
 

 
 

 

 

 

 

• Den meget omtalte franske økonom Thomas Piketty har udgivet bogen ”Kapital og ideologi”. I 

bogen foreslår Piketty en årlig formueskat på op til 90 pct. af formuen.   

• Pikettys formueskat starter ved 1,3 pct. for formuer over ca. 650.000 kr. (inkl. bolig og pen-

sionsformue). Dvs. 2,3 mio. danskere bliver ramt af formueskatten. Gennemsnitsdanskeren 

skal årligt betale 8.500 kr. i formueskat. 

• Den del af formuen, der er større end 2,6 mio. kr. inkl. bolig og pensionsformue beskattes 

med 2,7 pct. Det svarer til en realbeskatning af afkastet på ca. 100 pct. alene fra formueskat-

ten. Denne skat skal betales af godt 640.000 danskere. 

• Herefter øges formueskatten, og for de rigeste danskere udgør formueskatten 90 pct. 

• Hvis Pikettys formueskat indføres i Danmark, skal Kjeld Kirk Kristiansen (LEGO) betale 90 

pct. af sin formue i skat alene det første år, svarende til 37,3 mia. kr. Efter 6 år med Pikettys 

formueskat er 99,7 pct. af Kjeld Kirks formue beskattet væk. Den skrumper fra 41,5 mia. kr. 

til 0,1 mia. kr. 

• Forslaget vil konfiskere langt størstedelen af de største formuer i Danmark. Almindelige 

danskere vil også opleve en hård beskatning og vil i mange tilfælde blive fattigere af at spare 

op.  

• Forslaget vil indebære formueflugt ud af landet og kraftigt faldende investeringer. Konse-

kvensen vil være markant lavere produktivitet og levestandard for danskerne. 

• Den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen afskaffede i 1996 formue-

skatten, der var på 1 pct. af fri finansiel formue over 1 mio. kr. 

• Piketty vil bruge provenuet på at give alle 25-årige 120.000 EURO (900.000 kr.), som de kan 

anvende frit.  

 

Formueudvikling for de 5 rigeste danskere fra Forbes’ liste, mia. kr. 

  Start År 1 År 2 År 6 
Samlet for-

mueskat 
Samlet formueskat i 
pct. af initial formue 

Anders Holch Povlsen 54,4 5,4 0,8 0,12 -54,3 99,8 

Niels Peter Louis-Hansen 50,3 5,0 0,8 0,12 -50,2 99,8 

Kjeld Kirk Kristiansen 41,5 4,1 0,7 0,12 -41,4 99,7 

Martin Møller Nielsen 10,2 1,1 0,5 0,11 -10,1 98,9 

Benedicte Find 7,5 0,9 0,4 0,11 -7,4 98,5 



 

 

 

Pikettys forslag til en formueskat – op til 93 pct. 

 

Den franske økonom Thomas Piketty har udgivet bogen ”Kapital og ideologi”. I bogen foreslår Pi-

ketty at indføre en ny formueskat. Den skal omfatte værdipapirer som aktier og obligationer, bolig, 

pensionsformue mv.  

 

Pikettys forslag indebærer en gennemsnitlig beskatning af den samlede formue i Danmark på 2,9 

pct., dvs. en gennemsnitsskat på 2,9 pct. Det har CEPOS beregnet på Danmarks Statistiks personre-

gistre. Men beskatningen varierer meget med formueniveauet.  

 

Pikettys formueskat starter ved 1,3 pct. for formuer større end 50 pct. af gennemsnitsformuen på 

1,3 mio. kr. (dvs. ved ca. 650.000 kr. inkl. bolig og pensionsformue). Dvs. 2,3 mio. danskere bliver 

ramt af formueskatten. Den del af formuen, som er større end 650.000 kr. (og mindre end 2,6 mio. 

kr.), vil blive beskattet med en formueskat på 1,3 pct., jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Pikettys forslag til formueskat, marginalskatter og realbeskatning af af-
kast 

Multiplum af gen-
nemsnits-formuen 

Formueskatte-
grænse, kr. 

