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OECD: Danmark har verdens højeste skattetryk
Dette notat omhandler den seneste opgørelse af skattetrykket i OECDs Revenue Statistics. Det
fremgår, at Danmark i 2007 har det højeste skattetryk i OECD. En placering vi også havde i
2004 og 2005, mens vi i 2006 delte den med Sverige. Titlen verdens højeste skattetryk
modarbejder de udfordringer, Danmark står overfor. Først og fremmest belastes danske
lønmodtagere af verdens højeste skattetryk gennem både indkomstskat og afgifter. Endvidere
gør et højt skattetryk det sværere at tiltrække dygtige udlændinge til det danske
arbejdsmarked. Endelig medvirker det høje skattetryk til, at produktive danskere rejser til
udlandet for at arbejde. Alle disse effekter dæmper arbejdsudbuddet Regeringen bør
fremlægge en plan for lavere skattetryk i forbindelse med den kommende skattereform.
Såfremt denne reform skulle ende med en marginalskat på 40 pct. finansieret gennem lavere
offentlige udgifter, vil det indebære en reduktion i skattetrykket med ca. 3 pct. af BNP.
Dermed vil Danmark formentlig ændre sin position til andenpladsen i skattetryk. En
skattereform, hvor lettelser i indkomstskatten finansieres af andre skatter, vil derimod ikke
ændre på det samlede skattetryk.
Ifølge den seneste udgave af OECD’s Revenue Statistics, der udkom den 15. oktober i år, har
Danmark OECD’s højeste skattetryk i 2007. Det danske skattetryk udgør 48,9 pct. af BNP,
mens Sverige på andenpladsen har et skattetryk på 48,2 pct., og herefter er der et stykke ned
til Belgien på tredjepladsen med 44,4 pct. Til sammenligning var det gennemsnitlige skattetryk
i OECD i 2007 på 36,8 pct1. Lande som UK og Holland har et skattetryk på 36-38 pct., mens
USA og Schweiz har skattetryk på ca. 28-29 pct. af BNP.
Figur 1. Skattetryk i OECD-lande, 2007
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Kilde: OECD Revenue Statistics 1965-2007, 2008 Edition
Anm.: Grækenland, Australien, Japan og Polen er ikke med i opgørelsen grundet datamangler.

Førstepladsen i skattetryk er ikke en ny titel for Danmark, der lå nummer 1 i både 2004 og
2005, men i 2006 måtte dele pladsen med Sverige, da begge i dette år havde et skattetryk på
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Uvejet gennemsnit. Grækenland, Australien, Japan og Polen er ikke med i opgørelsen grundet datamangler.
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49,1 pct. af BNP. Når man sammenligner skattetrykket i forskellige lande, skal man være
opmærksom på, at der er forhold, der kan sløre det ”sande skattetryk”. Hvis f.eks. et land har
meget høje afgifter, vil det trække i retning af en undervurdering af skattetrykket2
sammenlignet med, at afgiftsprovenuet var indkrævet via indkomstskatter3.
Sværere at tiltrække dygtige udlændinge og fastholde danskere
Titlen verdens højeste skattetryk modarbejder de målsætninger, som der er bred enighed om i
det danske Folketing. Bl.a. er det en titel, der klart gør det sværere at tiltrække dygtige
udlændinge til det danske arbejdsmarked. VK-regeringen har tidligere gennemført en
undersøgelse4, hvor virksomheder skal angive barrierer i forhold til at tiltrække udlændinge.
Resultatet er, at høje skatter og afgifter kommer ind som den vigtigste barriere sammenlignet
med sprog, leveomkostninger, diskrimination etc. I en undersøgelse, gennemført af DJØF,
svarer ca. halvdelen af alle DJØFere med en international karriere, at skat har været en
medvirkende årsag til beslutningen om at arbejde i udlandet.
Undersøgelse: Fjernelse af mellem- og topskat medfører 30.000 flere personer i
Danmark grundet migration
Steen Nielsen (2007)5 har analyseret sammenhængen mellem skattebelastning og migration i
OECD-lande. Han finder en signifikant sammenhæng, altså at lavere skattetryk betyder flere
tilflyttere og færre fraflyttere. Han finder endvidere, at en fjernelse af mellem- og topskatten
vil øge antallet af personer i Danmark med 30.000 personer, heraf mange højtuddannede.
Fordi færre højtuddannede vil emigrere til udlandet, og fordi flere højtuddannede vil komme til
Danmark.
ECB-undersøgelse: 1 %-point lavere skattetryk øger den langsigtede vækstrate med
0,12 %-point
Det høje skattetryk er også en indikator for, at lønmodtagerne belastes af høje
indkomstskatter eller afgifter. Begge dele medvirker til at reducere arbejdsudbudet og dermed
velstanden. I en undersøgelse6 udført for den Europæiske Centralbank (ECB), hvor der
fokuseres på sammenhængen mellem den offentlige sektors størrelse og væksten i BNP for
OECD- og EU-lande, findes, at en stigning i skattetrykket på 1 pct. af BNP reducerer den
langsigtede vækst i BNP pr. capita med 0,12 pct.point i EU-lande. Dette resultat er konsistent
med, at høje skatter forvrider arbejdsudbudsbeslutningen.
Regeringen bør fremlægge plan for lavere skattetryk
CEPOS anbefaler, at regeringen fremlægger en plan for lavere skattetryk, da et lavere
skattetryk vil bidrage til at løse de udfordringer, Danmark står over for. Såfremt den
kommende reform skulle ende med en marginalskat på 40 pct. finansieret med lavere
offentlige udgifter, vil det indebære en reduktion i skattetrykket med 3 pct. af BNP. Dermed vil
Danmark rykke ned på andenpladsen i sammenligningen af skattetryk.
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Fordi afgifterne også indgår i nævneren i brøken (BNP indeholder også afgifter)
For en uddybning heraf se CEPOS-notatet “Seneste tal fra OECD og Eurostat: Danmark har Verdens højeste skattetryk”
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