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Skattetryk 
 

Danmark har udsigt til det  
laveste skattetryk siden 1992 
 

Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par 

år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært højt i 2014 pga. fremrykningen af kapital-

pensionsbeskatning forventes skattetrykket at falde til et mere normaliseret niveau. Allerede i 

2018 vil skattetrykket være det laveste i Danmark siden 1992 ifølge tal fra Finansministeriet.  

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 5. juli 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Traditionelt opgøres skattetrykket som samlede skatteindtægter i forhold til bruttonatio-
nalproduktet (BNP). Ifølge konvergensprogram 2016 har Danmark udsigt til det laveste 
skattetryk siden 1992 inden for et par år.  
 

• Det er problematisk at sammenligne skattetrykket på tværs af lande, da indretningen af 
skattesystemet har en stor betydning for skattetrykket. Alene det forhold, at man i Dan-
mark betaler indkomstskat af overførsler trækker således skattetrykket op med omkring 
4 pct. point.  

 
• Korrigerer man for indkomstskat af overførsler har Danmark ikke ”verdens højeste skat-

tetryk”. Det samlede skattetryk i Danmark er i den høje ende blandt OECD-lande, men 
altså ikke i en liga for sig selv, som man ellers ofte får indtryk af i debatten i Danmark. 
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Udsigt til laveste skattetryk siden 1992 

Ifølge Danmarks konvergensprogram 2016 har Danmark inden for de næste par år udsigt til det laveste 

skattetryk siden 1992. Traditionelt opgøres skattetrykket som samlede skatteindtægter i forhold til brut-

tonationalproduktet (BNP). Ifølge konvergensprogrammet udgør de samlede skatter og afgifter 46 pct. 

af BNP i 2016. Allerede i 2018 forventes dette at være faldet til 44,6 pct. Det er det laveste siden 1992, 

hvor skatterne udgjorde 44,4 pct. af BNP. 

 

Figur 1. Udvikling i skattetrykket i Danmark 

 

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet og Konvergensprogram 2016. 

 

Det samlede skattetryk afhænger af flere ting udover de skattepolitiske tiltag. Eksempelvis har konjunk-

turer en betydning for skattetrykket ligesom variationen i oliebeskatning og pensionsafkastbeskatningen 

har en betydning.  

 

I 2014 var skattetrykket ekstraordinært højt fordi man fremrykkede beskatningen af kapitalpensioner. 

Der var altså ikke tale om en permanent skattestigning, men derimod om en fremrykning af et skatte-

provenu. I 2016 er dette normaliseret igen, og skattetrykket er faldet fra 50,3 pct. i 2014 til under 46 pct. 

i 2016. Dette forventes at falde yderligere til 44,6 pct. i 2018. 

 

Problematisk at sammenligne skattetryk mellem lande 

Skattetrykket bliver ofte brugt som argument for, at skatten er ekstraordinær høj i Danmark. En simpel 

sammenligning af de samlede skatter og afgifter i forhold til BNP viser da også, at skattetrykket er højt i 

Danmark sammenlignet med andre lande. Den nyeste opgørelse fra OECD bygger på 2014-data, hvor 

skattetrykket var ekstraordinært højt i Danmark, pga. fremrykningen af kapitalpensionsbeskatningen. 

Bruger man 2014 som sammenligningsgrundlag ligger Danmark derfor klart over andre lande.  

 

Det er dog af flere årsager forsimplet at sammenligne skattetrykket på denne måde mellem lande. Ind-

retningen af skattesystemet har således en stor betydning for det samlede skattetryk. Eksempelvis be-

taler man indkomstskat af overførsler i Danmark, mens overførsler i mange andre lande er helt eller 

delvist skattefrie. Det giver et kunstigt højt skattetryk i Danmark sammenlignet med andre lande, da 
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skatten af overførsler indgår i skattetrykket mens overførsler ikke indgår i BNP. Det bør man som mini-

mum korrigere for, når skattetrykket imellem lande sammenlignes. Hvis man ”nettoficierede” overførs-

lerne (dvs. renser opgørelsen for direkte skat af overførsler) ville skattetrykket i Danmark falde med 

omkring 4 pct. point ifølge Finansministeriet, selvom der ikke skete en reel ændring1.  