Formueskat, pct. 
(marginalskat) 

Realbeskatning af af-
kast (marginalskat) 

Under 0,5 <650.000   

0,5 – 2 >650.000 1,3% 48% 

2 – 5 >2,6 mio. 2,7% 99% 

5 – 10 >6,5 mio. 8,0% 296% 

10 -100 >13 mio. 10,6% 391% 

100 – 1.000 >130 mio. 65,6% 2428% 

1.000 – 10.000 >1,3 mia. 93,3% 3457% 

>10.000 >13 mia. 90,0% 3333% 

Anm.: Tabellen skal læses på følgende vis: For personer med en formue på mellem 2-5 gange gennem-

snitsformuen er marginalskatten på formuen 2,7 pct. Piketty viser i bogen kun gennemsnitsskatten for 

hvert formuetrin. De her viste marginalskatter stammer fra Pikettys hjemmeside om bogen. Realbe-

skatningen af afkastet er beregnet som formueskattesats/(nominelt afkast-inflation), hvor afkast (4,5 

pct.) og inflation (1,8 pct.) følger Finansministeriets antagelser. Piketty angiver ikke en marginalskat for 

personer med under halvdelen af gennemsnitsformuen. 

Kilde: Piketty1 samt CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre  

 

De 1,3 pct. er IKKE en skat på afkastet, men på formuen. Hvis renteafkastet efter inflation er på 2,7 

pct. årligt (standardantagelse i Finansministeriet), så svarer en formueskat på 1,3 pct. til en afkast-

beskatning på ca. 50 pct. (1,3/2,7=48 pct.).  

 

Derudover skal man betale rente- og aktieskat (på op til 42 pct. af afkastet) af formuen. Inkluderes 

rente- og aktieskat, vil mange personer med formuer over 650.000 kr. få en afkastbeskatning på 

over 100 pct. med Pikettys forslag. Dermed bliver mange danskere fattigere af at spare op. 

 

 

 

1  http://piketty.pse.ens.fr/files/ideology/xls/Chapter17TablesFigures.xlsx 

http://piketty.pse.ens.fr/files/ideology/xls/Chapter17TablesFigures.xlsx


 

 

 

Den del af formuen, der er mere end dobbelt så stor som gennemsnitsformuen (2,6 mio. kr. inkl. bo-

lig og pensionsformue) beskattes med 2,7 pct. Det svarer til en realbeskatning af afkastet på ca. 100 

pct. alene fra formueskatten. Denne skat betales af godt 640.000 danskere. Ud over formueskatten 

kommer som nævnt den almindelige aktie- og rentebeskatning, der bringer den reale beskatning 

langt over 100 pct.  

 

Personer med formue større end 6,5 mio. kr. (og mindre end 13 mio. kr.) betaler en formueskat på 8 

pct. af formuen over 6,5 mio. kr. Det svarer til en marginalskat af afkastet på næsten 300 pct. (fordi 

skatten på 8 pct. er næsten 3 gange så stort som realafkastet på 2,7 pct.). 

 

For personer med 1.000 gange større formue end gennemsnittet (>1,3 mia. kr.), når formueskatten 

op på 93 pct. 

 

Personer med formue 10.000 gange højere end gennemsnittet (>13 mia. kr.), får en formueskat på 

90 pct. Man kan undre sig over, at Piketty vil have en lidt lavere formueskat for de allerrigeste, end 

der er for formuer mellem 1,3 og 13 mia. kr. 

 

Disse formueskatteprocenter på op til 93 pct. er ekstremt høje. Som nævnt bliver hele det reale af-

kast allerede konfiskeret ved en formueskattesats på 2,7 pct. (oveni kommer så den almindelige af-

kastbeskatning). Pikettys formueskat er allerede på dette niveau (2,7 pct.) for personer med formue 

over 2,6 mio. kr.  

