinst på 81.000, mens de 10 pct. fattigste kun har fået 1000 kr.  

 

Selv mellemindkomster (5. til 7. decil) har kun fået mellem 500 og 1000 kr. i 

skattelettelser – altså kun en brøkdel af de rigeste 10 pct. 

 

Figur: Samlede brutto*lettelser i indkomstskatten i tusind kr. som følge af 
skattereformer siden 2001, fordelt på indkomstdeciler (2017 – prisniveau). 108 
 

 
Note: * Finansiering i form af forhøjelse af andre skatter og afgifter og/eller udgiftsbesparelser er IKKE modregnet. 

                                                           
108) Jf. Schytz-Juul, Jonas og Erik Bjørsted: 52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste, s. 3. AE – rådet, 23.08.17 

https://www.ae.dk/analyser/15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste  

https://www.ae.dk/analyser/15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste
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9.3: De, som i forvejen havde mest, har fået mest - målt ved 

bruttoskattelettelse i procent af disponibel indkomst. 

 

 

Også, når vi ser på den relative fordeling af bruttoskattelettelserne i procent af 

disponibel indkomst, er det igen de højere indkomster, som har opnået den største 

gevinst. 

Og igen er mønstret, at jo højere indkomst, desto større gevinst. 

De rigeste 10 pct. har opnået en gevinst på knap 9½ pct. af deres disponible indkomst, 

mens de fattige har måttet nøjes med knap 1 pct.  Hvilket i øvrigt er blevet opslugt af 

finansieringen af skattelettelserne gennem stigende afgifter mm. 

 

Figur: Fordeling af samlet brutto*lettelse af indkomstskatten ved skattereformer 2001 – 

2017 på indkomstdeciler. Pct. af disponibel indkomst. 109 

 

Note: * Finansiering i form af forhøjelse af andre skatter og afgifter og/eller udgiftsbesparelser er IKKE modregnet. 

                                                           
109) Jf. Schytz-Juul, Jonas og Erik Bjørsted: 52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste, s. 3. AE – rådet, 23.08.17 

https://www.ae.dk/analyser/15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste  

https://www.ae.dk/analyser/15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste
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Kapitel 10: Udhuling af skatteprovenuet og finansieringen af 

velfærden 2001 – 2018. 

 

I dette kapitel analyseres, hvorledes den borgerlige skattepolitik har forringet 

skatteprovenuet og undergravet finansieringen af velfærden. 

 

I første afsnit analyseres udviklingen i niveauet for i det samlede skatteprovenu fra 1990 

til 2017 i lyset af den borgerlige skattelettelsespolitik. 

Dernæst sammenfattes i andet afsnit provenuvirkningen af indkomstskattelettelserne 

siden år 2000:   

For det første opgøres skattelettelsernes omfang isoleret set eller ”brutto. Her er 

forhøjelse af andre skatter og afgifter til finansiering af skattelettelserne ikke 

medregnet.  

For det andet opgøres provenutabet ved skattelettelserne, idet disse opgøres netto dvs. 

at der i skattelettelserne er modregnet for forhøjelse af andre skatter og afgifter. 

Opgørelsen sker dels i umiddelbar virkning, dels i varig virkning. 

For det tredje opgøres tab af ressourcer til velfærden ved skattelettelserne, idet der til 

provenutabet lægges direkte, umiddelbare udgiftsbesparelser og langsigtede, indirekte 

besparelser på velfærden gennem træk på råderum. 

Alle opgørelser foretages først for umiddelbar virkning, dernæst for varig virkning (inkl. 

tilbageløb) 

Endelig opgøres for det fjerde provenuvirkningen af såkaldte dynamiske 

”adfærdsvirkninger” både de samlede bruttovirkninger og de indregnede 

nettovirkninger. 

Sammenfatningen bygger på en analyse af provenuvirkningen af de enkelte 

indkomstskattereformer hver for sig, som er indeholdt i bilag 1 bagerst i denne rapport. 
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10.1. Konsekvenser af den borgerlige skattepolitik for udviklingen i 

niveauet for det samlede skatteprovenu. 

 

I dette afsnit analyseres de konsekvenser, som den neoliberalistisk inspirerede, 

borgerlige indkomstskattereformer gennem årene fra 1985 til 2018 har haft for 

niveauet i skatteprovenuet. 

Udover direkte at forhindre skattestigninger og siden nedsætte skatten har et afledt mål 

for den neoliberalistisk inspirerede skattepolitik i denne periode været også – gennem 

at indskrænke finansieringen af velfærdsstaten - at lægge en bremse på stigninger i 

velfærds-udgifterne, ja udøve pres for nedsættelse heraf. 

Det ses af nedenstående figur, at skattepolitikken navnlig under borgerlige regeringer 

faktisk også har resulteret i en bremse på stigninger i skatteprovenuet, ja i enkelte 

perioder i direkte fald i de samlede skatteindtægter (målt i faste (2017-) priser). 

Dette ses, hvorledes skatteprovenuet stort set holdes i ro i Schlüterregeringens sidste år 

frem til 1992, stort set holdes i ro. Herefter i næste borgerlige regerings første år fra 

2001 til 2003 under Fogh falder skatteprovenuet under skattestoppet og den første 

borgerlige, betydeligt underfinansierede skattereform i 2003. 

Under højkonjunkturen 2004 – 2007 stiger skatteprovenuet igen, ikke pga. stigende 

skattetryk som sådan, men i kraft af den forhøjede økonomiske aktivitet. 

2008 falder skatteprovenuet igen, både under indtryk af krisen og som et resultat af den 

i de første år betydeligt underfinansierede 2007 – skattereform.  Herefter ligger 

skatteprovenuet i 2010 som følge af skattestigningerne i ”Genopretningsaftalen”, men 

ligger så stort set på samme niveau fra 2009 til 12 under den første Løkke – regering,  

I 2014 stiger skatteprovenuet igen som udtryk for stimuleringen af den økonomiske 

aktivitet gennem Thorning – regeringens kick – start politik. Men de følgende år og 

navnlig under den seneste borgerlige (Løkke) regeringsperiode falder skatteprovenuet 

igen og ligger herefter igen i de fleste år på nogenlunde samme niveau. 
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Figur: Provenu af samlede skatter og afgifter 1990 – 2017 (2017 – niveau) 110 

 

 

 

 

10.2: Indkomstskattelettelsernes omfang og provenuvirkning. 

 

I det følgende fokuseres på størrelsen af de skattelettelser, som de forskellige 

indkomstskattereformer siden 2001 samlet har medført. 

Provenuvirkningen af de enkelte skattereformer hver for sig er – som foran anført - 

gennemgået i bilag 1 sidst i rapporten. Nedenfor sammenfattes resultaterne af denne 

analyse. 

 

10.2.1. Samlede bruttoskattelettelser (isoleret virkning ekskl. finansiering). 

 

Finansministeriet har for lettelserne i indkomstskatten i isoleret virkning opgjort 

                                                           
110) Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken: SKAT, skatter og afgifter efter type og tid. 

https://www.statistikbanken.dk/skat  

Opregnet til 2017 priser ved hjælp af DDT’s forbrugerprisindeks (egen beregning) 

https://www.statistikbanken.dk/skat
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provenuvirkningen af de samlede indkomstskattelettelser siden år 2000 til – 52 mia. kr. i 

2017 – niveau. i umiddelbar virkning og i varig virkning, inkl. tilbageløb. til – 39 mia. kr. 
111 

Ved denne opgørelse er alene set på virkningerne af skattelettelserne isoleret dvs. disse 

er opgjort brutto. Der er således set bort fra virkningen af ændringer i afgifter og 

overførsler, serviceydelser mv. selvom ændringer i personbeskatningen angiveligt er 

finansieret med ændringer i afgifter, overførsler mv. 

 

Tabel: Provenuvirkning af bruttoskattelettelser i indkomstskatten siden år 2000 (Isoleret 

virkning ekskl. finansiering) – mia. kr. ,2017 niveau. 112 

 Umiddelbar provenuvirkning 

(ekskl. tilbageløb) 

Varig provenuvirkning 

(inkl. tilbageløb) 

Indkomstskattelettelser 
113 

-52 -39 

 

 

10.2.2.  Provenutab ved nettoskattelettelser (inkl. finansiering gennem andre skatter). 

 

For så vidt som vi vil forsøge at opgøre det egentlige netto provenutab ved 

indkomstskattelettelser og ejendomsværdiskattestop må imidlertid modregnes 

finansiering gennem forhøjelse af andre skatter og afgifter. 

Ser vi på de samlede skattelettelser opgjort netto dvs. inkl. finansiering i form af øgede 

skatter og/eller afgifter er der – jf. tabel i bilag 1 - i umiddelbar virkning (uden 

tilbageløb) givet omkring - 24 mia. kroner i nettoskattelettelse, hvilket målt ved varig 

virkning (inkl. tilbageløb) falder til godt – 15½ mia. kr. netto.  

                                                           
111) Jf. FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade. Finansministeriet 04.04.17. 

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf  

112) Kilde: Oven anførte svar på spørgsmål til Finansministeren. 

113) Kilde: Jf. FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade, tabel 1, s. 3. Finansministeriet 04.04.17. 

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf
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Størrelsen af nettoskattelettelserne kan imidlertid diskuteres. Først og fremmest 

benyttede Fogh – regeringen i 2009 sig af det kunstgreb at benytte fremrykning af 

pensionsskatter for 4,4 mia. kr. (2017-prisniveau) som finansiering. Samme metode blev 

af VLAK – regeringen benyttet i 2017/2018 til finansiering af med DF aftalte 

personskattelettelser.  

Ved fremrykning af skatter kommer disse imidlertid til at mangle på sigt. Fraregnet 

fremrykkede skatter udgør summen af nettoskattelettelser på sigt i stedet omkring -21 

½ mia. kr. i varig virkning (afrundede tal).  

 

Tabel: Provenutab gennem nettoskattelettelser (inkl. finansiering gennem forhøjelse af 

andre skatter og afgifter) – mia. kr. ,2017 niveau.  

 Umiddelbar provenuvirkning 

(ekskl. tilbageløb) 

Varig provenuvirkning 

(inkl. tilbageløb) 

Indkomstskattelettelser 
114 

-24 -15 (-19 *) 

Note: * Ekskl. fremrykket pensionskat. 

 

10.2.3. Ressourcedræn fra velfærden gennem yderligere finansiering af skattelettelser 

gennem direkte og indirekte udgiftsbesparelser.  

 

MEN: De af skattelettelserne, som HAR været finansieret, er imidlertid ikke bare blevet 

finansieret gennem forhøjelse af andre skatter.   

Jo længere vi kommer hen i perioden med borgerlig skattepolitik, jo mere tyer man til 

supplerende finansiering gennem for det første direkte, umiddelbare besparelser på 

offentlige udgifter og for det andet gennem træk på det såkaldte råderum, hvilket jo 

fragår det offentlige forbrug til velfærd og dermed i sidste ende udgør en indirekte 

besparelse på velfærden på sigt. 

                                                           
114) Kilde: Tabellen i afsnit 13.2.8 
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Ligesom nettoprovenutabet ved skattelettelser og skattestop koster velfærden 

ressourcer, så koster det også velfærden ressourcer, når der spares direkte gennem 

udgiftsbesparelser eller indirekte ved i fremtiden at allokere økonomisk råderum om fra 

velfærd til skattelettelser.  

Finansiering af skattelettelser gennem direkte, umiddelbare velfærdsbesparelser 

omfatter - 6,8 mia. kr.  Men herudover er der som anført sket en dræn af ressourcer til 

velfærd fra råderummet på yderligere godt – 1 mia. kr. Skattereformerne i perioden 

2001 til 2018 har således i umiddelbar virkning kostet i velfærden: -24 - 6,8 mia. kr = 

godt – 32,8 mia. kr.  (2017 -prisniveau) 

I varig virkning udgør drænet i ressourcerne til velfærd gennem udgiftsbesparelser og 

træk på råderum i forbindelse med skattereformerne udgør således: - 15 - 6,8 – 0,7 mia. 

kr = – 22 ½ mia. kr. (– 26½ mia. kr. fratrukket fremrykket skat) – 2017 prisniveau. 

Tabel: Ressourcedræn for velfærden gennem nettoindkomstskattelettelser + 

supplerende direkte og umiddelbare udgiftsbesparelser respektive træk på råderum 

(indirekte udgiftsbesparelser på sigt) til finansiering af skattelettelser – mia. kr. ,2017 

niveau.  

 Umiddelbar virkning Varig virkning 

Nettoskattelettelser - 24 - 15 (- 19 *) 

Udgiftsbesparelser -6,8 -7,5 

Samlet dræn af 

ressourcer til velfærd 

gennem 

nettoskattelettelse og 

udgiftsbesparelser 

 

- 32,8 

 

- 22,5 (- 26,5 *) 

Note: * Ekskl. fremrykket pensionskat. 
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10.2.4. Yderligere supplerende finansiering gennem dynamiske effekter - reel 

finansiering eller provenutab? 

 

Som beskrevet er der gennem skattereformernes forøgelse af arbejdskraftudbuddet 

endvidere på sigt regnet med styrkelse af statsfinanserne for + 9,7 mia. kr. 

Heraf er godt + 2,7 mia. kr. direkte indregnet i reformerne som finansiering, primært i 

SRSF s skattereform. En praksis som VLAK i sit udspil fra 2017 havde tænkt sig at 

fortsætte og forstærke ved indregning af udbudseffekter for + 8 mia. kr. som, men blev 

bremset i at gennemføre. 

Spørgsmålet er imidlertid, om der ved disse ”dynamiske effekter” er tale om reel 

finansiering? 

Disse ekstra indtægter baserer sig som fremgået jo på en antagelse om, at der ved 

skattenedsættelserne på sigt fremkommer et ekstra arbejdskraftudbud og herved opnås 

et yderligere skatteprovenu. En antagelse, som jf. sidste kapitel i bedste fald er usikker 

og værste fald er tvivlsom. 

