
 

  

 

 

 

 

De 4 partier i rød blok, som pt. forhandler om en ny regering og et nyt regeringsgrundlag, er enige om, at 

danskerne skal betale noget mere i skat. Der er dog forskel på, hvor store, partierne mener, skattestignin-

gerne skal være. Denne analyse dokumenterer, hvor store skattestigninger de enkelte partier i rød blok har 

planer om: 

▪ Radikale foreslår skattestigninger på 2 mia. kr., mens Socialdemokraterne lægger op til skattestig-

ninger for 5 mia. kr.  

▪ SF vil øge skatten med 17 mia. kr., mens Enhedslisten vil øge skatten med 37 mia. kr. 

▪ I opgørelsen er der set bort fra finansskat (EU’s forslag om en skat på finansielle transaktioner). Alle 

4 røde partier er tilhængere af finansskatten, som ifølge S vil give et provenu på 7 mia. kr. 

▪ Danmark havde mange år i træk det højeste skattetryk i OECD. Sidste år kom vi ned på 2. pladsen 

efter Frankrig. Med de røde partiers fremlagte skattepolitik, er der risiko for, at Danmark igen kom-

mer til at indtage førstepladsen. 

▪ Hvis man ser på S, SF og Enhedslistens programmer op til valget så er der tale om markante skatte-

stigninger, som vil gå mærkbart ud over velstand og beskæftigelse. Højere aktieskat og renteskat, 

højere arveskat, bankskatter er i spil i disse dage og det er skadeligt for dansk økonomi. 

 

Skattestigninger (efter tilbageløb og adfærd) 
  mia. kr. 

Socialdemokraterne 5,1 

Radikale 1,8 

SF 17,0 

Enhedslisten 36,9 

Anm.: Uden finansskat. Alle partierne er tilhængere af 
finansskatten, som ifølge S vil give 7 mia. kr. 

 

 

  



 

 

 

De 4 partier i rød blok, som pt. forhandler om en ny regering og et nyt regeringsgrundlag, er enige 

om, at danskerne skal betale noget mere i skat.  

 

Der er dog forskel på, hvor store, partierne mener, skattestigningerne skal være. Radikale foreslår 

skattestigninger på 2 mia. kr., mens Socialdemokraterne lægger op til skattestigninger for 5 mia. kr. 

SF vil øge skatten med 17 mia. kr., mens Enhedslisten vil øge skatten med 37 mia. kr., jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Skattestigninger (efter tilbageløb 
og adfærd) 

  mia. kr. 

Socialdemokraterne 5,1 

Radikale 1,8 

SF 17,0 

Enhedslisten 36,9 

Anm.: Uden finansskat. Alle partierne er tilhængere 
af finansskatten, som ifølge S vil give 7 mia. kr. 

 

I opgørelsen er der set bort fra finansskat (EU’s forslag om en skat på finansielle transaktioner). Alle 

4 røde partier er tilhængere af finansskatten, som ifølge S vil give et provenu på 7 mia. kr. 

 

Skattestigninger er angivet som effekten på de offentlige finanser, dvs. efter tilbageløb og adfærd 

(dvs. sammenligneligt med opgørelsen af råderummet). Det betyder, at den umiddelbare skattestig-

ning, som borgerne oplever, vil være større (fordi der heri ikke indgår tilbageløb og adfærd). 

 

Herunder oplistes de enkelte partiers skatteforslag. 

De Radikale vil øge skatten med 1,8 mia. kr., jf. tabel 2. Det drejer sig primært om en forhøjelse af 

arveafgiften fra 5 til 15 pct. for familieejede virksomheder (1,1 mia. kr.) samt indførelse af en skat på 

digitale tjenesteydelser (0,5 mia. kr.).  

 

Derudover vil de Radikale tilbagerulle lempelserne af registreringsafgiften, herunder forhøje satsen 

fra 85/150 pct. til 105/180 pct., samt sænke grænsen for, hvornår man skal betale den høje sats. 

Provenuet skal anvendes på at sænke afgiften på grønne biler. 

  



 

 

 

Tabel 2. Radikale Venstres skatteforslag, provenuvirkning  
  Skattestigninger Mia. kr. 

1 Annullering af lempelse af bo- og gaveafgift 1,1 

2 Skat på digitale tjenesteydelser 0,5 

3 Forhøjelse af partikeludledningsafgift 0,05 

4 Forhøjelse af afgiften på plastikposer 0,16 

5 Tilbagerulning af lempelse af registreringsafgift 0,80 

6 CO2-afgift på flyrejser   

7 Højere pesticidafgift   

8 Afgift på ubehandlet husdyrgødning   

9 Hæve cigaretpakkepris til 70 kr.   

  I alt 2,61 

     

  Skattelettelser   

1 Grønne biler -0,80 

2 Lavere afgift på overskudsvarme   

  I alt -0,80 

     

  Samlet skattestigning 1,81 

Kilde: Radikales 2030-plan fra juni 2019 samt klimaudspillet ”Klimaet kal-
der” fra marts 2019. 