 

Piketty vil bruge provenuet fra formueskatte på at give alle 25-årige 120.000 EURO (900.000 kr.), 

som de kan anvende frit.  

Det skal nævnes, at Piketty også vil indføre en progressiv arveafgift, der skal medfinansiere 

checken på 120.000 EURO til alle 25-årige.  

Den ligger for de rigeste indbyggere på samme niveau som den årlige formueskat, dvs. 90 pct. Men 

for personer med lavere formue er arveskatten endnu højere end formueskatten. For personer der 

har en formue i Danmark på f.eks. 2,6 mio. kr. (2 gange gennemsnitsformuen) udgør arveskatten 70 

pct. marginalt, mens den er 2,7 pct. for formueskatten.    

Kjeld Kirk Kristiansen skal aflevere 99,7 pct. af sin formue efter 6 år  

 

Forbes opgør hvert år en liste over verdens rigeste personer (dem med formue over 1 mia. dollars). 

På den liste er der 8 danskere. I tabel 2 er angivet 5 af disse, herunder Keld Kirk Kristiansen, som er 

medejer af LEGO og chef fra 1979 til 20042.   

 

Ifølge Forbes har Kjeld Kirk Kristiansen en formue på 6,1 mia. USD svarende til 41,5 mia. kr. Hvis 

Pikettys forslag om en formueskat indføres i Danmark, skal Kjeld Kirk Kristiansen betale 90 pct. af 

sin formue i skat alene det første år, svarende til 37,3 mia. kr. 

 

 

2 De resterende 3 er i familie med Kjeld Kirk Kristiansen og har samme formue som Kjeld Kirk Kristiansen. 



 

 

 

I det andet år skal Kjeld Kirk Kristiansen betale en gennemsnitsskat på 83 pct.3 af den resterende 

formue på 4,1 mia. kr., dvs. yderligere 3,4 mia. kr. i formueskat. Dermed har han i alt betalt næsten 

40,7 mia. kr. i formueskat ud af en formue på 41,5 mia. kr. Det svarer til en beskatning på 98 pct.4   

 

I år 6 er 99,7 pct. af Kjeld Kirk Kristiansens formue beskattet væk, og kun 0,3 pct. resterer (120 mio. 

kr.). Dvs. hans formue er skrumpet fra 41,5 mia. kr. til 120 mio. kr. i løbet af 6 år. 

 

I tabel 2 angives formueudviklingen for de 5 rigeste danskere ifølge Forbes. Det fremgår, at de i lø-

bet af de 6 år mister 98,5 til 99,8 pct. af deres formue.   

 

Tabel 2. Formueudvikling for de 5 rigeste danskere fra Forbes’ liste, mia. kr. 

  Start År 1 År 2 År 6 
Samlet for-

mueskat 
Samlet formueskat i 
pct. af initial formue 

Anders Holch Povlsen 54,4 5,4 0,8 0,12 54,3 99,8 

Niels Peter Louis-Hansen 50,3 5,0 0,8 0,12 50,2 99,8 

Kjeld Kirk Kristiansen 41,5 4,1 0,7 0,12 41,4 99,7 

Martin Møller Nielsen 10,2 1,1 0,5 0,11 10,1 98,9 

Benedicte Find 7,5 0,9 0,4 0,11 7,4 98,5 

Kilde: Forbes World's Billionaires List 2020 samt CEPOS-beregninger 

 

Det fremgår ovenfor, at personer med en meget stor formue står til at få den konfiskeret af Pikettys 

formueskat. Det skyldes, at Piketty reelt betragter formuer som ”forurening”. Det er noget, der skal 

fjernes, fordi det er skadeligt. Han mener, at formuende personer kan købe sig til indflydelse. Desu-

den mener han, at mange mennesker, der i dag ikke har en formue, ville kunne drive en virksomhed 

lige så kompetent som de nuværende virksomhedsejere. 