For så vidt som denne antagelse imidlertid IKKE opfyldes 115, er der på sigt reelt tale om 

en yderligere underfinansiering, som må dækkes ind af det økonomiske råderum til 

velfærd. 

Korrigeres den varige nettoskattelettelse + besparelse også herfor bliver det samlede 

ressourcedræn i velfærden gennem skattereformerne: - 22 ½ mia. kr – 2,7 mia. kr.  = 

godt – 25 mia. kr.  

Fratrukket fremrykket pensionskat udgør reduktionen i ressourcerne til velfærd gennem 

skattereformerne godt - 29 mia. kr. – 2017 prisniveau. 

 

                                                           
115) For en kritisk diskussion af denne antagelse se Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og 

politik. 
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Tabel: Samlet provenuvirkning af nettoskattelettelser indkomstskatten + supplerende 

direkte og indirekte udgiftsbesparelser) + muligt provenutab ved indregning af 

tvivlsomme dynamiske effekter – mia. kr. ,2017 niveau.  

 Umiddelbar virkning Varig virkning 

Samlet dræn af 

ressourcer til velfærd 

gennem 

nettoskattelettelse og 

udgiftsbesparelser 

 

- 32,8 

 

- 22,5 (- 26,5 *) 

Muligt provenutab ved 

indregning af dynamiske 

effekter 

  

-2,7 

IALT -32,8 - 25,2 (- 29,2 *) 

Note: * Ekskl. fremrykket pensionsskat 
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Indledning til del IV. 

 

I det følgende skiftes fokus fra analysen af udhulingen af indkomstskatten til udhulingen 

af boligskatterne siden år 2000. 

I kapitel 11 analyseres udhulingen af bolig – og ejendomsskatterne (samt en række 

punktafgifter) gennem det i 2001 iværksatte skattestop frem til 2020. 

Hidtidige fordeling – og provenuvirkninger af skattestoppet i umiddelbar henholdsvis 

varig virkning undersøges.  

Imidlertid er boligskattestoppet som bekendt ophæves fra 2021 som konsekvens af 

aftalen fra 2017 om et nyt boligskattesystem.  

I den forbindelse diskuteres i dernæst i kapitel 12 om aftalen om nyt boligskattesystem 

viderefører en del af skattelettelsen fra boligskattestoppet og de evt. fordelings – og 

provenuvirkninger heraf søges kortlagt.  

Herefter søges i kapitel 13 fordelings – og provenuvirkninger af indkomstskattelettelser 

og på boligskatteområdet sammenfattet. 
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Kapitel 11: Skattestoppet 2001 – 2020. 

 

Men forringelsen af progressionen i og omfordelingen gennem skattesystemet siden år 

2000 og frem til i dag sker ikke alene gennem Fogh – æraen indkomstskattereformer, 

hertil bidrager også det af Fogh i 2001 iværksatte skattestop, som navnlig udhuler 

boligskatterne og fordelingen herigennem. 

I det følgende redegøres for skattestoppets udhuling siden 2001 af bolig- og 

ejendomsskatter samt (delvist) af forbrugsafgifter. 

I første afsnit redegøres for boligbeskatningen overordnet set.  

Dernæst analyseres i andet afsnit skattestoppet, som indførtes 2001 og dets 

fordelingsvirkninger frem til 2020. 

Videre analyseres i tredje afsnit skattestoppets provenuvirkninger frem til 2020. 

 

11.1. Ejendoms – og boligbeskatningen overordnet set. 

 

Ejendoms – og boligskatterne udgør en lille, men vigtig del af det danske skattesystem. 

Der opkræves årligt for op mod 45 mia. kr. i samlede ejendomsskatter ud af et samlet 

skatte og afgiftsprovenu på op mod 1000 mia. kr. svarende til en andel på omkring 4.5 

pct.  

Boligskatterne (ejendomsværdiskat og grundskyld) udgjorde i 2016 ca. 30 mia. kr. heraf 
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Figur: Provenu af boligskatter og samlede ejendomsskatter 1990 til 2016, mia. kr..116 

 

 

 

 

11.1.1. Ejendomsværdiskat. 

 

Ejendomsværdiskatten indbragte i 2018 lidt over 14 mia. kr. 117, hvilket udgjorde knap 

1½ pct. af de samlede skatter. Med ejendomsværdiskatten beskattes dels lejeværdien af 
                                                           
116 ) Kilde: Skatteministeriet: Skatteøkonomisk redegørelse 2017, kap. 5, s. 118. 

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf  

117) Jf. Skatteministeriet: Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter. 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/nationalregnskabsopgoerelse-af-de-samlede-skatter-og-

afgifter  

 

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/nationalregnskabsopgoerelse-af-de-samlede-skatter-og-afgifter
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/nationalregnskabsopgoerelse-af-de-samlede-skatter-og-afgifter
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en bolig, dels beskattes afkastet af investering i ejerbolig, herunder de stedfundne 

kapitalgevinster i form af værdistigninger.  

 

Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af de hvert andet år stedfindende 

ejendomsvurderinger (i ulige år). Ejendomsværdiskatten udgør efter de hidtidige regler 

1 pct. af ejendomsværdien op til 3.040.000 og 3 pct. af værdi derover 118, jf. dog 

skattestoppet (herom i næste afsnit). 

Som følge af, at boligejerne med stigende indkomst og formue har råd til desto større 

boliger og desto bedre kvalitet, stiger den betalte ejendomsværdiskat med indkomsten. 

 

Figur: Ejendomsværdiskatten i 2014 i pct. af gennemsnitsindkomsten pr. indkomstdecil. 
119 

 

 

                                                           
118) Jf. Skatteøkonomisk Redegørelse 2017, Boks. 5.1, s. 117. 

119) Kilde: Oven anførte værk, s. 225  
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11.1.2. Grundskyld. 

 

Grundskyld, inkl. dækningsafgifter udgjorde i 2018 godt 30 mia. kr. svarende til 3 pct. af 

de samlede skatter. 120 

Grundskyld beregnes på grundlag af grundværdien om ubebygget, hvilket fastsættes 

ved de hvert andet år foretagne ejendomsvurderinger. Grundskyldspromillen fastsættes 

af kommunalbestyrelsen og skal som minimum være 16 promille og kan maksimalt 

udgøre 34 promille, jf. dog skattestoppet (herom i næste afsnit). 

Også i tilfældet grundskyld udgør skatten en stigende andel med stigende indkomst. 

 

Figur: Gennemsnitlig grundskyld pr. person fordelt efter disponibel indkomst for 

henholdsvis ejere og lejere, 2014. 121 

 

 

 

                                                           
120) Jf. Skatteøkonomisk Redegørelse, figur 5.7, 126. 

121 ) Kilde: DØR – foran anførte værk, s. 222. 
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Ejendomsværdiskat udgør en del af den samlede kapitalindkomstbeskatning, hvor det 

principielle mål er at beskatningen skal være neutral dvs. ensartet i forhold til alle 

former for afkast af investeringer. 

 

11.2:  Skattestoppet og dets hidtidige skadevirkninger. 

 

Boligbeskatningen som den jf. ovenstående afsnit var principielt indrettet blev 

imidlertid kraftigt ændret med indførelsen af Anders Fogh Rasmussens skattestop i 

2002, hvilket har ført til en række skadevirkninger på boligskattesystemet. 

For det første blev ejendomsværdiskatten fra og med skattestoppet underkastet det 

såkaldte nominalprincip dvs. fastfrosset på sin nominelle værdi = det beløb i kroner og 

øre, som skatten lød på i 2002. 

 

 

11.2.1. Ulige fordeling af gevinster ved (ejendomsværdi)skattestoppet frem til 2020. 

 

Fastfrysningen af ejendomsværdiskattens nominelle værdi har medført, at langt de 

fleste boligejere siden har betalt mindre i ejendomsskat end de ville have gjort, hvis 

ejendomsværdiskatten fortsat var blevet beregnet i procent af de aktuelle 

ejendomsvurderinger.  

Den gennemsnitlige effektive ejendomsværdiskatteskats er hermed blevet sænket til 

0,6 pct.  

MEN: Samtidig har fastfrysningen af ejendomsværdiskatten bl.a. sammen med VK- 

regeringens lånereformer udløst betydelige kapitalgevinster til boligejerne.  

Skattelempelse og kapitalgevinster har været stærkest for boligejerne i 

storbyområderne, især hovedstadsområdet og Nordsjælland.  

Hermed har gevinsten af skattestoppet været størst for de mest velstående boligejere 

med de højeste indkomster. 
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Figur: Fordeling af gevinster af ved ejendomsværdiskattestoppet målt i kr.  (2016 – 

priser). 122 

 

 

 

11.2.2. Ulige fordeling af gevinster også ved stigningsbegrænsning på grundskyld frem 

til 2020. 

 

For det andet blev der med skattestoppet for grundskylden indført en 

stigningsbegrænsning, som indebar, at den skattepligtige del af grundskylden årligt 

maksimalt må stige 7 pct.  

                                                           
122) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2015, kap. 4:. Ejerboligbeskatning, s. 273 

https://dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/kap_iv/f16_kap_iv.pdf  

https://dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/kap_iv/f16_kap_iv.pdf
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Også dette har umiddelbart især været til fordel for boligejerne i storbyområderne, især 

i hovedstadsområdet og Nordsjælland dvs. til fordel for de mest velstillede boligejere og 

de med de højeste indkomster. 

 

Figur: Gevinst ved stigningsbegrænsning for grundskyld, 2014 - priser. 123 

 

 

Konsekvensen af skattestoppet har for det første frem til 2020 været at øge uligheden i 

fordelingen af indkomster. 

                                                           
123) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2015, kap. 4:. Ejerboligbeskatning, s. 259 

https://dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/kap_iv/f16_kap_iv.pdf  

https://dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/kap_iv/f16_kap_iv.pdf
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Herudover har ejendomsværdiskatten ved at miste koblingen til boligpriserne har mistet 

sin rolle som automatisk stabilisator af samfundsøkonomien.  Efter skattestoppet har 

ejendomsværdiskatten ikke længere en dæmpende effekt på boligefterspørgslen ved at 

udløse større skattebetalinger, når boligpriserne stiger.  

 

 

11.3. Også skattestoppet har frem til 2020 undergravet finansieringen af 

velfærden. 

 

(Bolig)Skattestoppet har således siden 2001 udhulet progressionen i det samlede 

skattesystem.  Men nok skattestoppet har også – ligesom skatte-lettelsespolitikken, jf. 

foran – i denne periode drænet velfærdsstaten for ressourcer.  

Da skattestoppet i 2001 blev indført, indeholdt det ikke nogen reelle finansierings-

elementer. MEN:  Når eksempelvis ejendoms-værdiskatten og mange afgifter holdes 

fast i kroner og øre og dermed ikke følger med prisudviklingen, medfører det, at 

pengene, der kommer ind i de offentlige kasser fra disse ordninger år for år, udhules – 

og det koster penge.  

Skattestoppet har indebåret, at der i umiddelbar virkning ekskl. tilbageløb årligt er 

blevet mistet omkring 1½ til 2 mia. kr. i skatteprovenu – et provenutab, der naturligvis 

er stigende over årene.  I 2019 udgjorde tabet omkring 24 ½ mia. kr. i umiddelbar 

virkning ekskl. tilbageløb (2017 priser).  

Hertil kommer et umiddelbart tab på den til skattestoppet knyttede 

stigningsbegrænsning på grundskyld på omkring 21 mia. kr – ekskl. tilbageløb (2017 

prisniveau). For stigningsbegrænsningen på grundskyld gælder ifølge Finansministeriet 

og, at der alene er tale om en midlertidig ”udskydelse”, idet stigningen i grundpriser og 

dermed grundskyld slår igennem over en længere årrække.124 

                                                           
124 ) Jf. Reformpakken 2020, s. 293 for oven. 
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For resten af skattestoppet er der en lidt lavere varig virkning i og med, at der er tale om 

en skattelettelse, der øger råderummet til privatforbrug, hvorved en del af lettelsen på 

sigt tilbage i form af tilbageløb fra øgede indtægter fra moms og afgifter.  

Endvidere nedsættes den varige virkning af ejendomsværdisskattestoppet ifølge 

Finansministeriet af, at boligpriserne ville være steget mindre i fravær af 

boligskattestoppet. 125  

Tabel: Provenuvirkning som følge af skattestoppet 2019 – umiddelbar virkning uden 

tilbageløb + varig virkning, inkl. tilbageløb før. 126 

 

  Umiddelbar virkning 
Varig virkning før 

boligskatteaftale127 

Ejendomsværdiskat -13,5 -6,3 

Bilafgifter -3,7 -3,9 

Energiafgifter 0,0 -2,9 

Øvrige stykafgifter -7,1 -3,7 

Fiskale gebyrer   -0,9 

SKATTESTOP IALT -24,4 -17,5 

Stigningsbegrænsning 
på grundskyld 

- 21,2   

 

Det ses, at skattestop + stigningsbegrænsning for grundskyld i umiddelbar virkning har 

kostet statskassen et anseeligt tab i mistede skatteindtægter: I umiddelbar virkning 

omkring 45 mia. kr. Men navnlig fordi stigningsbegrænsningen kun er en udsættelse af 

grundskyldsbetalingen har effekten frem til 2020 i ”varig virkning” været noget mindre: 

17 ½ mia. kr. 

                                                           
125) Jf. Reformpakken 2020, side 293 for neden.  

126) Kilde: Reformpakken 2020, tabel 7.10, s. 294  midt på. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2011/04/20110412-reformpakken-2020  

127) Før boligskatteaftalen af 2017. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2011/04/20110412-reformpakken-2020
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Kapitel 12: Dele af skattelettelsen fra skattestoppet 

videreføres umiddelbart i aftalen om nyt boligskattesystem. 

