
 

 

 

Retfærdig skat 

- Enhedslistens forslag til en skattereform, der kan styrke ligheden 

 

Mens lønudviklingen nærmest står stille, og virksomhedsejerne høster en rekordstor andel af overskuddet, 

har skatteindgreb efter skatteindgreb favoriseret aktieejere, boligejere og topskattesegmentet.   

 

Mens den rigeste del af samfundet med de højeste indkomster er blevet rigere de seneste år, er 

indkomsterne stagnerende for det store flertal på arbejdsmarkedet. 

 

Enhedslisten foreslår en skatteomlægning, der kan vende denne udvikling ved at sænke skatten med 6,2 

milliarder kr. for den halvdel af befolkningen, der har de laveste indkomster. Reformen finansieres ved at 

genindføre formueskatten, indføre en millionærskat, øge skatten på store arve samt annullere den sænkede 

selskabsskat. 

 

Enhedslisten foreslår samlet at hæve en række skatter for 7,2 milliarder kr. Provenuet skal direkte gå til at 

øge personfradraget for indkomster op til 300.000 kr. Det svarer i praksis til at sænke skatten for de 3 

millioner danskere med de laveste indkomster. For de 1,9 millioner danskere, der får fuldt udbytte af det 

forøgede fradrag, vil det betyde et løft af rådighedsbeløbet på ca. 4.000 kr. om året. 

 

Enhedslistens forslag vil øge den økonomiske lighed i samfundet, som er faldet over en årrække. 

International økonomisk forskning har de seneste år i stigende grad dokumenteret, at øget ulighed hæmmer 

den økonomiske udvikling. Omfordeling fra toppen af indkomstskalaen til bunden og midten vil samtidig øge 

efterspørgslen i samfundet og dermed bidrage til at skabe nye arbejdspladser. 

 

Forslaget er kun en del af Enhedslistens samlede skattepolitik, og vi har yderligere ønsker om at omlægge 

boligskatten, så beskatningen rammer realiserede gevinster, at omlægge registreringsafgiften så små og 

miljørigtige biler bliver billigere, mens store og forurenende biler bliver dyrere, samt at beskatte finansielle 

transaktioner og kapitalindkomster for at finansiere mere borgernær velfærd. 

  



 

 

Her kommer pengene fra: 
 

 

 Genindførelse af formueskatten 

Store formuer skal beskattes, som det skete herhjemme indtil sidst i 1990’erne. Genindfører man en 

formueskat, eksempelvis på 1 pct. af formuer på over 3 millioner kr., vil det indbringe indtægter på 1,4 

milliarder kr. årligt.i 

 

 Millionærskat 

Udviklingen for den lille del af befolkningen med de højeste indkomster er løbet helt fra indkomstudviklingen 

for resten af befolkningen. Den tendens er blot blevet forstærket under krisen. Enhedslisten foreslår derfor at 

indføre en skat på 5 pct. af indkomster over en million kr. Meningsmålinger har tidligere vist, at 2/3 af 

befolkningen støtter ekstraskat for de allerhøjeste indkomster. Det vil indbringe 1,2 milliarder kr. årligt.ii 

 

 Progressiv arveafgift 

I dag er der en flad skat på arv fra nære slægtninge, som overstiger 268.900 kr. (2014). Afgiften er på 15 pct. 

uanset, hvor meget arven overstiger det skattefri beløb. Enhedslisten foreslår at indføre en ekstra boafgift på 

15 pct. for store arvesummer over 750.000 kr. Det vil indbringe et provenu på mindst 1,8 milliarder kr. årligt.iii 

 

 Tilbagerulning af selskabsskattelettelserne fra 2013 

I Vækstplan DK fra 2013 var et at elementerne, der skulle skabe vækst, en selskabsskattelettelse på 2,8 

milliarder kr. Der er meget dårligt belæg for, at selskabsskattelettelser har en positiv betydning for 

investeringer og beskæftigelse, og selv efter finansministeriets egne beregninger er jobeffekten af lettelserne 

stærkt begrænset. Enhedslisten vil derfor tilbagerulle selskabsskattelettelserne, der vil indbringe 2,8 

milliarder kr. årligtiv. 

 

Det skal pengene bruges til: 
 

 Højere personfradrag for indkomster op til 300.000 kr. 

Enhedslisten vil bruge 6,2 milliarder kr. på at hæve personfradraget for jævne indkomster og nedefter. Det er 

en af de mest effektive måder at sikre, at skattesænkninger får effekt i bunden af indkomstskalaen. I runde 

tal vil det kunne finansiere at hæve personfradraget med 10.000 kr. for indkomster under 250.000 kr. og 

gradvist aftrappe det ekstra fradrag for indkomster mellem 250.000 kr. og 300.000 kr. Stadig i runde tal vil 

det give de 1,9 millioner danskere, som kan udnytte det forøgede fradrag fuldt ud, en stigning i 

rådighedsbeløbet på knapt 4.000 kr. om året. Det vil alt andet lige betyde mest for de laveste indkomster. 

Beregningen baserer sig på et svar fra Skatteministeriet.v Det umiddelbare provenutab efter tilbageløb er 6,2 

mia. kr.vi   

  



 

 

 

Oversigt 

Øget skat på formuer, på store arve og indkomster og for selskaber Indtægt 

Genindførelse af formueskatten 1,4 

Millionærskat 1,2 

Øget afgift på store arve 1,8 

Tilbagerulle sænkningen af selskabsskatten fra Vækstplan DK 2013 2,8 

Finansiering i alt 7,2 

 

Lavere skat for de laveste indkomster Udgift 

Højere personfradrag for indkomster op til 300.000 kr. 6,2 

Ikke disponeret 1,0  

Forbedringer i alt 7,2 

  

Alle beløb er i milliarder kr. Tallene er som hovedregel baseret på svar fra Skatteministeriet. Tallene er 

provenuet efter tilbageløb, men uden indregning af tvivlsomme dynamiske adfærdseffekter. 

 

i http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/320/index.htm  
ii http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/323/index.htm  
iii http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/321/index.htm  
iv http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L218/20121_L218_som_fremsat.pdf  
v http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/SAU/spm/624/svar/1246425/index.htm  
vi http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/324/index.htm  
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