
Her er pengene – en social afbalanceret plan 
for finansiering af velfærden 
 

Af Frank Aaen, Enhedslistens finanspolitiske ordfører.

 

Der er råd til velfærd, uden at vi behøver at afskaffe efterløn, forringe dagpengene eller tvinge danskerne til 

at arbejde mere. 

I denne finansieringsplan peger vi på indtægter og besparelser, der både dækker regeringens sparekrav og gi-

ver luft til mere velfærd og investeringer i beskæftigelse. Samtidig bidrager planen til et Danmark med mindre 

økonomisk ulighed. 

Planen består af tre dele:   

1) Forslag til nye indtægter

2) Forslag til besparelser

3) Forslag til, hvordan vi undgår en akut gældsætningen af staten

1) Nye indtægter

Vi foreslår følgende indtægter på i alt 39,6 milliarder kr. Ingen af vores skatter og afgifter rammer almindelige 

lønmodtageres indkomster.

 a) Tilbagerulning af skattelettelser til de rigeste. 7,3 mia kr.

Forårspakke 2.0 giver massive skattelettelser til de rigeste i samfundet. De 10 % rigeste i samfundet, der tje-

ner omkring en halv million eller mere, får en lettelse på 7,3 mia. kr. Direktøren for Danmarks største bank fik 

f.eks. en skattelettelse på ½ million kr. Skattelettelserne til de rigeste vil vi rulle tilbage.

Kilde: AE-rådet + svar fra skatteministeren

 b) Mere skat fra de multinationale selskaber. 5 mia kr.

Som Enhedslistens undersøgelser har påvist, er der fortsat multinationale selskaber, der ikke betaler skat. Vis-

mændene peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 milliarder kr. om året. Enhedsli-

sten mener, at det på kort sigt er muligt med bedre skattekontrol og skrappere lovgivning at hente 5 mia. kr.

Kilde Vismændene + eget skøn.
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 c) Større andel af indtægterne fra Nordsøen. 10 mia. kr.

Den nuværende aftale om Nordsøolien blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22 $ per tønde. Nu er 

prisen nærmere det 4-dobbelte, og der er formentlig dobbelt så meget olie som forventet i 2003. På den bag-

grund skønnes det, at der kan sikres en ekstra indtægt til staten på 10 mia. kr. i 2011, hvis olieaftalen genfor-

handles.

Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra skatteministeriet.

 d) Omsætningsafgift på aktier. 7,6 mia. kr.

Den tidligere eksisterende omsætningsafgift på aktier genindføres med 0,5 % af værdien af de papirer, der 

handles.

Kilde: Skatteministeriet.

 e) Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst. 5 mia. kr.

Skatten på aktieindkomst og anden kapitalindkomst er sænket under denne regering. Enhedslisten mener, at 

arbejdsfri indtægter fra det at eje værdipapirer skal beskattes lige så højt som indtægter, man har arbejdet for 

at få.

Kilde: Skøn baseret på svar fra skatteministeriet.

 f) Ekstra skat på 10 % på indkomster over 1 million kr. 1,7 mia. kr.

 

En sådan skat vil øge progressionen i det danske skattesystem. Ikke mindst i en periode, hvor staten mangler 

penge, og der skæres i velfærden, bør dem med meget store indkomster bidrage mere.

Kilde: Skatteministeriet.

 g) Genindførsel af formueskatten, der blev afskaffet i 90erne. 3 mia. kr.

Skatteministeriet har beregnet, at en genindførsel af de gamle regler vil betyde en formueskat på 1 % af for-

muer på over 2,2 millioner kr. for enlige og 4,2 millioner kr. for ægtepar.

Kilde: Skatteministeriet.

 Nye indtægter i alt     39, 6 Millarder
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2) Besparelser på de offentlige budgetter

I en tid med lavvande i statskassen, må der prioriteres langt skarpere i de offentlige udgifter. Men det skal ikke 

gå ud over den borgernære velfærd eller ramme nedslidte danskere. 

 h) Spar på motorveje: 6,4 mia. kr.

Den besparelse får vi ved at droppe planlagte udbygninger af motorveje på Fyn og i Nordsjælland fra 4 til 6 

spor. 

Kilde: De fremsatte lovforslag.

 i) Spar på konsulentbistand: 2 mia. kr

Alene staten brugte i 2008 3,7 mia. kr. på konsulentbistand. Hertil kommer det, som kommunerne og regio-

nerne bruger. Opgaverne kan i de fleste tilfælde løses bedre og billigere ved selv at udføre dem.

Kilde: Ugebrevet A4.

 j) Tropperne hjem fra Afghanistan: 2,3 mia. kr.

Krigen i Afghanistan er en katastrofe. Det går værre og værre for hver dag, krigen fortsætter. Og ud over de 

forfærdelige omkostninger i menneskeliv er udgifterne steget dramatisk. En del af besparelsen skal gå til at 

forstærke udviklingsarbejdet i Afghanistan og hjælpe til indgåelse af fredsaftaler.

Kilde: Svar fra forsvarsministeren.

3) Stop den voksende statsgæld

Den stigende statsgæld er en trussel mod velfærden og kan ende i en gældsspiral. Svaret er ikke at skære ned, 

for det er nødvendigt at vi investerer os ud af krisen. 

Vi foreslår i stedet, at gældsætningen standses gennem en reform af pensionsbeskatningen, der fremrykker 

statens indtægter. 

De opsparede private pensionsopsparinger udgør i alt 2.600 mia. kr. Denne opsparing er sket med skattefra-

drag og skal derfor i dag beskattes ved udbetaling. Hvis man fremrykker en del af beskatningen, f.eks. 5 %,  vil 

det fra den ene dag til den anden kunne indbringe 130 mia. kr. til staten. 

Skatten modregnes, når pensionerne udbetales, så den enkelte pensionsindbetaler får den samme pension 

udbetalt. Det er ikke meningen, at denne fremrykkede skat skal bruges til drift af den offentlige sektor, kun til 

at nedbringe statens gæld og imødegå stigende renteudgifter for staten.

 

Kilde: Skatteministeriet.
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Tabel 1

Nye indtægter

Tilbagerulning af skattelettelser til de rigeste. 7,3 mia kr.

Skat fra de multinationale selskaber. 5 mia. kr.

Bedre beskatning af indtægter fra Nordsøolien 10 mia. kr.

Omsætningsafgift på aktier 7,6 mia. kr.

Højere skat på kapitalindkomst 5 mia. kr.

Ekstra skat på indkomster over 1 million kr. 1,7 mia. kr.

Genindførsel af formueskatten 3 mia. kr.

Besparelser

Annullering af motorvejsprojekter 6,4 mia. kr.

Besparelser på konsulentbistand 2 mia. kr.

Tropperne hjem fra Afghanistan: 2,3 mia. kr.

Indtægter i alt 50, 3 mia. kr.

Tabel 2

Fremrykket pensionsbeskatning for at undgå gældsætning 130 mia. kr. 
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