 

Skattestoppet ophæves imidlertid i 2020 med virkning fra 2021 gennem den i 2017 

indgåede boligskatteaftale. I det følgende kapitel redegøres først for boligskatteaftalen 

og dernæst diskuteres, hvorvidt dele af skattestoppets skattelettelser i en lang årrække 

videre af boligskatteforliget? 

I første afsnit redegøres for den i 2017 indgåede boligskatteaftale og spørgsmålet om, 

hvorvidt den neutraliserer skattestoppets skadevirkninger?  I andet afsnit undersøges 

fordelingsvirkninger af boligaftalen. Og i tredje afsnit analyseres provenuvirkningerne 

heraf. 

 

12.1:  Aftale om fremtidig boligbeskatning. 128 

 

2. maj 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale forlig 

om den fremtidige boligbeskatning fra og med 2021.129  

Essensen heraf er, at der inden 2021 indføres nye og opdaterede ejendomsvurderinger 

efter at vurderingerne i en årrække har været fastfrosne. Herved vil vurderingerne blive 

ajourført til stigende ejendomspriser, hvilket alt andet lige ville indebære betydelige 

stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat.  

                                                           
128) Dee afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Skidt og kanel i den endelige boligskatteaftale. Maj 2017. 

http://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf    

129 Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre: Forlig om tryghed om boligbeskatningen. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/05/bredt-politisk-flertal-sikrer-tryghed-for-boligejere  

http://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/05/bredt-politisk-flertal-sikrer-tryghed-for-boligejere
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12.1.1. Boligaftalen neutraliserer indtil videre stigende boligskatter. 

 

Dette har man imidlertid et godt stykke henad vejen besluttet at neutralisere. 130 For det 

første gives nuværende boligejere en skatterabat, således at de fra 2021 ikke skal betale 

mere i ejendomsværdiskat og grundskyld - indtil boligen sælges.  

 

Figur: Indefrysning af stigninger i boligskatterne. 131 

 

 

 

Denne skatterabat betyder navnlig udsættelse med betaling af grundskyld for allerede 

skete værdistigninger under skattestoppet, som endnu ikke er beskattet pga. den 

hidtidige årlige stigningsbegrænsning på grundskylden. Dette er navnlig til fordel for 

ejerne af de dyreste boliger, som i de senere år har oplevet de største værdistigninger – 

en tendens som ventes at forsætte. 

Skatterabatten kan komme til at vare i mange år, da den vil modvirke boligejeres lyst til 

at skifte bolig og hermed miste rabatten. Men den er dog kun en udsættelse. 

 

12.1.2. Boligaftalen nedsætter permanent grundskyldspromiller og 

ejendomsværdiskat. 

 

                                                           
130) For en kritik af aftalen, se Lund, Henrik Herløv: Skidt og kanel i boligskatteaftalen. Maj 2017. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf  

131) Kilde: Skatteministeriet: Fakta ark 1.5, s. 2. 

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf
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Mere vedvarende er for det andet, at boligaftalen varigt fremover nedsætter både 

grundskyldspromiller og ejendomsværdiskatteprocenter, navnlig for dyre ejerboliger.  

Hvad angår ejendomsværdiskatten, så betaler boligejere i dag en skat på 1 procent af 

boligens værdi op til 3 millioner. Al værdi herover beskattes med 3 procent. Her 

indebærer boligskatteaftalen efter 2021 en forhøjelse af progressionsgrænsen til 7½ 

mio. kr., hvorved beskatningsgrundlaget pga. forsigtighedsreglen bliver 6 mio. kr. For 

ejendomsværdier herunder sænkes skatteprocenten til 0,55 procent og for 

ejendomsværdier over progressionsgrænsen reduceres skatteprocent til 1,4 pct.  

I den nye skala for ejendomsværdiskatten betyder det nye ”knæk” i ejendomsværdi-

skatten ved en vurdering på 7½ mio. kr., at progressionen vil være ret så symbolsk 132, 

idet en så høj grænse kun vil omfatte relativt få boliger i forhold til, hvis den nuværende 

grænse på 3 mio. kr. var bibeholdt.  Herved undtages en række ejere af de dyrere 

ejerboliger fra progressiv ejendomsværdibeskatning. 

 

Tabel: Ejerboliger opdelt efter ejendomsværdi og beskatningsgrundlag (= 

ejendomsværdi minus 20 procent) i 2021. 133 

 

 

                                                           
132) Jf.  Krab-Johansen, Anders i Børsen Opinion 04.05.17: “Den ekstra skat på boliger over 7,5 mio. kr. er symbolpolitik til 

ære for velfærdsvælgerne, som vi modvilligt må leve med.” 

http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/169506/artikel.html  

133) Kilde:  Skatteministeriet: Svar på spørgsmål nr. 168 af 23. december 2016 (alm. Del). 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/168/svar/1375624/1712996/index.htm  

http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/169506/artikel.html
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/168/svar/1375624/1712996/index.htm
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12.2. Aftalen tilgodeser især boligvelhaverne.  

 

Ikke desto mindre fremlagde Finansministeriet en analyse, hvorefter skattebetalingerne 

ifølge boligskatteaftalen fremstilles som fordelingspolitisk neutral i forhold med 

gældende skatteregler, idet aftalen ”i forhold til gældende regler” skulle give 

boligejerne stort set lige stor procentuel lettelse.  

Dvs. at boligejerne skulle få en lige stor procentuel lettelse af deres disponible indkomst 

i forhold til de skattestigninger, som de ellers ville få efter hidtidige skatteregler, når 

skattestoppet udløb. 

Figur: Ændring i pct.  i disponibel indkomst fordelt på indkomstdeciler i 2021 som følge 

af boligskatteskatteaftalen.  134 

 

 

 

Problemet i denne fremstilling er imidlertid for det første, at målt i kroner og øre får de 

                                                           
134) Skatteministeriet og Finansministeriet: Fordelingsvirkninger af boligforliget. 10.05.17 
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fattigste absolut mindst ud af aftalen, idet de fattigste 20 procent henter en gevinst på 

årligt 512 kroner, mens de rigeste 20 procent tjener 3.3.43 kr. 135.  

I nedenstående figur er de procentuelle ændringer omregnet til lettelser i kroner og 

fordelt på indkomstdeciler. Det fremgår, at målt i kroner er skattelettelsen stigende 

med stigende indkomst og som anført langt større for de højeste indkomster end for de 

laveste. 

 

Figur: Ændring i disponibel indkomst i kroner fordelt på indkomstdeciler 2021. 2017 - 

niveau 136 

 

 

Endelig er problemet for det andet, at Finansministeriets analyse ved at fokusere på 

skattebetaling og disponibel indkomst skyder forbi et væsentligt kritikpunkt mod 

boligskatteaftalen, nemlig at de store værdistigninger/kapitalgevinster, som ejerne af de 

dyreste ejerboliger har opnået under skattestoppet og som de også fortsat kan forvente 

                                                           
135) Jf. Kristiansen, Kim: Aftale om boligskat gør Danmark mere lige. Information, 19.05.17. 

https://www.information.dk/indland/2017/05/aftale-boligskat-goer-danmark-mere-lige  

136) Kilde: Egen beregning på grundlag af ovenstående figur sammenholdt med gennemsnits disponible indkomster for 

indkomstdeciler 2017, jf. Danmarks Statistik, statistikbanken, Arbejde, Indkomst og formue, tabel IFOR31 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5A/SelectVarVal/saveselections.asp    

https://www.information.dk/indland/2017/05/aftale-boligskat-goer-danmark-mere-lige
https://www.statistikbanken.dk/statbank5A/SelectVarVal/saveselections.asp
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at opnå i de kommende år, på grund af indefrysning af grundskyld og skatterabat ikke 

bringes til beskatning før et salg (men jo sagtens kan belånes inden). 

 

12.3.  Provenuvirkning og finansiering af nye boligaftale. 

 

Denne skattelettelse vil umiddelbart koste staten et pænt provenu. Over tid afvikles 

skatterabatterne dog i takt med, at nuværende boligejere fraflytter deres bolig, men i 

2040 skønnes boligforliget stadig at medføre, at boligskatterne er ca. 10 mia. kr. lavere 

end ved en videreførelse af nuværende skatteregler (med skattestop), jf. nedenstående 

figur. 

Figur: Udviklingen i boligbeskatningen sammenholdt med videreførelse af gældende 

regler. 137 
 

 

Denne frem til 2040 pænt store skattelettelse vil for godt og vel to tredjedels 

vedkommende gå til ejerne af de dyreste boliger i de store byer og i 

hovedstadsområdet, navnlig på Frederiksberg og i Nordsjælland.  
                                                           
137) Kilde: Skatteministeriet: Faktaark om boligskatteaftalen, punkt 2.1: Økonomiske konsekvenser af forliget, s. 2 midt for. 

https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf  

https://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdf
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Hvad angår finansiering af skattelettelsen hentes den primært fra det økonomiske 

råderum, idet der frem til 2025 hentes 20 mia. kr eller årligt i gennemsnit ca. 2½ mia. kr. 

herfra til finansiering af rabatter og lettelser i boligaftalen. 138 

Det er penge, der udgør et dræn i ressourcerne til velfærd - der kunne have været brugt 

på flere pædagoger i børnehaverne, flere sygeplejersker på hospitalerne eller flere 

SOSU-assistenter i hjemmeplejen. 139 

 

                                                           
138) Jf.  Beim, Jakob Hvide og Cecilie Lund Kristiansen: Skattelettelser til boligejere tager penge fra velfærd. Politiken 
02.05.17. http://politiken.dk/indland/politik/art5932543/Skattelettelser-til-boligejere-tager-penge-fra-velf%C3%A6rd   
og jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre:  Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 efter boligaftale. CEPOS, 04.05.17. 
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/documents/notater/2017/notat_2017_05_04_raaderum_37_mia_efter_boligaftale.pdf?file=1
&type=node&id=3983&force=  
139) Jf. Rune Lund: Hamrende asocial skatteaftale. Altinget, 03.05.17. 

https://www.altinget.dk/artikel/el-en-hamrende-asocial-boligskatteaftale   

http://politiken.dk/indland/politik/art5932543/Skattelettelser-til-boligejere-tager-penge-fra-velf%C3%A6rd
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/documents/notater/2017/notat_2017_05_04_raaderum_37_mia_efter_boligaftale.pdf?file=1&type=node&id=3983&force=
https://www.cepos.dk/system/tdf/media/documents/notater/2017/notat_2017_05_04_raaderum_37_mia_efter_boligaftale.pdf?file=1&type=node&id=3983&force=
https://www.altinget.dk/artikel/el-en-hamrende-asocial-boligskatteaftale
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Kapitel 13.  Samlet effekt af indkomst – og 

boligskattelettelser siden 2001. 
 

 I det følgende sammenfattes i første afsnit fordelingsvirkningen af skattestop 2002 – 

2020 og boligaftale fra 2021. 

I andet afsnit sammenfattes provenuvirkningen af skattestop 2002 – 2020 og boligaftale 

fra 2021. 

Dernæst sammenfattes i tredje afsnit den samlede fordelingsvirkning af lettelserne af 

indkomstskat og boligskat. 

Og endelig sammenfattes i fjerde afsnit den samlede provenuvirkning af lettelserne af 

indkomstskat og boligskat. 

 

 

13.1: Skattestoppets skævvridning af indkomstfordelingen 2001 – 2020 

synes at blive videreført af boligaftalen i ikke - uvæsentligt omfang. 

 

Forringelsen af omfordelingen og finansieringen af velfærden gennem skattesystemet 

sker ikke alene – som vist - gennem Fogh – æraens indkomstskattereformer.  

Også det af Fogh i 2001 iværksatte skattestop har bidraget hertil gennem at udhule 

boligskatterne og fordelingen herigennem. Og skattestoppets afløser: Aftalen om et nyt 

boligskattesystem synes at videreføre denne udhuling. 

´ 
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13.1.1. Skattestoppet har givet størst boligskattelettelse til de højeste indkomster.  

 

For det første har boligskattestoppet i perioden 2001 – 2020 bidraget til at udhule 

indkomstfordelingen, idet de højeste indkomster – jf. foranstående dokumentation fra 

Det Økonomiske Råd – har scoret langt de højeste skattelettelser, målt i kroner. 

 

Figur: Gevinst ved ejendomsværdiskattestoppet 2014 140( opregnet til 2017 priser). 

 

 

 

13.1.2. Boligaftalen viderefør umiddelbart en pæn del af skattelettelserne fra 

skattestoppet og stadig mest for de rige.  

 

I nedenstående figur er lettelserne i kroner og øre fordelt på indkomstdeciler og opgjort 

i 2017 – niveau sammenlignet for henholdsvis skattestoppet (ekskl. 

stigningsbegrænsning) og ny boligaftale. 

 

                                                           
140I Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2016, kap. 4: Ejerboligbeskatning, s. 273. 
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Figur: Lettelser i kroner fordelt på indkomstdeciler af henholdsvis skattestop og ny 

boligaftale. 2017 – niveau. 141 

 

 

Aftalen om nyt boligskattesystem viderefører i umiddelbar virkning en pæn del af 

skattelettelserne fra skattestoppet. På længere sigt reduceres skattelettelserne dog i 

takt med at skatterabatter bortfalder. 

 

 

13.2: Provenuvirkning af skattestop 2001 – 2020 og boligaftale fra 2021. 

 

I umiddelbar virkning har skattestoppet årligt frem til 2020 kostet 24,4 mia. kr. og i varig 

virkning 17,7 mia. kr.  

 

                                                           
141) Kilde: Egen beregning på grundlag af DØR, opregnet til 2017 niveau og på grundlag af ”Fordelingsvirkninger af 

boligaftalen”, omregnet til kroner. 
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Tabel: Provenutab af skattestop (nettoskattelettelse) – mia. kr. ,2017 niveau.  

 Umiddelbar provenuvirkning 

(ekskl. tilbageløb) 

Varig provenuvirkning 

(inkl. tilbageløb) 

Ejendomsværdiskattestop 
142 

-24,4 - 17,7  

 

Dette dræn i ressourcerne til velfærd nedsættes med boligskatteaftalen noget. 