 

Ser man specifikt på Kjeld Kirks Kristiansens formue, så skyldes den, at LEGO-virksomheden er 

mange penge værd. Dvs. Kjeld Kirk Kristiansen har ikke 41 mia. kr. stående på bankbogen. Derfor 

kan han blive tvunget til at sælge LEGO for at kunne betale skatten. Dvs. at han vil miste kontrollen 

over virksomheden. Det betragter Piketty som en god idé. Ifølge Piketty er det godt, at kapitali-

sterne mister deres virksomheder. 

 

En så hård beskatning af formuer vil føre til en massiv kapitalflugt ud af Danmark. Man må forvente, 

at store dele af dansk erhvervsliv ville flytte til udlandet. Forslaget vil også virke stærkt hæmmende 

på iværksættere, som skal overveje, om de skal yde en meget stor indsats og løbe en meget stor ri-

siko for at finde på nye ideer og omsætte dem til varer og tjenester, hvis stort set hele formuen alli-

gevel bliver beskattet væk. Hvis skatten indføres på EU-plan, så vil det medføre kapitalflugt ud af 

EU. 

 

Forslaget vil have en markant negativ effekt på investeringer i ny teknologi, maskiner mv. Det vil 

markant sænke produktivitet og velstand. 

 

 

3 Beregnet som 60 pct. af formuen op til 1,3 mia. kr. samt en skat på 93 pct. af formuen mellem 1,3 og 4,1 mia. kr., jf. appendiks 1. 
4 I disse beregninger er der for enkelhedens skyld ikke indregnet hverken afkast eller inflation. Det ville dog ikke påvirke resultatet næv-

neværdigt. 



 

 

 

 

Gennemsnitsdanskeren skal betale 8.500 kr.  

 

Danskerne har i gennemsnit en formue på 1,3 mio. kr. Med Pikettys forslag skal en gennemsnitsdan-

sker årligt betale 8.500 kr. i formueskat. Hvis man har en formue på 2 mio. kr., stiger skatteregnin-

gen til 17.600 kr. årligt, mens en person med en formue på 5 mio. kr. skal betale hele 89.400 kr. i for-

mueskat, jf. tabel 3. 

 

Tabel 3. Hvor meget skal man betale i Piketty-
formueskat, kr. (2020-niveau) 

Formue Formueskat 

500.000 0 

1.000.000 4.600 

1.300.000 (gennemsnitsdansker) 8.500 

1.500.000 11.100 

2.000.000 17.600 

2.500.000 24.100 

3.000.000 36.000 

3.500.000 49.400 

4.000.000 62.700 

4.500.000 76.000 

5.000.000 89.400 
Kilde: CEPOS-beregninger 

 

Tabel 3 viser, at selv for personer med relativt almindelige formuer, vil Pikettys formueskat med-

føre en betydelig ekstra skatteregning. 

 

Danmark har tidligere haft en formueskat, som den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup 

Rasmussen afskaffede i 1996. Formueskatten var på 1 pct. af fri finansiel formue5 over 1 mio. kr. 

I årene inden afskaffelsen var provenuet fra formueskatten relativt begrænset på knap 0,1 pct. af 

BNP (ca. 2 mia. kr. i dag). 

Det er ikke kun Danmark, som har afskaffet formueskatten. I 1990 var der 12 lande, som havde en 

formueskat. I dag er det kun 4 OECD-lande, som fortsat opkræver formueskat (Norge, Schweiz, 

Frankrig og Spanien). Udover Danmark har blandt andre Sverige, Finland, Tyskland og Holland af-

skaffet formueskatten6. 

 

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.”  

Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark 

til 3 pct. årligt de næste ti år.  

Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299) 

 

5 Dvs. boligformue og pensionsformue var undtaget. 
6 Kilde: OECD 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/the-role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-oecd_9789264290303-en#page18


 

 

 

 

 

 