 

Radikale har desuden slået fast, at skatten på arbejde ikke skal øges. Sofie Carsten Nielsen udtalte 

følgende til Berlingske i starten af regeringsforhandlingerne: ”Vi er grundlæggende ikke for at hæve 

skat på arbejde. Det er vi imod. Det mindsker økonomien, det giver færre mennesker i arbejde, og så kan vi 

ikke på længere sigt finansiere det, vi gerne vil, og det er der, det skiller. Vi har en forskellig økonomisk poli-

tik fra socialister, og det er der intet odiøst”1. 
 

Samtidig lægger Radikale i deres 2030-plan op til en skatteomlægning, hvor skatten på arbejde 

sænkes, og skatten øges på forurening, usunde varer mv. De har dog ikke fremlagt et konkret bud 

på en sådan skatteomlægning, og derfor er den ikke medtaget i tabel 2. 

Socialdemokraterne har i alt 15 forslag til skattestigninger, og 2 forslag til lavere skat for erhvervsli-

vet. Samlet set øger Socialdemokraternes forslag skatterne med 5 mia. kr. efter tilbageløb og ad-

færd (12 mia. kr. hvis Danmark kommer med i EU’s finansskat), jf. tabel 3. 

  

                                                                                                                                                                                                                             

1 Kilde: ”Radikale afviser SF om central del af klimaplan: Glem øget skat på arbejde”, Berlingske d. 11. juni 2019 

https://valg.radikale.dk/media/1424/fremad_visioner-til-virkelighed.pdf
https://valg.radikale.dk/media/1305/klimaet-kalder_radikale-venstres-groenne-plan_marts-2019.pdf
https://valg.radikale.dk/media/1305/klimaet-kalder_radikale-venstres-groenne-plan_marts-2019.pdf
https://www.berlingske.dk/politik/radikale-afviser-sf-om-central-del-af-klimaplan-glem-oeget-skat-paa


 

 

 

Tabel 3. Socialdemokraternes skatteforslag, provenu efter tilbageløb og adfærd 

  Skattestigninger Mia. kr. 

1 Skat på arbejdsgiverbetalt telefon 0,7 

2 Ophævelse af skattestop for punktafgifter 0,8 

3 Loft over fradrag i selskabsskatten for lønninger på 10 mio. kr. pr. medarbejder 0,4 

4 Forhøjelse af arveafgift til 15 pct. for familieejede virksomheder 1 

5 Forhøjelse af bundfradrag i arveafgift til 500.000 kr. og arv over 3 mio. kr. be-
skattes med 30 pct. 

0,3 

6 Forhøjelse af renteskat fra 42 til 52 pct. 0,4 

7 Aktieskat forhøjes fra 42 til 45 pct. 0,6 

8 Aflysning af forhøjelse af loftet i aktiesparekontoen 0,1 

9 Aflysning af forhøjelse af investorfradrag 0,1 

10 Balanceskat på finansielle institutioner 1,5 

11 Skat på finansielle transaktioner (finansskat) 7 

12 Skat på digitale selskaber ? 

13 Skat på streamingtjenester (Netflix, HBO mv.) 0,1 

14 Afgifter på plastik og kemi 0,3 

15 Forhøjelse af arbejdsskadeafgiften mm. 0,2 

  Skattelettelser   

1 Forhøjelse af fradrag for forskning fra 110 pct. til 130 pct. -0,9 

2 Forhøjet afskrivningsgrundlag for SMV-investeringer i maskiner og IT-udstyr -0,5 

  Samlet skattestigning, netto (uden finansskat) 5,1 

  Samlet skattestigning, netto (med finansskat) 12,1 

Kilde: CEPOS-notat om Socialdemokraternes skattestigninger samt Socialdemokraternes 2025-
plan 

SF skriver i deres velfærdsudspil, at de vil hæve skatterne med 14 mia. kr. for at forbedre velfærden. 

Dog er det ikke udspecificeret, hvilke forslag der skal give hvor meget i provenu (der nævnes top-

skat på arbejdsfrie indkomster, formueskat og reklameskat). 

Desuden vil SF forhøje arbejdsmarkedsbidrag og topskat for 3 mia. kr. til en klimakonto. 

I alt skattestigninger for 17 mia. kr. 

Derudover har SF fremlagt en klimaplan med yderligere skatte- og afgiftsstigninger, dog uden at 

sætte konkrete tal på. SF’s skatteforslag fremgår af tabel 4. 