 

I umiddelbar virkning medfører boligskatteaftalen i 2021 i forhold til gældende regler et 

en nettoskattelettelse = provenutab på omkring 5 mia. kr.  På sigt koster aftalen 

velfærden 2½ mia. kr. yderligere årligt fra det økonomiske råderum. 

 

 

Tabel: Provenutab af boligaftale 2021 – mia. kr. ,2017 niveau.  

 Umiddelbar provenuvirkning 

(ekskl. tilbageløb) 

Varig provenuvirkning 

 

Mia. kr. - 5  - 2½ 

 

 

13.3:  Størst gevinst til de rigeste på indkomstskattelettelser og 

skattestop/boligaftale. 

 

Indkomstskattelettelserne i skattereformerne siden 2001 er primært gået til de i 

forvejen økonomisk velstående. Ud af de samlede bruttoskattelettelser (ekskl. 

finansiering) siden 2001 på 52 mia. kr, er lettelser for over halvdelen, nærmere bestemt 

på 29 mia. kr., gået til de rigeste 20 pct og de rigeste 10 pct. alene har fået 

skattelettelser for 19 mia. kr 
                                                           
142) Kilde: Se afsnit 13.3.  
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Ser vi på den absolutte fordeling (i kroner og øre) af indkomstskattelettelser på 

indkomstgrupper (deciler) er skattelettelsespolitikkens hovedeffekt, at jo højere 

indkomst, desto større gevinst. Skattereformerne siden 2001 har samlet givet en 

lempelse på 33.000 kr. til de 10 pct. rigeste, mens de 10 pct. fattigste kun har fået 1000 

kr. Den ene procent af de allerrigeste har ovenikøbet fået en gevinst på 81.000 kr.  

 

Set relativt (dvs. i procent af disponibel indkomst) er der samme skævhed i 

indkomstskattelettelserne: De rigeste 10 procent har fået den disponible indkomst øget 

med 9½ pct., men de fattigste har måttet nøjes med knap 1 pct. Hvilket i øvrigt er blevet 

slugt af stigende afgifter mm. 

Sammen skævhed gælder gevinsterne ved (ejendomsværdi)skattestoppet frem til 2020. 

Jo højere boligejernes indkomst. jo større værdi af deres bolig som hovedregel og jo 

højere gevinst af (ejendomsværdi)skattestoppet har de opnået. Hvor de rigeste 10 

procent i 2014 opnåede en gevinst på 6.800 kr (2017 niveau), fik de fattigste 10 procent 

kun omkring 500 kroner. 

Når der til en skæv fordeling af gevinster ved skattelettelserne siden 2002 kommer en 

endnu mere skæv fordeling af gevinsterne ved (ejendomsværdi)skattestoppet, må 

resultatet af den borgerlige skattelettelsespolitik 2002 – 2020 selvsagt blive en ret så 

skæv fordeling af skattebyrde og disponibel indkomst. 

 

Mens de 10 procent rigeste samlet har fået lettet skatten med op mod 40.000 kr. i 

perioden 2002 – 2020, må de 10 procent fattigste samlet set nøjes med 1500 kr.  
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Figur: Samlet brutto* gevinst ved indkomstskattelettelser og skattestop 2002 – 2020 

(2017-niveau).143 

 

 
Note: * Finansiering i form af forhøjelse af andre skatter og afgifter og/eller udgiftsbesparelser er IKKE modregnet. 

 

 

Efter boligaftalen modereres gevinsten fra boligskatterne noget som følge af at 

boligskatterne nu igen må stige. Men umiddelbart vil de med største indkomster stadig 

få den største lettelse, målt i kroner og øre.  

 

Den samlede skæve fordelingsvirkning af indkomst – og boligskattelettelser består 

således. 

 

                                                           
143) Kilde til fordeling af bruttoskattelettelser: Juel, Jonas Schytz og Sune Caspersen: 15 års skattereformer har 
tilgodeset de rigeste. AE – rådet, 20.09.16. 
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-
rigeste_.pdf  
Kilde til fordeling af gevinst ved ejendomsværdiskattestop: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2016, 
kap. IV: Ejerboligbeskatning, figur IV.10, s. 273. 
https://dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/kap_iv/f16_kap_iv.pdf  
Opregnet fra 2014 til 2017 priser ved hjælp af forbrugerprisindeks 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste_.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste_.pdf
https://dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/kap_iv/f16_kap_iv.pdf


137 

 

Figur: Skattelettelse i umiddelbar virkning af indkomstskattereformer og boligaftale. 

2017 – niveau. 144 

 

 

 

 

13.4. Velfærden er blevet provenumæssigt undergravet af 

indkomstskattelettelser og skattestop til 2020/boligaftale fra 2021 

 

Udover at forhindre skattestigninger og siden lette skatten har et afledt mål for den 

borgerlige skattepolitik også været – gennem at indskrænke skatteprovenuet og 

dermed finansieringen af velfærdsstaten – at lægge en bremse på stigninger i 

velfærdsudgifterne, ja udøve et pres for at nedsætte disse.  

                                                           
144) Kilde: Egen beregning. 
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Denne politik er siden 2001 også delvist lykkedes. Man har i perioder navnlig under 

borgerlige regeringer opnået at lægge en bremse på stigninger i skatteprovenuet, ja i 

enkelte perioder direkte opnået et fald i de samlede skatteindtægter. 

Samtidig er det 2001 – 2020 lykkedes at give meget betydelige lettelser af indkomst og 

boligskatter tilsammen. De samlede lettelser af indkomst – og boligskatter 2001 - 2020 

dvs. under skattestoppet udgør (brutto) - 76,4 mia. kr. i umiddelbar virkning og – 56,7 

mia. kr. efter tilbageløb. 

Det samlede provenutab ved indkomst – og boligskattelettelser 2001 – 2020 = 

nettoskattelettelser inkl. finansiering gennem modsvarende forhøjelse af andre skatter 

og afgifter beløber sig til godt - 48,4 mia. kr. i umiddelbar virkning og – 32,7 mia. kr. i 

varig virkning. (- 36,7 mia. kr. korrigeret for fremrykket pensionsskat) 

Og det samlede dræn af ressourcer fra velfærden gennem indkomst – og 

boligskattelettelser 2001 – 2020 godt – 38 mia. kr. og varigt godt - 25 (- 29 mia. ekskl. 

fremrykket skat). 

Oversigtstabel: Provenuvirkning af skattelettelser og skattestop – mia. kr, 2017 niveau. 

 Umiddelbar virkning Varig virkning 

Skattelettelser i alt 

(brutto ekskl. 

finansiering) 

- 76,4 - 56,7  

Nettoskattelettelse 

(inkl. finansiering ved 

andre skatter) 

-48,4 - 32,7 (- 36,7*)  

Samlet dræn af 

ressourcer fra velfærden 

-38 - 25 (- 29 *)  

Note: * Ekskl. fremrykket pensionskat for 4 mia. kr. 

Ligesom også fordelingsvirkningerne reduceres efter overgangen til ny boligbeskatning 

fra 2021 er det samme imidlertid tilfældet for provenuvirkningerne af boligaftalen og 

dermed for den samlede provenueffekt af indkomst – og boligskattelettelser efter 2021. 
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Boligskattelettelsen reduceres i umiddelbar virkning til – 5 mia. kr. i forhold til ved en 

videreførelse af gældende regler, hvorved den samlede lettelse af indkomst og 

boligskatter (brutto) umiddelbart falder til – 57 mia. kr og efter tilbageløb til – 44 mia. 

kr. Provenutabet reduceres samlet til – 29 ½ mia. kr i umiddelbar virkning og – 20 mia. 

kr. på sigt. Og det samlede dræn af ressourcer fra velfærden inkl. udgiftsbesparelser og 

træk på råderum udgør i umiddelbar virkning – 37,8 mia. kr., men på sigt – 25 mia. kr 

 

Oversigtstabel: Provenuvirkning af skattelettelser og boligaftale fra 2021 – mia. kr, 2017 

niveau. 

 Umiddelbar virkning Varig virkning 

Skattelettelser i alt 

(brutto ekskl. 

finansiering) 

- 57  - 44 

Nettoskattelettelse 

(inkl. finansiering ved 

andre skatter) 

- 29½ - 20 (- 24 *)  

Samlet dræn af 

ressourcer fra velfærden 

- 37,8 - 25 (- 46,7)  

Note: * Fraregnet fremrykket pensionsskat for 4 mia. kr. 

Hertil kommer så evt. yderligere provenutab på – 2½ mia. kr. ved udebleven indtægt fra 

dynamiske effekter. 
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Indledning til del V. 

 

I den følgende del analyseres i kapitel 14 de sociale konsekvenser af de neoliberalistisk 
inspirererede skatte”reformer” i form af stigende ulighed i Danmark.  
 
Videre redegøres i kapitel 15 for den borgerlige økonomiske politiks ødelæggende 

konsekvenser for skattevæsenet som sådan. 

Og endelig diskuteres i kapitel 16 den neoliberalistisk og udbudsøkonomiske inspirerede 

teori om, at skattelettelser har dynamiske effekter som kan gøre dem mere eller mindre 

selvfinansierende. 
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KAPITEL 14:  Borgerlig skattepolitik har øget uligheden i 

Danmark siden 2000. 145 

 

I det følgende kapitel søges givet en oversigt over konsekvenserne af den borgerlige 

skattepolitik for udviklingen i ulighed 1985 til 2018.  

I første afsnit redegøres for, hvad der forstås ved ulighed generelt, hvorledes det måles 

og hvorledes det påvirkes af det offentlige, navnlig af skatterne?   

Dernæst analyseres i andet afsnit, hvorledes den neoliberalistisk inspirerede 

skattepolitik 1985 – 2019 har øget ulighed i Danmark. 

 

 

14.1. Ulighed og ulighedsudviklingen i Danmark de seneste årtier.  

 

Hvad forstås ved ulighed generelt, hvorledes det måles og hvorledes det påvirkes af det 

offentlige, navnlig af skatterne? 

 

 

14.1.1: Definition af og målestokke for ulighed. 

 

Ved ulighed forstås slet og ret, at nogen har mere eller mindre end andre. Man taler her 

om økonomisk ulighed, fx indkomst og formue. Men ulighed kan også handle om, at 

nogen har bedre eller dårligere levevilkår og livschancer, fx i forhold til sundhed, 

uddannelsesmuligheder o.l. Ulighed er således noget andet og mere omfattende end 

fattigdom, men er der stor økonomisk ulighed, er der også stor sandsynlighed for 

fattigdom.  

                                                           
145) Dette kapitel trækker på Lund, Henrik Herløv: Fattigdom og ulighed på fremmarch i konkurrencestaten. Set. 2018. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf   

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf
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Ved måling af økonomisk ulighed bruges ofte at inddele familierne efter stigende 

indkomst i 10 lige store grupper (deciler). For hver af disse grupper belyses deres andel 

af de samlede indkomster for alle i samfundet. Det mest anvendte mål for ulighed er 

Gini – koefficienten. Tallet herfor angiver den procentandel for indkomstmassen, der 

”mangler” at blive flyttet for, at der hersker fuld lighed. Eller med andre ord: hvor ”ulig” 

indkomstfordelingen er. 

 

Men skæv fordeling i ressourcer afgøres ikke alene af forskelle i indkomst, men også af 

ulighed i formuebesiddelse. En formue kan man direkte trække på eller man kan bruge 

den til lånoptagelse, fx ved at optage lån i fast ejendom. Alt sammen øger det 

forbrugsmulighederne. Generelt er formuefordelingen er endnu skævere end 

indkomstfordelingen.  

 

Ulighed i økonomisk henseende er imidlertid ikke den eneste form for ulighed, om end 

økonomisk ulighed er en central form for ulighed og ofte også har relation til andre 

former for ulighed. Andre væsentlige former for ulighed er ulighed i uddannelse, ulighed 

i beskæftigelse/ledighed og ulighed mht. sundhed.  

 

Tabel: Ulighed i indkomstfordelingen før og efter påvirkningen fra 
overførselsindkomster og skatter. Ginikoefficient 2016. 146 

 Gini – koefficient 

Erhvervsindkomst (før overførsler) 45 147 

Bruttoindkomst (efter overførsler, før 
skat) 

32 148 

Disponibel indkomst (efter skat) 28 149 
                                                           
146) Inspireret af tabel i oven anførte notat. 

147) Økonomi og Indenrigsministeriet: Fordeling og incitamenter 2018, s. 73. 

https://oim.dk/media/20468/fordeling_og_incitamenter_2018_pdfa.pdf 

148) Jf. Økonomi og Indenrigsministeriet: Oven anførte publikation, s. 82.  

149) Ibid. 
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14.1.2. Ulighed i Danmark er steget betydelig. 

 

Det må på den ene side anerkendes, at økonomiske ulighed som sådan ikke ligger højt i 

Danmark i international sammenligning. 150 

Dette skyldes, at det under opbygningen af velfærdsstaten i de sidste årtier af forrige 

århundrede lykkedes at reducere uligheden til et lavt niveau på mellem 20 og 22 pct. 

MEN: På den anden sider er Danmark i perioden siden år 2000 til gengæld et af de 

lande, hvor indkomstuligheden er steget mest. 

 

Figur: Sammenligning mellem forskellige lande af forskelle i udvikling i disponibel 

indkomst siden 2000. 151 

 

 

 

                                                           
150) Jf. Økonomi og Indenrigsministeriet: Fordeling og incitamenter 2018. s 72. 

151) Kilde: Fordeling og incitamenter 2018, s. 70. 
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Dette har medført, at Danmark nu ligger i mellemkategorien af europæiske lande, når 

det gælder social og økonomisk ulighed. Vi er ikke længere et af de mest lige lande i 

Europa. 152 

Denne store stigning i indkomstforskelle i Danmark fremgår også tydeligt af udviklingen 

af ginikoefficienten for ulighed i disponibel indkomst. 