 

Hertil kommer, at nogle lande giver sociale tilskud som skattefradrag i stedet for direkte tilskud. Eksem-

pelvis støttes børnefamilier i Tyskland gennem skattefradrag for udgifter til børnepasning, mens det i 

Danmark er et direkte tilskud. Dette bidrager til et lavere skattetryk i Tyskland end i Danmark. 

 
I figur 2A er skattetrykket i OECD-landene opgjort simpelt og i figur 2B korrigeret for direkte skatter af 

overførsler og skattefradrag til sociale formål. Som det ses, så har Danmark kun det højeste skattetryk, 

hvis man tager udgangspunkt i det simple skattetryk i 2014, hvor skattetrykket var ekstraordinært højt i 

Danmark. Ser man lidt frem, når skattetrykket i Danmark normaliseres igen, så falder Danmark til en 3. 

plads over skattetryk, når man bruger 2016 eller 2018-data for Danmark.  

 

Bruger man i stedet det mere retvisende korrigerede skattetryk, så ligger Danmark lavere end Frankrig i 

2014, hvor skattetrykket ellers er ekstraordinært højt i Danmark. Bruger man 2016-data for Danmark 

rykker Danmark ned på en 3. plads og bruger man 2018 som udgangspunkt for Danmark rykker vi helt 

ned på 7. pladsen efter Frankrig, Belgien, Italien, Østrig, Finland og Sverige.  Ingen af de andre lande der 

ligger tæt på Danmark i opgørelsen har et ekstraordinært højt skattetryk i 2014, ligesom Danmark har2. 

Det indikerer altså, at det ikke er et retvisende udgangspunkt at bruge 2014-data for Danmark. 
  

                                                                 
1 FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 286, 28. juni 2016 
2 Ifølge OECD’s opgørelse af skattetrykket er det kun Danmark og Island der har en stigning i skattetrykket i 2014 på mere end 2 pct. point. For de 

lande der ligger tæt på Danmark i opgørelsen er ændringen i 2014 på under 0,5 pct. point. Det tyder altså på, at det kun er Danmark der har et 

ekstraordinært højt skattetryk i 2014. 
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Figur 2A. Simpelt skattetryk, pct. af BNP 

 
 

 Figur 2B. Korrigeret skattetryk, pct. af BNP 

 
 

Anm.: Data for Danmark i 2016 og 2018 er fra Konvergensprogam 2016. I det korrigerede skattetryk er der fratrukket skatter af overførsler og til-

lagt skattefradrag til sociale formål.. 

Kilde: AE på baggrund af OECD, Konvergensprogram 2016 og Finansudvalget svar på spørgsmål 286 

 

Selvom sammenligningen i figur 2B er mere retvisende end den traditionelle opgørelse af skattetryk, så 

er sammenligningen ikke perfekt.  Som det er illustreret ovenfor skal man være varsom med ukritisk at 

sammenligne skattetryk imellem lande. Tekniske forskelle i indretningen af skattesystemet kan således 

give forskelle i skattetrykket, selvom der reelt ikke er nogen forskel. Det fremgår også af Skatteministe-

riets hjemmeside, hvor der står: 

 

”To lande, der i realiteten er helt ens, vil kunne få uens skattetryk alene på grund af skattetekniske forskelle. 