  

https://cepos.dk/media/3451/socialdemokraterne-laegger-op-til-skattestigninger-pa-11-mia-kr.pdf
https://www.socialdemokratiet.dk/media/4231/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf
https://www.socialdemokratiet.dk/media/4231/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf


 

 

 

Tabel 4. SF's skatteforslag 

  Skattestigninger   

1 Topskat på arbejdsfrie indkomster   

2 Skat på meget store formuer   

3 Skat på reklamer   

4 Øge arbejdsmarkedsbidrag med 0,4 pct.point   

5 Grøn topskat på 1 pct.point   

6 Roadpricing   

7 Flyafgifter    

8 Ingen tilpasning af registreringsafgift til dieselgate   

9 Landbruget skal betale dieselafgift   

10 Forhøjelse af affaldsvarmeafgiften   

11 
Højere afgift på afbrænding eller forgasning af blandet affald indeholdende 
plast  

  

12 Skibfartsafgift   

  Skattelettelser   

1 Lavere elvarmeafgift, varmepumper   

2 Lavere afgift på brug af biogas i transportsektoren    

Kilde: SF’s Velfærdsudspil, SF’s klimaplan: Hurtigt frem mod et klimaneutralt Danmark og SF’s forslag  

om en klimakonto 

Herunder er der indsat udklip, hvor SF’s skattestigninger på 14+3=17 mia. kr. fremgår. 

 

Kilde: https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/03/sf-velfaerdsudspil-marts-2019.pdf 

https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/03/sf-velfaerdsudspil-marts-2019.pdf
https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/05/sf-et-klimaneutralt-danmark-1.pdf
https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/04/klimakonto.pdf
https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/03/sf-velfaerdsudspil-marts-2019.pdf


 

 

 

 

Kilde: https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/04/klimakonto.pdf 

Enhedslisten har tidligere fremlagt en 100-dages plan, hvor de samlet angiver skattestigninger for 

45 mia. kr. Enhedslisten medregner dog bevidst ikke adfærdseffekter. Når man bl.a. medtager ad-

færdseffekter (hvor der foreligger konkrete skøn fra Finansministeriet), bliver skattestigningerne 

på ca. 37 mia. kr., jf. tabel 5. I opgørelsen af de 37 mia. kr., er der i de tilfælde, hvor der ikke forelig-

ger konkrete skøn fra Finansministeriet, taget udgangspunkt i Enhedslistens skøn uden konkret stil-

lingtagen til Enhedslistens skøn.  

 

Tabel 5. Enhedslistens skatteforslag i 100-dages plan, provenu      

        Mia. kr. 

  Skattestigninger Enhedslisten CEPOS Forskel 

1 Kapital- og aktieindkomst beskattes som lønindkomst 6,4 5,1 1,3 

2 Balanceskat på den finansielle sektor ekskl. egenkapital 5,7     

3 Tilbagerulle selskabsskattelettelserne fra 2013 5,3 3,3 2,0 

4 Skat på overnormal profit 4,6 2,5 2,1 

5 Fjerne fradrag i topskat for pensionsindbetalinger 4,5     

6 Bedre kontrol i SKAT 4,1     

7 
Arbejdsmarkedsbidraget skal ikke kunne fradrages i grund-
laget for topskat 

3,6 2,0 1,6 

8 Fjerne el-afgiftsfritagelse for biobrændsel 3,6 2,9 0,7 

9 Tilbagerul pensionsfradrag fra skattereform 2018 2,2 3,1 -0,9 

10 Genindførelse af formueskatten 2,0 1,7 0,3 

11 Mllionærskat 2,0 1,6 0,4 

12 Fjerne lempelser i registreringsafgiften 2,0 1,1 0,9 

13 Opstramning af Nordsøbeskatningen 1,5 1,0 0,6 

14 Hæve grænsen for god benzinøkonomi 1,3 0,8 0,5 

15 Skat på store arve 1,1 1,0 0,2 

16 Tilbagerul lempelser i øl- og sodavandsafgifter 0,8 0,4 0,4 

17 Fjerne lempelser i bo- og gaveafgift 0,8 1,0 -0,2 

18 Målrette jobfradraget til de lavestlønnede 0,5 0,8 -0,3 

19 Tilbagerulle lempelse i virksomhedsskat 0,5 0,0 0,5 

https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/04/klimakonto.pdf


 

 

 

20 Afskaf boligjobordningen 0,5 0,4 0,1 

21 Genindføre NOx-afgiftens gamle satser 0,4 0,2 0,2 

22 Genindfør udligningsskatten 0,4 0,4 0,0 

23 Fjerne fradrag for nye typer af lønudgifter 0,4 0,4 0,0 

24 Genindføre vægtbaseret emballageafgift 0,4 0,3 0,1 

25 Fjerne forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 0,3 0,3 0,0 

  I alt 54,9   10,4 

          

  Skattelettelser Enhedslisten CEPOS Forskel 

1 Højere personfradrag til lav- og mellemindkomsterne -7,2 -9,1 -1,9 

2 Moms på økologi -2,2     

3 Bedre skatteforhold for demokratiske virksomheder -0,1     

  I alt -9,5   -1,9 

          

  Samlet skattestigning 45,4 36,9 8,5 

Kilde: https://cepos.dk/media/1770/enhedslistens_100-dages-plan.pdf 

 
 

https://cepos.dk/media/1770/enhedslistens_100-dages-plan.pdf