Siden 1995 er uligheden i Danmark målt sådan steget med lidt under 30 procent.  

Stigningen er navnlig sket under VK – regeringen i 00´erne, hvor uligheden fra 2002 til 

og med 2011 steg med 15 pct.  

Figur: Ginikoefficient i Danmark 1995 - 2016, disponible indkomst. Danmarks Statistik. 
153 

 
                                                           

152) Jf. Gjerding, Sebastian: Vi har ladet uligheden i Danmark stige. Professor giver seks bud på, hvordan vi vender 

udviklingen. Information, 01.03.18 (Interview med professor Kasper Lippert – Rasmussen, AAU) 

https://www.information.dk/indland/2018/02/ladet-uligheden-danmark-stige-professor-giver-seks-bud-paa-hvordan-

vender-udviklingen  

 

153) Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken: Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter 
kommune, ulighedsmål og tid, tabel IFOR41. 
http://www.statistikbanken.dk/ifor41  
 

https://www.information.dk/indland/2018/02/ladet-uligheden-danmark-stige-professor-giver-seks-bud-paa-hvordan-vender-udviklingen
https://www.information.dk/indland/2018/02/ladet-uligheden-danmark-stige-professor-giver-seks-bud-paa-hvordan-vender-udviklingen
http://www.statistikbanken.dk/ifor41
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14.2. Borgerlig skattepolitik en hovedårsag til stigende ulighed i Danmark i 

de seneste årtier. 

 

Uligheden i Danmark er således steget betydeligt siden 1995, navn i 00´erne.  

Ikke mindste forringelsen af progressionen i skattesystemet gennem den borgerlige, 

neoliberalistisk inspirerede skattepolitik siden 2001 er en hovedårsag hertil. 

 

14.2.1. Ulighed efter skat steget med 40 procent. 

 

Jf. foran skelnes, hvad angår indkomst, mellem markedsindkomst, bruttoindkomst (inkl. 

overførsler) og disponibel indkomst (efter skat). Hvor stigningen i uligheden er sket, 

fortæller noget om, hvad årsagen er! 

Nedenstående figur viser uligheden målt ved ginikoeffecient for henholdsvis 

markedsindkomst (før overførsler og skat), bruttoindkomst (inkl. overførsler, men før 

skat) respektive disponibel indkomst (inkl. overførsler og skat) 

 

Figur: Indkomstforskellene i markedsindkomst, bruttoindkomst og disponibel indkomst 

1994 – 2016. 154 
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154) Kilde: Fordeling og incitamenter 2918, s. 67 og 82. 
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Det ses, at uligheden i markedsindkomst nok i sig selv er størst, men at den ikke har 

ændret sig så meget i løbet af den seneste snes år, idet den ”kun” er vokset med lidt 

over 2 procent. 

Uligheden i bruttoindkomst (inkl. overførsler) derimod er vokset betydeligt mere, idet 

den fra 1994 til 2016 er stedet med 23 procent. 

Den store stigning i uligheden er dog sket på niveauet for disponibel indkomst, idet 

ginikoefficienten her er steget med hele 40 procent. 155 

Her ser vi den tydelige effekt af skattestoppet og de borgerlige skattereformers 

svækkelse af progressionen i 2002, 2004, 2007, 2009 og 2012 samt se seneste års 

skatteaftalers effekt i samme retning, jf. foran. 

 

 

14.2.2. Skattelettelser hovedårsag til stigende ulighed. 

 

At uligheden således er steget mest efter skat og næstmest efter overførselsindkomster 

peger klar på årsagerne til væksten i uligheden. 

Hovedårsagen til den stigende ulighed er de i perioden både af borgerlige og af 

socialdemokratiske regeringer gennemførte skattereformer, som har givet de både 

absolut og relativt største skattelettelser til de højere indkomster. 

Hovedelementerne heri har været en væsentlig reduktion af den højeste marginalskat 

(herunder afskaffelsen af mellemskatten), en forhøjelse af topskattegrænsen samt ind-

førslen og forhøjelser af beskæftigelsesfradraget.  

 

Skattelempelserne har i den forbindelse været klart større i den øvre halvdel end i den 

nedre halvdel af indkomstfordelingen, hvor de har medført, at indkomsterne efter skat 

er steget mere i toppen end i bunden af indkomstfordelingen. 156 

                                                           
155) Jf. Arbejderen: Skattereformer har øget uligheden. Arbejderen 14 – 16 september 2018. s. 4 -5. 

https://arbejderen.dk/indland/skattereformer-har-%C3%B8get-uligheden  

156) Jf. Fordeling og incitamenter, s. 82. 

https://arbejderen.dk/indland/skattereformer-har-%C3%B8get-uligheden
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14.2.3. ”Reformer” anden hovedårsag til stigende ulighed. 

 

Den anden større årsag til den stigende ulighed i perioden kan ses i stigningen i 

ginikoefficienten for bruttoindkomst, der som fremgået er betydeligt større end 

stigningen i markedsindkomst.  

Forskellen skyldes, at indkomstoverførslerne er blevet klart mere ulige på grund af de 

arbejdsmarkeds og sociale reformer, som er gennemført i perioden med det formål at 

reducere overførselsindkomsternes størrelse i forhold til lønindkomster for, at det 

herigennem har skullet fremstå som relativt mere attraktivt at være i arbejde. 

 

I perioden er en lang række overførselsindkomster blevet forringet: Efterløn (inden 62), 

dagpenge (perioden halveret), førtidspension og fleksjob (ydelser forringet) og 

kontanthjælp (ydelser i flere omgange forringet). 157 

 

Regeringernes målbevidst politik for at svække omfordelingen gennem lavere satser for 

overførselsindkomster og navnlig gennem ringere progression i skattesystemet er altså 

årsagen til den stigende ulighed såvel som den stigende fattigdom. 

 

14.3. Konsekvens: De fattige bliver fattigere og de rige rigere. 

 

Konsekvensen heraf har været en meget forskellig indkomstudvikling for henholdsvis 

fattige og rige i Danmark. De fattigste har haft begrænset udbytte af skattereformerne 

og er til gengæld blevet ramt af forringelser af overførselsindkomster. 

Mens omvendt de rigeste ikke ret meget har mærket beskæringen af 

overførselsindkomster, men har nydt godt af skattelettelserne. 

Stigningen af uligheden er især sket under VK – regeringen i 00´erne, og i denne periode 

voksede da også uligheden mellem forskellige indkomstgrupper stærkt. 

 

                                                           
157) Jf. Fordeling og incitamenter 2018, s. 135. 
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Figur: Realudvikling i indkomster for de 10 pct. rigeste respektive 10 pct. fattigste 

(indeks, 2002 = 100). 158 

 

Som det kan ses, oplevede de rigeste således en betydelig indkomstfremgang, mens 

realindkomsten for de fattigste frem til 2011 faldt 

Gabet mellem rig og fattig er blevet mærkbart dybere: Efter årtusindskiftet steg 

forskellen på de 20 procent rigestes disponible indkomst og de 20 procent fattigstes 

med op mod 30 procent i forhold til i 90´erne. 

 

 

 

 

                                                           
158) Kilde: Sabers, Sune Enevoldsen og Samira Nawa Amini: Ulighed: De fattigste danskere 
er blevet fattigere. AE-rådet, 02.09.13. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_ulighed-de-fattigste-danskere-er-blevet-

fattigere_0.pdf  

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_ulighed-de-fattigste-danskere-er-blevet-fattigere_0.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_ulighed-de-fattigste-danskere-er-blevet-fattigere_0.pdf
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Figur: Så mere indkomst får de 20 procent rigeste i forhold til de 20 procent fattigste 

(efter skat). 159 

 

                                                           
159) Kilde: Rasmussen, Balder: Uligheden stiger med enestående hast i Danmark. Netavisen Pio, 25.01.18 
https://piopio.dk/uligheden-stiger-med-enestaaende-hast-i-danmark  
 

https://piopio.dk/uligheden-stiger-med-enestaaende-hast-i-danmark
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KAPITEL 15:  Den borgerlige sparepolitiks ødelæggende 

konsekvenser for skattevæsenet. 160 
 

I dette afsluttende kapitel analyseres, hvorledes den borgerlige sparepolitik – og måske 

også ligegyldigheden overfor finansieringen af velfærdsstaten – udover at forringe 

progressionen i skattesystemet også lemlæstede skattevæsenet som institution fra 2006 

og frem til i dag. 

 

Hvilket igen har været årsagen til en lang række af de skatteskandaler som siden har 

ramt skattevæsenet. 

I første afsnit redegøres for de mange skandaler og problemer i SKAT. 

Dernæst analyseres i andet afsnit for Kristians Jensens ødelæggende spareplan for SKAT. 

 

15.1. Ingen ende på problemer og skandaler i skattevæsenet. 

 

Der har i årene med borgerlig skattepolitik også været masser af problemer med 

administration, sagsbehandling og effektivitet i skattevæsenet som institution: 

 

1)Fejlbehæftede ejendomsvurderinger. 

Først var der problemerne med ejendomsvurderingerne, som Skattevæsenets interne 

revision i flere undersøgelser kritiserede og som i flere omgange af rigsrevisionen (2004, 

2011 og 2014) blev underkendt som for fejlbehæftede. 161 I 2010 medførte det, at 

                                                           
160) Dette kapitel trækker på Lund, Henrik Herløv: Sparepolitik og NPM har ødelagt SKAT. Aug. 2017. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Skatomorganisering.pdf  

161Jf. Drachmann, Hans, Michael Olsen, John Hansen og Roald Als: Skattefadæser. Politiken PS. 11.06.17. 

http://politiken.dk/indland/art5989615/Skatteministre-lod-Skat-sejle-igen-og-igen-og-igen1  

 

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Skatomorganisering.pdf
http://politiken.dk/indland/art5989615/Skatteministre-lod-Skat-sejle-igen-og-igen-og-igen1


152 

 

ejendomsvurderingerne blev fastfrosset og i den nylige boligskatteaftale fremgår det, at 

der opkrævet omkring 20 milliarder forkert i ejendomsværdiskat.162 

 

2) Fejlbehæftet edb-system til inddrivelse af gæld og restancer til det offentlige. 

Det næste store problem i Skat har handlet om inddrivelsen af gæld og restancer til Skat 

og andre dele af det offentligt. Dette blev allerede i midten af 00´erne planlagt 

overdraget til et edb-system EFFI, men på grund af fejl i systemet blev ibrugtagningen af 

systemet igen og igen udskudt, mens tilgodehavenderne bare stod og voksede og 

voksede. Først i 2013 blev systemet forsøgt igangsat, men da den ulovligt opkrævede 

forældede gæld, måtte systemet i 2015 igen lukkes definitivt ned. I dag udgør gæld og 

restancer omkring 87 mia. kr. 163Alene fra marts 2015 til marts 2016 steg borgernes 

gæld med 16 mia. kr. 

 

Figur: Offentlige restancer marts 2015 til marts 2016. 164 

 
 

                                                           
162Jf. Kasper Fogh:  Havariet i Skat er gift for forholdet mellem danskerne og velfærdssamfundet. Politiken, 13.05.17. 

http://politiken.dk/debat/art5946568/Havariet-i-Skat-er-gift-for-forholdet-mellem-danskerne-og-

velf%C3%A6rdssamfundet  

163) Kilde: Drachmann, Hans: Kollaps i Skat har kostet 16 milliarder kroner. Politiken23.07.16. 

http://politiken.dk/oekonomi/art5630135/Kollaps-i-Skat-G%C3%A6ld-er-vokset-med-16-milliarder 

164) Oven anførte artikel. 

http://politiken.dk/debat/art5946568/Havariet-i-Skat-er-gift-for-forholdet-mellem-danskerne-og-velf%C3%A6rdssamfundet
http://politiken.dk/debat/art5946568/Havariet-i-Skat-er-gift-for-forholdet-mellem-danskerne-og-velf%C3%A6rdssamfundet
http://politiken.dk/oekonomi/art5630135/Kollaps-i-Skat-G%C3%A6ld-er-vokset-med-16-milliarder
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3) Fejlagtig udbetaling af udbytteskat. 

 

Så var der sagen om fejlagtigt udbetalt aktieudbytteskat. Her fik svindlere tilbagebetalt 

skat af aktie udbytter, som der ikke var betalt skat af eller hvor der ikke var betalt 

udbytter eller hvor de overhovedet ikke ejede de pågældende aktier. Fra 2012 til 2015 

blev der således fejlagtigt udbetalt 12,3 mia. kr., men svindlen er måske begyndt 

allerede i 2007 og kan derfor være mere omfattende. Der kan også være forgået 

yderligere fejlagtig udbetaling af udbytteskat via bankerne165 

 

 

4) Fejlagtig udbetaling af negativ moms? 

Endelig har rigsrevision (dem igen) i december 2016 kritiseret Skat for at føre helt 

utilstrækkelig kontrol med negativ moms fra virksomheder. Skat udbetaler årligt negativ 

moms for 235 mia. kr. men det problematiske er, at udbetalingerne fra 2009 – 2015 er 

steget med 68 pct. uden nogen nærmere forklaring. 166 Dette skaber frygt for ny 

milliardsvindel overfor skat. 167 

 

   

15.2. Kristian Jensens ødelæggende 2005 - spareplan overfor SKAT. 

 

De store, fortsatte og voksende problemer i Skat har udløst et sandt blamegame, hvor 

på skift embedsmænd henholdsvis Skats ledelse henholdsvis de skiftende skatteministre 

har været udpeget som ansvarlig. Og nu skal altså en kommission placere ansvaret. 

                                                           
165) Jf. Drachmann, Hans m.fl.: Skattefadæser, s. 10 -11. 