Afvigelserne kan opstå, f.eks. hvis overførselsindkomster ikke er lige skattepligtige, hvis der i ét land i højere 

grad bliver givet indirekte tilskud gennem fradragsmuligheder i stedet for gennem direkte tilskud, hvis offentlig 

regulering i ét land varetager opgaver, som i et andet land løses gennem skattesystemet, og hvis der er forskellig 

vægt på direkte og indirekte skatter”3 

 

En tredje måde at opgøre skatterykket på er samtidig at korrigere for de indirekte skatters virkning på 

BNP. Det kan man gøre ved en BFI-korrektion, som tager hensyn til, at de indirekte skatter medregnes i 

                                                                 
3 http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2001/juni/ska%CF%84-juni-2001/skattetryk  
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BNP. Med denne korrektion fjernes effekten af indirekte skatter fra BNP opgørelsen. Det er vist i figur 3. 

Som det ses, så har Danmark med denne yderligere korrektion kun det højeste skattetryk, hvis man tager 

udgangspunkt i det ekstraordinære høje år 2014. Ser man på 2016 eller 2018 for Danmark, så ligger vi 

på en 4. plads med dette skattetryk. 

 

Figur 3. Skattetryk korrigeret for skat af overførsler, skattesubsidier og BFI-korrektion 

 

Anm.: Data for Danmark i 2016 og 2018 er fra Konvergensprogam 2016. I det korrigerede skattetryk er der fratrukket skatter af overførsler og til-

lagt skattefradrag til sociale formål. I BFI-korrektionen fjernes effekten af, at indirekte skatter indgår i BNP. 

Kilde: AE på baggrund af OECD, Konvergensprogram 2016 og Finansudvalget svar på spørgsmål 286 
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Udover ovenstående korrektioner kan man argumentere for, at der også skal korrigeres for forskelle 

mellem den langsigtede holdbarhed mellem landene, hvilket komplicerer sammenligningen af skatte-

trykket i mellem landene yderligere.  

 

Endelig kan man overveje, om det er mest retvisende at opgøre skattetrykket i forhold til BNP eller i 

forhold til bruttonationalindkomsten (BNI). Mens BNP måler den indkomst, der via produktionen skabes 

på egen jord, så er BNI korrigeret for aflønning af ansatte, formueindkomst og produktions- og import-

skatter minus produktionssubsidier til og fra udlandet. BNI måler altså den samlede indkomst, der er til 

rådighed i et land. Da BNI er større end BNP for Danmarks vedkommende pga. vores store udlandsfor-

mue, er skattetrykket mindre opgjort i forhold til BNI end i forhold til BNP. For de lande hvor det forholder 

sig omvendt, fx pga. en stor udlandsgæld, da er skattetrykket højere opgjort i forhold til BNI end i forhold 

til BNP.  

 

I stedet for at fokusere på det samlede skattetryk, som er meget svært at sammenligne retvisende mel-

lem lande, kan man se på beskatningen af lønindkomst. OECD har opstillet en model, hvor man direkte 

kan sammenligne skatten på arbejde mellem OECD-lande. Ifølge denne opgørelse har skatten på arbejde 

været faldet i en årrække i Danmark. Og som vist i en AE-analyse for nylig betyder det, at Danmark nu 

har en lavere skat på arbejde end EU-gennemsnittet og en væsentlig lavere skat på arbejde end fx Sve-

rige og Tyskland4. 

 

Skatten på arbejde er altså ikke høj i Danmark sammenlignet med andre EU-lande.  

 

Det samlede skattetryk i Danmark er i den høje ende blandt OECD-lande, men ikke i en liga for sig selv, 

som man ellers ofte får indtryk af i debatten i Danmark. Den samfundsmodel vi har i Danmark kræver 

en høj skatteindtægt for at finansiere bl.a. uddannelse, infrastruktur, sundhed, børnepasning, ældrepleje 

og overførsler. I lande med en angelsaksisk velfærdsmodel skal hver enkelt borger selv finansiere meget 

af dette, enten direkte eller gennem private forsikringsordninger.  

 

 

                                                                 
4 Jf. AE analyse af 23. april 2016 ”I Danmark er skatten på arbejde lavere end EU gennemsnittet”  

http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_i-danmark-er-skatten-paa-arbejde-lavere-end-gennemsnit-i-eu.pdf  