166166) Jf. Bendtsen, Simon:  Hård kritik af Skat for helt utilstrækkelig kontrol med udbetaling af negativ moms.  Berlingske 

Business, 23.12.16. 

http://www.business.dk/konomi/h-rd-kritik-af-skat-for-helt-utilstr-kkelig-kontrol-med-negativ-moms  

167) Jf. Dr.dk: Enorme momsudbetalinger skaber frygt for ny milliardsvindel i Skat. 21.05.16. 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/enorme-momsudbetalinger-skaber-frygt-ny-milliardsvindel-i-skat  

http://www.business.dk/konomi/h-rd-kritik-af-skat-for-helt-utilstr-kkelig-kontrol-med-negativ-moms
https://www.dr.dk/nyheder/penge/enorme-momsudbetalinger-skaber-frygt-ny-milliardsvindel-i-skat
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Men det er ganske indlysende, hvor hovedansvaret for problemerne i Skat ligger, nemlig 

i den voldsomme spareplan for Skats personaleressourcer, som VK – regeringen og 

Dansk Folkeparti vedtog i 2005.  

I 2005 var det statslige skattevæsen og de kommunale skatteforvaltninger som led i 

kommunalreformen blevet lagt sammen i et statsligt skattevæsen. I denne forbindelse 

vedtog VK – regeringen under Kristian Jensen som skatteminister sammen med Dansk 

Folkeparti en masterplan om, at antallet af medarbejdere i det nye Skat skulle reduceres 

frem til 2012. Begrundelsen var, at man ved sammenlægningen kunne reducere 

dobbeltarbejde med skattemedarbejdere i både i kommuner og skat. Endvidere ville 

man automatisere indberetningen af oplysninger til selvangivelsen og dermed 

skatteligningen. 

Problemet har imidlertid været, at denne reduktion gik langt ud over, hvad selve 

afskaffelsen af dobbeltarbejde og hvad automatiseringsgevinster berettigede til. Fra 

11.500 medarbejdere ved fusionen blev skat skåret ned til 6.400 medarbejdere i 2012. 

En reduktion på 5.100 medarbejdere = op mod 45 pct.  

Figur: Udviklingen i antal medarbejdere i Skat 2005 til 2016. 168 

 

 

                                                           
168 ) Kilde: Herschend, Synnøve Sofie: Skats store mandefald. Dr. Dk, 31.12.15. 

http://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-se-skats-store-mandefald 

http://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-se-skats-store-mandefald
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Altså blev lidt under halvdelen af stillingerne i Skat nedlagt. Der var tale om en veritabel 

åreladning af Skat, som gik langt ud over, hvad afskaffelsen af dobbeltstillinger og 

automatiseringer berettigede til. Og hermed tappede de borgerliges spareplan Skat for 

de nødvendige ressourcer til at foretage ligning og kontrol af virksomheder og 

husholdninger.  

Spareplanen var udtryk for, at den borgerlige regerings prioriteter siden dens tiltrædelse 

i 2001 handlede om besparelser med henblik på skattelettelser og ikke om et effektivt 

skattevæsen som fundament for velfærdsstaten.  

Tværtimod har man hos de borgerlige måske tænkt, at det ikke gjorde så meget, at 

skattevæsenet ikke var helt så nidkært overfor virksomhederne og de velhavende? 

Hvem der har ansvaret for denne lemlæstelse af Skat er således ganske klart.  

Spareplanen blev som anført vedtaget af VK – regeringen og DF og langt hovedparten af 

den blev gennemført fra 2005 til 2011 med Venstrepolitikere som de ansvarlige 

ministre. VKO har således langt hovedansvaret for skatteskandalen, fordi man herved 

drænede Skat så meget for ressourcer, at organisationen ikke længere formåede at 

varetage opgaverne ordentligt. 

Indenfor VKO falder igen hovedansvaret på Kristian Jensen, som var skatteminister fra 

2004 til 2010, hvor han først blev afløst af Troels Lund Poulsen (feb. 2010 til marts 2011) 

og derefter af Peter Christensen (marts 2011 til oktober 2011). 169 Kristian Jensen har 

således ikke alene ansvar for at udarbejde spareplanen (, men også for at gennemføre 

langt hovedparten af den på trods af advarsler fra medarbejdere og 

personaleorganisationer. 

Dette frikender imidlertid ikke SRSF – regeringen for et medansvar. Problemet var, at 

SRSF-regeringen i sit regeringsgrundlag forpligtede sig til at videre den tidligere VK – 

regeringens såkaldte ”Genopretningspolitik” med en meget stram finanspolitik og 

derfor i 2011 overtog VK- regeringens spareplan. På det tidspunkt var langt hovedparten 

af besparelsen gennemført, men der manglede at reducere fra 7.700 medarbejdere til 

                                                           
169) Jf. Drachmann, Hans m. fl: Skattefadæser. 
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6.400 i 2012. Dette blev så under Thor Möger Petersen og Holger K. Nielsen 

gennemtrumfet ved bl.a. i 2013 at fyre 375 medarbejdere. 170 

At der under SRSF – regeringen ydermere sad hele 5 skatteministre gjorde ikke følingen 

med virkeligheden og problemerne i skat bedre. Det var Thor Möger Petersen (okt. 2011 

til okt. 2012), Holder K. Nielsen (okt. 2012 til dec. 2013), Jonas Dahl (dec. 2013 til feb. 

2014) og Morten Østergaard (feb. 2014 til sept. 2014) samt Benny Engelbrecht (sept. 

2014 til juni 2015). 

 

 

   

15.3. VLAK s omorganisering og udflytning af SKAT er opskriften på mere 

kaos. 

 

VLAK – regeringen er nu barslet med en ny masterplan, hvorefter Skat skal 

reorganiseres og omstruktureres gennem opdeling i hel 7 nye styrelser. 

Figur: Opdelingen af Skat i 7 nye styrelser. 171 

 
                                                           
170) Jf. Drachmann, Hans m.fl.; Foran anførte artikel, s. 6. 

171) Kilde: Skatteministeriet. 
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Tankegangen bag denne decentralisering af skatteforvaltningen synes at være, at man 

hermed vil bringe skat som organisation og ledelsen tættere på kerneopgaverne: ”Vi 

skal have fagligt stærke styrelser, som er tæt på kerneopgaverne…”. 172 

Men vil det hjælpe på de foran skitserede problemer i skat?  

Det må i sig selv anerkendes som værende en rigtig tankegang at organisere Skat ud fra 

faglige kriterier og med en ”fladere struktur” – man kan i hvert tilfælde håbe, at det 

faglige og opgaveløsningen hermed får lov til at komme mere i forgrunden i selve Skat. 

MEN: Hermed er der jo ikke taget et opgør med NPM-ideologien og den generelle og 

økonomiske styring og ledelse, som stadig er dybt forankrede i Finansministeriet og 

heraf udbredes og gennemsættes i resten af den offentlige forvaltning. Og så længe 

NPM gennem Finansministeriet pumpes ud over Skat, vil der være grænser for, hvor 

meget de nye skattestyrelser vil få lov til at koncentrere sig om faglig og forsvarlig og 

velkvalificeret opgaveløsning, 

OG: Det afgørende problem i Skat er og bliver, at Skat gennem besparelserne er blevet 

lemlæstet i en sådan grad, at det ikke længere har kunnet løse opgaverne. 173 

Det må anerkendes, at den nuværende Skatteminister Karsten Lauritzen som den første 

skatteminister fra og med Kristian Jensen har indset, at Skat må tilføres flere ressourcer 

og har fået gennemført, at skat tilføres 1000 stillinger. 174 Men der er skåret over 5000 

stillinger og heraf har mindst halvdelen været ren nedskæring uden baggrund i 

dobbeltarbejde og automatisering. 

Der er derfor behov for at tilføre ikke blot 1000, men 2.500 yderligere stillinger. Det er 

problemet og ikke organisationsstrukturen. Og denne helt uomgængelig styrkelse af 

normeringen i Skat ikke sker, risikere organisationsændringen tværtimod at få negativ 

                                                           
172) Jf. Skatteministeriet: Fra en til syv styrelser, forord. 

http://www.skm.dk/media/1474687/fra-en-til-syv-styrelser.pdf  

173) Jf. Løvgren, Mette: Ingen redning for Skat uden flere kontrolfolk. FTF, 16.06.17: 

https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/ingen-redning-for-skat-uden-flere-

kontrolfolk/?utm_campaign=Seneste%20Nyt%202017%20/%20APSIS  

174) Jf. Skatteministeriet: Et nyt skattevæsen, s. 18. 2016. 

http://www.skm.dk/media/1371591/Et-nyt-skattevaesen.pdf  

http://www.skm.dk/media/1474687/fra-en-til-syv-styrelser.pdf
https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/ingen-redning-for-skat-uden-flere-kontrolfolk/?utm_campaign=Seneste%20Nyt%202017%20/%20APSIS
https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/ingen-redning-for-skat-uden-flere-kontrolfolk/?utm_campaign=Seneste%20Nyt%202017%20/%20APSIS
http://www.skm.dk/media/1371591/Et-nyt-skattevaesen.pdf
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effekt, idet der nu skal ansættes nye ledelser og opbygges nye organisationsstrukturer 

og enhed, hvilket i sig selv vil koste mange kræfter de nærmeste år og risikerer at blive 

på bekostning af afhjælpningen af problemerne med opgaveløsningen. 

Dertil kommer, at VLAK - regeringen har valgt at score nogle billige point og benytte 

omorganiseringen af Skat til også at føre lokal – og regionalpolitik ved, at 5 af de nye 

styrelser skal flyttes ud i provinsen. Det er erfaringen fra tidligere udflytninger af 

centraladministration, at en stor del af medarbejderne IKKE flytter med, hvorved Skat 

altså vil blive drænet for faglig ekspertise. 

Det ER ikke opskriften på en styrkelse af Skat, men på fortsat kaos. 
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KAPITEL 16:  Beskæftigelseseffekt af skattereformerne: 

Virkelighed eller postulat? 175 
 

Som tidligere nævnte har skattelettelsespolitikken været søgt ”solgt” med, at den ikke 

bare øgede arbejdskraftudbuddet (hvilket er den reelle effekt), men at den øgede 

BESKÆFTIGELSEN – og dermed vores alle sammens velstand. 

I dette afsluttende kapitel skal disse grundlæggende postulater om skattelettelses-

politikken derfor diskuteres?  

I første afsnit redegøres for, hvorledes økonomisk teoretiske antagelser om dynamiske 

effekter og større eller mindre selvfinansiering af skattelettelser udgør en 

hovedhjørnesten i neoliberalistisk inspireret, udbudsøkonomisk teori. 176 

I andet afsnit redegøres for de undersøgelser, som fremføres som konkret, empirisk 

belæg for de ovennævnte teoretiske antagelser. 

Dernæst diskutere i tredje afsnit dels teorierne, dels undersøgelserne kritisk. 

Og endelig diskuteres kort i fjerde afsnit de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af 

skattelettelsespolitikken internationalt og i Danmark. 

 

   

16.1. Neoliberalistisk inspireret økonomisk teori om dynamiske effekter af 

(top)skattelettelser. 

 

16.1.1. Dynamiske effekter. 

 

Udgangspunktet for neoliberalistisk inspireret økonomisk teori om skattelettelser er den 

                                                           
175) Dette kapitel trækker på Lund; Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret økonomisk teori og politik, del II 

176) Dette udbydes i ”Appendikset” til denne rapport. 
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opfattelse, at skatter for den enkelte borger er et rent privatøkonomisk tab dvs. kun 

repræsenterer en omkostning. 

Og fordi skatter ses som skydende en kile ind mellem den markedsøkonomisk korrekte 

indkomst og så den faktisk disponible indkomst, så forvrider skatter ifølge den 

neoliberalistisk inspirerede teori borgernes økonomiske beslutninger og adfærd. 

Dette vurderes at have den negative effekt at reducere incitamenterne til arbejde, 

investering og opsparing. 

Heri ligger også grunden til, at LETTELSE af skatter ifølge neoliberalistisk inspireret 

økonomisk teori reducerer forvridningen og øger incitamentet til at udbyde 

arbejdskraft, investere og spare op.  

Det er i denne forstand, at neoliberalistisk inspirerede økonomer taler om dynamiske 

effekter som altså handler om den påvirkning af borgernes økonomisk adfærd som 

skatteændringer medfører. 

Et centralt begreb i denne forbindelse er begrebet elasticitet, som er et tal, hvis 

størrelse viser graden af effekt af skatteændringer på arbejdskraftudbuddet.  

Finansministeriet bruger elasticiteten 0,1, hvilket vil sige, at arbejdskraftudbuddet 

vokser med 0,1 pct. hver gang lønnen stiger med 1 pct. 

Denne påvirkning af borgernes økonomiske gennem skatteændringer kan ske på to 

leder:  

Den kan for det første påvirke borgernes beslutning om at træde ind på 

arbejdsmarkedet (deltagelsesbeslutningen). 

Og for det andet påvirkes borgernes beslutning om at udbyde arbejdstimer 

(timebeslutningen.  

Her taler man derfor også om henholdsvis deltagelseseffekten respektive timeeffekten. 

Timeeffekten antages at være den højeste.  
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Figur: Timeeffekt = ændring i antal arbejdstimer ved lavere marginalskat. 177 

 

Fælles for disse to effekter er at det, som påvirkes er mængden af arbejdskraftudbud, 

hvorfor man også herom bruger fællesbetegnelsen ”kvantitative effekter”. 

 

16.1.2. Selvfinansiering af (top)skattelettelser. 

 

Det som ifølge neoliberalistisk inspireret økonomisk teori opnås gennem de dynamiske 

effekter er en grad af selvfinansiering af (top)skattelettelser. Ganske vist betyder en 

skattelettelse umiddelbart et provenutab, men det øgede arbejdskraftudbud, som 

antages af sig selv at blive omsat i øget beskæftigelse, vil modsat give øgede 

skatteindtægter. 

                                                           
177) Kilde: Skattepolitisk redegørelse 2017, s. 56. 

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf  

https://www.skm.dk/media/1516299/samlet_sr17_25-08-17.pdf
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Skatteministeriet i Danmark opererer her ved en topskattelettelse med en antagelse om 

høj timeeffekt, hvilket igen giver en relativt høj selvfinansieringsgrad på 30 – 35 pct. 

Derimod antages selvfinansieringsgraden af en bundskattelettelse kun at være under 10 

pct., hvilket begrundes i, at her er den samlede elasticitet langt mere præget af en 

lavere deltagelseseffekt. 

Tabel: Provenuvirkninger og selvfinansieringsgrad af forskellige skatteændringer til et 

beløb af 5 mia. kr. i umiddelbart mindreprovenu. 178 

 
                                                           
178) Jf. Skatteministeriet: Skattepolitisk redegørelse 2017, s. 59. 
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Udover de ”kvantitative” effekter opererer nogle neoliberalistisk inspirerede økonomer 

herudover med såkaldte kvalitative effekter dvs. effekter, som ikke påvirker mængden 

af arbejdskraftudbud, men kvaliteten af arbejdskraftudbuddet i form af øget 

produktivitet, øget uddannelsesindsats og højere kvalifikationsniveau samt øget 

mobilitet. 

Da disse kommer ”oveni” de kvalitative effekter antages de at øge den samlede 

elasticitet af en topskattelettelse til 0,2 – 0,3, hvilket sidste svarer til fuld 

selvfinansiering eller endog overskud på topskattelettelser. 

 

 

16.2:  Empiriske undersøgelser af arbejdsudbudseffekter af 

(top)skattelettelser. 

 

Når neoliberalistisk økonomisk teori skal dokumentere disse dynamiske effekter 

henviser man ud over selv teorien til forskellige såkaldte ”empiriske studier” dvs. studier 

af effekten af skattelettelser på den økonomiske adfærd ude i virkeligheden. 

Hvad angår undersøgelser af kvantitative effekter henvises der i Danmark hvad angår 

timeeffekten ofte til et studie af Frederiksen, Graversen og Smith fra 2001. Det er dette 

studie, som Finansministeriet tager udgangspunkt i, når man skal fastlæggelse 

elasticiteten af timeeffekten.  

Studiet baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse fra 1996, foretaget af Danmarks 

Statistik og omfattede 2.400 respondenter. Studiet undersøger direkte, hvorledes 

ændringer i marginalskatten direkte påvirker arbejdstiden.  

Studiet konkluderer at arbejdsudbudselasticiteten er højere for kvinder end for mænd 

samt at den er aftagende med stigende indkomst. I gennemsnit når studie frem til en 

elasticitet på 0,1 svarende til en selvfinansieringsgrad på 0,45 – 0,50 pct. 

Herudover er der en række undersøgelser af kvantitative effekter, nærmere bestemt 

igen særligt timeeffekten, som er foretaget ikke direkte på arbejdskraftudbuddet, men 
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mere indirekte gennem studier af effekten på skattepligtig indkomst, som så antages af 

afspejle ændring i arbejdskraftudbuddet. 

Nogle af de studier af denne type, som der oftest henvises til, er foretaget af Kleven og 

Jacobsen som undersøge timeelasticiteten dels som følge af den store 1987 

skattereform, dels i årene efter. Herved fandt de elasticiteter i størrelsen 0,05 – 0,11. 

Som anført har nogle neoliberalistiske økonomer forsøgt at nå frem til endnu højere 

selvfinansieringsgrad af topskattelettelser gennem inddragelse af såkaldte ”kvalitative 

faktorer”. Undersøgelser af kvalitative effekter er dels foretaget af Rockfondens 

Forskningsenhed (Kreiner og Kleven), dels af Skatteministeriet i den såkaldte ”StØV – 

rapport” og endelig to tidligere vismænd.  

 

 

16.3: Kritisk diskussion af antagelserne om dynamiske effekter og 

selvfinansierende (top)skattelettelser. 

 

16.3.1. Kritik af teorierne bag dynamiske effekter og selvfinansierende 

(top)skattelettelser. 

 

Der kan imidlertid rettes en række tunge indvendinger både mod den neoliberalistiske 

økonomiske teori om dynamiske effekter af skattelettelser og mod de undersøgelser, 

som hævdes at dokumentere disse effekter. 

Hvad angår teorien kan for det første rettes en skarp kritik af den til grundliggende 

opfattelse af skatter som rent privatøkonomisk tab og omkostning. Dette teoretiske 

synspunkt står i modsætning til, at i den virkelige verden i den skandinaviske, universelle 

velfærdsmodel er skat en betaling for en lang række offentlige ydelser, som 

skatteborgerne får tilbage for deres skat. 

Ligeledes modbeviser den økonomiske virkelighed i den danske velfærdsstat også 

teorien om skatternes demotiverende effekt på arbejdskraftudbuddet, idet Danmark jo 
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på trods af et af de højeste skattetryk har en af de højeste erhvervsfrekvenser i verden. 

 

Hvad angår teorien om kvantitative dynamiske effekter har den for det første en 

indbygget modsætning, idet skattelettelse både kan medføre den såkaldte 

”gulerodseffekt” (substitutionseffekten), som indebærer at borgerne vil arbejde mere, 

fordi de efter en skattelettelse selv kan tjene mere. Men skattelettelse kan også 

medføre den såkaldte ”hængekøjeeffekt” (indkomsteffekten), som indebærer at 

borgerne vil holde mere fri, fordi den efter skattelettelsen kan tjene de samme penge 

på kortere tid. 

Og problemet for antagelserne i neoliberalistisk økonomisk teori om kvantitative 

dynamiske effekter er, at det ikke teoretisk kan fastlægges, hvilken effekt der er 

stærkest eller om de slet og ret opvejer hinanden. 

En anden væsentlig svaghed ved den neoliberalistiske økonomiske teori om kvantitative 

dynamiske effekter er, at den jo som al anden udbudsøkonomisk teori fejlagtigt antager, 

at øget arbejdskraftudbud af sig selv mere eller mindre automatisk omsættes til øget 

beskæftigelse. Jf. tidligere kritik af udbudsøkonomisk teori forudsætter øget 

beskæftigelse imidlertid også en øget efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket imidlertid 

afhænger af en lang række faktorer, navnlig af udviklingen i de økonomiske 

konjunkturer.  

Det er således ingen selvfølgelighed at en forøgelse af arbejdskraftudbuddet gennem 

skattelettelser rent faktisk også vil medføre en tilsvarende forøgelse af beskæftigelse, 

tværtimod kan øget arbejdskraftudbud som følge af skattelettelser tværtimod risikere 

at øge arbejdsløsheden, hvorved al teori om automatisk selvfinansiering af 

(top)skattelettelser også hænger i den tomme luft. 

Et tredje og meget væsentligt kritikpunkt mod teorierne om positive dynamiske effekter 

af skattelettelser, at neoliberalistiske økonomer ”glemmer” at medtage evt. 

modsvarende negative dynamiske effekter af de besparelser, som finansierer 

skattelettelserne. I det hele taget regnes der kun med dynamiske effekter af skatter, 

ikke af offentlige udgifter. Det er en afgørende mangel vedr. den neoliberalistiske 

økonomiske teori om dynamiske effekter, idet en lang række offentlige ydelser og 

udgifter har positive dynamiske effekter for arbejdskraftudbud og produktion. Det 
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gælder fx uddannelse og forskning, børnepasning og sundhed, infrastruktur og 

kommunikation, ja endog dagpengeudgifter.  

Når man således kun medtager de angivelige positive dynamiske effekter af 

skattelettelser, vil den samlede effekt af at nedsætte skatten og finansiere det med 

velfærdsbesparelser altid fremstå positivt. 

Som beskrevet opererer nogle neoliberalistiske økonomer også – udover de kvantitative 

- med yderligere kvalitative effekter.  

Fx mener man, at skattelettelser øger incitamentet til at vælge bedre lønnede 

uddannelser. Problemet med denne teori er imidlertid, at det på ingen måde er 

selvklart, at skattelettelser har eneafgørende betydning for uddannelsesvalget, idet der i 

unges uddannelsesvalg indgår en lang række af faktorer: Jobtilfredshed, fremtidige 

jobmuligheder, selvrealisering af interesser og potentiale. 

 

16.3.2: Kritik af undersøgelserne af dynamiske effekter og selvfinansierende 

(top)skattelettelser. 

 

Ligesom der kan rettes afgørende kritik af den neoliberalistiske teori om dynamiske 

effekter af (top)skattelettelser kan der også påpeges afgørende svagheder ved de 

undersøgelser af kvantitative effekter, hvormed neoliberalistiske økonomer søger at 

dokumentere teorierne. 

Det tidligere nævnte helt centrale studie af Frederiksen, Graversen og Smith kan således 

bl.a. kritiseres for, at det empiriske grundlag er meget lille og mere end 20 år gammelt, 

hvorved det ikke reflektere de mange ændringer i skattesatser og regler i denne 

perioder. Endvidere er studiet ikke statistisk signifikant for den halvdel af 

respondenterne, som er mænd. Og sidst, men ikke mindst står de fundne elasticiteters 

værdi med størrelsen af en såkaldt ”stigmatiseringseffekt”, hvis værdi er vilkårligt 

fastsat ved et skøn (på almindeligt dansk: et gæt). Summa summarum dokumenterer 

studiet ikke arbejdsudbudseffekter som følge af skattelettelser. 

Og undersøgelser af kvantitative dynamiske effekter baseret på skattepligtig indkomst 

er om muligt endnu mindre dokumentation for arbejdsudbudseffekter af skattelettelser. 
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For elasticiteten af skattepligtig indkomst er et sammensurium af forskellige effekter ud 

over arbejdstiden: Flid og dygtiggørelse, produktivitet, uddannelses og karrierevalg. 

Endvidere er der det store problem ved at studere ændringer i skattepligtig indkomst 

efter skattelettelser at denne i stor udstrækning påvirkes af indkomstflytninger fra året 

før skattelettelserne til den lavere beskatning i året med skattelettelser. 

Også studierne af kvalitative effekter, som skal give begrundelse for op mod fuld 

selvfinansiering af topskattelettelser, kan der rettes afgørende kritik imod. Kreiner og 

Jacobsen fra Rockwoolfondens forskningsenhed kan fx kritiseres for at inddrage en 

effekt af øget produktivitet uden nogen som helst dokumentation herfor og for at 

overføre elasticiteter fra ganske små skattelettelser på meget store skattelettelser. 

Skatteministeriets StØV-rapport kan kritiseres for at basere de anvendte elasticiteter for 

effekten af kvalitet og uddannelses på rene gæt. Og endelig kan tesen fra de tidligere 

økonomiske Vismænd, Thustrup og Whitta-Jacobsen om en mobilitetseffekt kritiseres 

for helt urealistisk at forudsætte, at der vil være efter en skattenedsættelse vil være 

bedre lønnede jobs til alle. 

 

16.4: Kort kritisk diskussion af resultaterne af skattereformer. 

 

Heller ikke de faktiske resultater af skattereformer underbygger teorierne om 

dynamiske effekter af skattelettelser. Det gælder både de internationale erfaringer og 

erfaringerne fra Danmark. 

I udlandet har udbudsøkonomiske, neoliberalistiske teorier spillet en centrale rolle for 

den økonomiske politik og skattepolitikken i USA i flere omgang, således i Reagan 

perioden i 80´erne og i Bushperioden i 00´erne samt for Storbritannien under Thatcher i 

80´erne. 

Erfaringer fra disse perioder var, at de neoliberalistisk inspirererede omfattende 

skattenedsættelser ikke øgede vækst og beskæftigelse og heller ikke forbedrede de 

offentlige finanser, men tværtimod indebar øgede statsunderskud og øget ulighed. 



168 

 

I Danmark er der siden årtusindskiftet og navnlig fra og med 2007 gennemføre 

omfattende skatte-reformer med neoliberalistisk inspiration og hvor forventning om 

dynamiske effekter har indgået som en del af begrundelsen.  

Det i denne forbindelse væsentlige er, at perioden siden 2007 og indtil for nylig på ingen 

måde fremviser øget vækst og beskæftigelse, men tværtimod indtil for nylig har været 

præget af lavvækst og høj arbejdsløshed, store statsunderskud og voksende ulighed. 
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Kapitel 17: AFSLUTNING på rapport III.  

Konklusion og sammenfatning findes forrest i artiklens resume. 
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BILAG 1: Gennemgang af provenuvirkning af skatte-

lettelserne i de enkelte skattereformer 2001 – 2018. 
 

I det følgende gennemgås provenuvirkningen af de givne skattelettelser i hver enkelt 

større skattereform i perioden 2001 – 2028. 

Nedenstående provenuvirkninger af skattereformerne er alle opgjort for det første som 

nettoskattelettelse i umiddelbar virkning (uden tilbageløb) og dernæst for det andet i 

varig virkning (inkl. tilbageløb). 

Dernæst er for det tredje belyst finansieringen af skattelettelser ved henholdsvis direkte 

besparelser respektive for det fjerde ved træk på råderum. 

Og til sidst er opgjort provenuet brutto af forventede ”dynamiske effekter”, først - for 

det femte – anført brutto og dernæst – for det sjette -, hvad der heraf har været 

indregnet som finansiering af reformen. 

 

1. Lavere skat på arbejdsindkomst (2003) 

 

Den største reform målt på skattelettelsernes omfang er Fogh ´s 2003 reform: ”Lavere 

skat på arbejdsindkomst 2004 – 2007”. Reformen var oprindeligt planlagt indfaset 

gradvist, men blev gennem ”Forårspakke 1.0” fremrykket til fuld ikrafttræden 2004. 179 

Reformens lettelser var med henvisning til skattestoppet IKKE finansieret gennem at 

øge andre skatter, men kun ”beregningsmæssigt” finansieret gennem nedjustering af 

væksten i det offentlige forbrug i regeringens 2010 - plan, jf. tidligere – en nedjustering, 

som imidlertid ikke blev effektueret i praksis. 

                                                           
179) Jf. Skatteministeriet: ”Forårspakke 1.0”. 2004. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakken/fakta-foraarspakke-10  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakken/fakta-foraarspakke-10
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”Reformen” medførte hermed reelt nettoskattelettelser for 9,6 mia. kr. (2003 – priser), 

svarende til 0,7 pct. af BNP. 180 

 

2. Lavere skat på arbejde (2007). 

 

VK – regeringens næste store skatte”reform” sammen med DF: ”Lavere skat på arbejde” 

blev aftalt i 2007, men indfaset fra og med 2008 til 2012. 

Her var der tale om samlede skattelettelser for 9½ mia. kr. (Varig årlig virkning). 181  

Reformen finansieredes delvist gennem indeksering af energiafgifterne, hvilket i 2008 

beløb sig til 4 mia. kr.  

Nettoskattelettelsen udgjorde herefter i 2008 - 5½ mia. kr. (2008 – prisniveau) svarende 

til 0,3 pct. af BNP. 182 Ifølge Finansministeriet styrkes finansieringen med godt 2 mia. kr. 

på sigt, hvorved nettoskattelettelsen på sigt reduceredes til – 3,5 mia. kr. 183 

 

 

3. Skattereformen i ”Forårspakke 2.0” (2009). 

 

Denne reform gav i varig virkning skattelettelser for 30 mia. kr. (2010). Finansieringen 

bestod i reduktion af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag samt afgiftsforhøjelser. 

                                                           
180 ) Jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Gennemgang af de 4 seneste skattereformer (målt på 

jobeffekt og størrelsen af skattelettelsen), s. 6. CEPOS, 25.08.17. 

https://cepos.dk/gennemgang-af-de-4-seneste-skattereformer-maalt-paa-jobeffekt-og-stoerrelsen-af-skattelettelsen-og  

181) Jf. Skatteministeriet: Lavere skat på arbejdsindkomst – skattenedsættelsens størrelse, s. 7 

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2003/juni/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-

skattenedsaettelsens-stoerrelse 

182) Jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Gennemgang af de 4 seneste skattereformer (målt på jobeffekt 

og størrelsen af skattelettelsen), s. 6. CEPOS, 25.08.17. 

  

183) Jf. ”Reformpakken 2020”, kap. 7, skattepolitik, tabel 7.9, s. 292. 

http://www.stm.dk/multimedia/Reformpakken_2020__Kontant_sikring_af_Danmarks_velf_rd.pdf  

https://cepos.dk/gennemgang-af-de-4-seneste-skattereformer-maalt-paa-jobeffekt-og-stoerrelsen-af-skattelettelsen-og
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2003/juni/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-skattenedsaettelsens-stoerrelse
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/notater/2003/juni/lavere-skat-paa-arbejdsindkomst-skattenedsaettelsens-stoerrelse
http://www.stm.dk/multimedia/Reformpakken_2020__Kontant_sikring_af_Danmarks_velf_rd.pdf
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Reformen var i 2010 underfinansieret med -12,7 mia. kr, hvilket delvist blev imødegået 

gennem fremrykning af pensionskat for godt 4 mia. Reformen gav således i 2010 en 

nettoskattelettelse på mindst - 8½ mia. kr. 

Hvad angår finansieringen ville der tilsvarende været et umiddelbart 

finansieringsunderskud på 8½ mia. kr og ekskl. fremrykket pensionsskat på – 12½ mia. 

kr.184 

På sigt ville der ifølge Finansministeriet dog – inkl. fremrykket pensionsskat – være et 

finansieringsoverskud på sigt på omkring 2 mia. 185  

Men statens indtægter fra pensionsskatten ville til gengæld på længere sigt blive 4 mia. 

kr. mindre. 186 Det er derfor et spørgsmål, om reformen også på sigt ikke reelt var 

underfinansieret med – 2 mia. kr.? 

 

4. Skatteelementer i ”Genopretningsaftalen” (2010).  

Den såkaldte ”Genopretningspakke” fra 2010 indeholdt ud over udgiftsmæssige 

besparelser enkelte skattepolitiske elementer:  

- Nulregulering af beløbsgrænser 2011-2013,  

- udskydelse af forhøjelse af topskattegrænse fra 2011 til 2014,  

- et loft på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, 

arbejdsgiverforeninger og andre faglige sammenslutninger samt  

                                                           
184Jf. Retsinformation: Forslag til ændring af lov om personbeskatning og andre love. pkt. 4.1.: Samfundsøkonomiske 

konsekvenser af lovforslaget. 22.04.09. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124503  og jf. Reformpakken 2020: kap. 7, skattepolitik, tabel 7.9, 

s. 292. 

185) Jf. og jf. Reformpakken 2020: kap. 7, skattepolitik, tabel 7.9, s. 292. 

186) Jf. Retsinformation: Forslag til ændring af lov om personbeskatning og andre love. pkt. 4.1.: Samfundsøkonomiske 

konsekvenser af lovforslaget. 22.04.09. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124503
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- indførelse af loft over børnechecken så den maksimalt kunne udgøre 35.000 kr. (Loftet 

er ophævet igen fra 2012). 187 

Disse tiltag betød umiddelbart skatteforhøjelser på 3, 7 mia. kr i 2011 stigende til 7,4 

mia. kr. i 2013, men var som fremgået begrænset til perioden 2011 – 2013. 

 

5. Skattereformen i 2012: ”Danmark i arbejde”.  

 

SRSF – regeringens skattereform med V, K og DF indfases gradvist fra 2013 til 2022.  

 

Ifølge ”Aftale om skattereform 2012” 188 lempedes skatter som sådan umiddelbart med 

14,2 mia. kr. og offentlige udgifter øgedes med 1,1 mia. kr, i alt 15,4 mia. kr.  

Finansieringen bestod umiddelbart af skatteforhøjelser for 6,3 mia. kr og besparelser på 

6,9 mia. kr, i alt 13,1 mia. Ses på de rene skatteændringer indebar reformen således en 

umiddelbar nettolettelse på 14,2 mia. kr – 6,3 mia. kr.  = - 8 mia. kr = 0,4 pct. af Bnp.189 

Inkl. udgiftsændringerne var den umiddelbare nettolempelse dog ”kun” – 2,2 mia. kr.  

Set på sigt indebar reformen dog en lidt lavere lempelse på godt – 6 mia. kr, når alene 

de skattemæssige ændringer medregnes. Inkl. udgiftsændringer indebar ”reformen” en 

samlet nettolempelse inkl. på lidt under – 1 mia. kr.  

Hertil medregnedes imidlertid yderligere såkaldte dynamiske effekter på godt 3½ mia. 

kr, som på sigt antoges at ville sikre en varig virkning af reformen i form af et positivt 

merprovenu ved reformen på lidt over 2½ mia.kr. 190 

                                                           
187) Jf. Skatteministeriet: Genopretningspakken. 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/genopretningspakken-2010  

188) Jf. Finansministeriet: Endelig aftale om en skattereform 2012., tabel 1, s 3.  25.06.12 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/06/endelig-aftale-om-skattereform  

189) Jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Gennemgang af de 4 seneste skattereformer (målt på jobeffekt 

og størrelsen af skattelettelsen), s. 6. CEPOS, 25.08.17. 

190) Jf. Jf. Finansministeriet: Endelig aftale om en skattereform 2012., tabel 1, s 3.   25.06.12 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/genopretningspakken-2010
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/06/endelig-aftale-om-skattereform
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6. VLAK – regeringens ikke gennemførte skatteudspil ”Jobreformens fase II” (2017).  

 

Jobreformens fase II skulle iværksættes 2018 og indfases frem til 2023. Reformudspillet 

ville umiddelbart lette skatter for omkring 23 mia. kr. 191.  

Finansieringen bestod i reserver fra tidligere aftaler samt besparelser i alt på 

overførselsområdet, i alt godt 8 mia. kr samt fremtidigt træk på det såkaldte 

”økonomiske råderum” (=offentlige besparelser) for omkring 7 mia.kr. 

Nettoskattelettelsen vil således udgøre 23 – 15 mia. kr = fra - 8 mia. kr. og opefter  

Denne manko skulle dækkes gennem beregnede ”dynamiske effekter” på godt + 8 mia. 

kr. 

 

7. VLAK – regeringens og DF´s ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst samt større 

fradrag for pensionsindbetalinger” (2018).  192 

 

Aftalen indeholder større fradrag for pensionsindbetalinger, et nyt såkaldt ”jobfradrag” 

samt forhøjelse af loft overbeskæftigelsesfradrag med 1000 kr.  Aftalen indfases fra 

2018 til 2025. 

Ses på de rene skatteændringer lempede aftalen umiddelbart indkomstskatten med 

godt - 5 mia. kr svarende til 0,4 pct. af BNP, hvilket efter tilbageløb (hovedsageligt) og 

”adfærdseffekter” forventedes at falde til godt - 3,7 mia. kr. 193 

Varigt forventedes aftalen – igen når der alene ses på skatteændringer - at lette 

skatterne med godt – 6,8 mia. kr., hvilket efter tilbageløb (hovedsageligt) og forventede 

”dynamiske adfærdseffekter” skulle falde til godt - 5 mia. kr. 194 

                                                           
191) Jf. ”Jobreformens fase II”, tabel 2.1, s. 9 

192) Jf. VLAK: Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst samt større fradrag for pensionsindbetalinger”. 25.02.18. 

(herefter benævnt ”2018 – aftalen”) 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/ny-aftale-lavere-skat-paa-arbejde-og-pensionsindbetaling  

193) Jf. 2018 – aftalen: Bilag 2, s. 12. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/ny-aftale-lavere-skat-paa-arbejde-og-pensionsindbetaling
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Finansieringen består for godt halvdelens vedkommende i reserver fra tidligere aftaler. 

Heraf var en pulje på godt 1 mio. kr. fremkommet gennem umiddelbare besparelser på 

kontanthjælp gennem det såkaldte ”moderne kontanthjælpsloft” i jobreform I.  

Og heraf en anden pulje på umiddelbart 1,9 mia. kr. stigende til varigt 2,4 mia. kr, 

fremkommet ved fremrykning af pensionsbeskatning. 195  

Inkl. reserver og ”råderumstræk” var den umiddelbare nettolempelse ”kun” – 0,1 mia. 

kr. 196 

Set på sigt indebar reformen varigt en lidt højere lempelse på godt – 6,8 mia. kr, når 

alene medregnes de skattemæssige ændringer, men iberegnet reserver, besparelser og 

råderumstræk en samlet nettolempelse på igen – 0,1 mia. kr. 

Af resten af finansieringen var på sigt ca. 0,7 mia. tilvejebragt gennem træk på det 

såkaldte ”økonomiske råderum”. 197 

Dette finansieringsunderskud beregnedes dækket via ”dynamiske effekter” i kraft af et 

større arbejdskraftudbud.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                         
194) Jf. Skattepolitisk Redegørelse 2018, punkt. 2.6, tabel 2.5, s. 46. 

https://www.skm.dk/media/1728706/skatteoekonomisk-redegoerelse-2018.pdf 

195) Jf. VLAK + DF: Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, s. 2. 20.06.17. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/ny-aftale-om-flere-aar-paa-arbejdsmarkedet  

196) Jf. Jf. Finansministeriet: Endelig aftale om en skattereform 2012., tabel 1, s 3.   25.06.12 

197) Jf. 2018 – aftalen: Bilag 1, s. 11.T 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/ny-aftale-om-flere-aar-paa-arbejdsmarkedet
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Tabel: Nettoskattelettelsernes omfang ved skattereformer og reformudspil 2001 – 2018 

(mia. kr) – (2017- niveau)  198 

Mia. kr I. 

Netto - 

skatte-

lettelse, 

umiddel

bar 

virkning 

II. 

Netto - 

skatte - 

lettelse 

varig 

virkning 

(inkl. 

tilbageløb

) 

III. 

Umiddel-

bare, 

direkte 

udgifts 

bespa-

relser  

til  

finan-

siering 

af 

skatte-

lettelser 

IV. 

Træk 

på 

råderum 

=  

indirekte 

bespa-

relse 

på 

velfærden 

på sigt 

 V. 

«Dyna-

miske 

effekter” 

ved  

refor-

merne, 

brutto 

(alt i alt) 

VI. 

«Dyna-

miske 

effekter»;

indreg-

net 

som 

finan- 

siering 

2004 – 

reformen + 

«Forårs - 

pakke 1.0» 

- 12,3  - 12,3   - - 

2007 – 

reformen 

- 6,3  - 4,0    - - 

Skatte-

reformen  

i «Forårs- 

pakke 2.0» 

(2009) 

 - 9,4  

 

+ 2,2  

(– 2,2 **)  

  + 6,1 - 

Genopret-

nings - 

pakken  

+ 6,2 * 

 

-     

                                                           
198) Kilder: Se foranstående afsnit under de enkelte skattereformer. 
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(2010) 

2012- 

reformen 

 - 2,2 - 1 - 5,9 

 

 + 3,6 +3,6 199  

VLAK ´s  

(ikke 

gennemfør

te) person 

-skatte 

-udspil: 

”Jobreform 

fase II”  

(2017) 

- 8  - 8 -7 + 8 + 8 

VLAK + 

DF´s  

2018 – 

aftale 200 

0   – 0,1  

(- 2,0 **) 

- 0,9 -0,7 +0,1 

 

+0,1 

SAMLET 

NETTO-

SKATTE-

LETTELSE 

(ekskl. 

”Jobreform 

fase II) 

 

- 24,1 

 

 

 

-15,3 

 

(-21,6 **) 

 

-6,8 

 

-0,7 

 

+ 9,7 

 

 

 

+3,7 

Noter: * Årligt gennemsnit 2011 – 2013.  ** Ekskl. fremrykket pensionsskat. 

 

                                                           
199 ) Jf. Endelig aftale om skattereform 2012, tabel 1, s. 3. 

200) Jf. VLAK: Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst samt større fradrag for pensionsindbetalinger”. 25.02.18. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/ny-aftale-lavere-skat-paa-arbejde-og-pensionsindbetaling  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/02/ny-aftale-lavere-skat-paa-arbejde-og-pensionsindbetaling
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