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Underskud: EU-henstilling skyldes 

regeringens skattelettelser 
 

Danmarks offentlige underskud overskrider for første gang i 2010 EU's grænse for offentlige 

underskud på 3 pct. af BNP, hvilket har resulteret i en henstilling fra EU. Det offentlige under-

skud bliver ifølge Finansministeriet på 63 mia.kr. i 2010, svarende til 3,6 pct. af BNP. Uden de 

ufinansierede skattelettelser i 2007 og de underfinansierede skattelettelser i 2009 ville un-

derskuddet imidlertid kun være på 2,7 pct. af BNP – dermed ville Danmark have opfyldt EU's 

krav. At det offentlige underskud er blevet så stort, er altså i høj grad selvforskyldt. 

 
af chefanalytiker Martin Madsen                                                                                        19. januar 2011 

Analysens hovedkonklusioner 

 
• Uden det sidste årtis skattelettelser ville der i dag være et underskud på de offentlige fi-

nanser på 24 mia. svarende til et underskud på 1,4 procent af BNP. Det svarer til, at 61 
procent af underskuddet i 2010 kan tilskrives VKO’s skattelettelser.  
 

• Alene uden de ufinansierede skattelettelser i 2007 og de underfinansierede skattelettel-
ser i 2009 ville underskuddet være på 2,7 pct. af BNP. 

 

• Det vil sige, at uden de ufinansierede skattelettelser i 2007 og de underfinansierede 
skattelettelser i 2009 ville Danmark have opfyldt EU's krav og altså ikke fået henstillin-
gen fra EU.  
 

• Underskuddet er i høj grad selvforskyldt. Der er ført en uansvarlig økonomisk politik med 
bl.a. ufinansierede skattelettelser. 
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Offentligt underskud er i høj grad selvforskyldt pga. skattelettelser 

Danmarks offentlige underskud overskrider for første gang i 2010 EU's grænse for offentlige underskud 

på 3 pct. af BNP. Det offentlige underskud bliver ifølge Finansministeriet 63 milliarder kroner i 2010, 

svarende til 3,6 pct. af BNP. 

 

Selv om den økonomiske krise i øjeblikket koster de offentlige kasser dyrt, ville underskuddet være 

langt mindre uden regeringens skattelettelser. 

 

Faktisk ville Danmark ikke have fået en henstilling fra EU i 2010 om at bringe det store underskud ned, 

hvis man ikke havde givet ufinansierede og underfinansierede skattelettelser. VK-regeringen har givet 

skattelettelser for over 52 mia. kr. med skatteaftalerne i 2004, 2007 og 2009 samt med skattestoppet 

– et skattestop, som i sig selv er dyrere end efterlønsordningen. Det fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Skattelettelserne i 2010 

  Mia. kr. Pct. af BNP 

2. VKO-skattelettelser, heraf -52 -3,0 

     2.1 Skattestoppet i 2010 -19   

     2.2 Skattelettelser i 2004 -12   

     2 .3 Skattelettelser i 2007 -9   

     2.4 Skatteomlægning i 2009 inkl. fremrykning af pensionsbeskatning -11   

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag og Økonomisk Redegørelse, maj 2010. 

 

At regeringens skattelettelser i 2007 er ufinansierede fremgår blandt andet af Finansministeriets kon-

vergensprogram fra 2007 og af Vismændenes efterårsrapport fra 2007, jf. boks 1. At det er tale om 

ufinansierede skattelettelser i bl.a. 2007, dokumenteres af Finansministeriet selv i citatet i boks 1. Her 

skriver Finansministeriet om 2007-skatteaftalen, der blev vedtaget lige op til valget i efteråret 2007, at 

skattepolitikken har svækket den finanspolitiske holdbarhed.  

 

Endvidere er der i boks 1 en række citater fra bl.a. De Økonomiske Vismænd, der ligeledes påpeger, at 

skattelettelserne i 2004 og 2007 ikke var fuldt finansierede og dermed bidrager til permanent færre 

offentlige skatteindtægter.  

 

Lige så velkendt er det, at skattereformen fra 2009 er underfinansieret i år, og finansieringen først 

gradvist kommer tilbage. Det relevante i forhold til underskuddet i dag er, at finansieringen af skatte-

lettelserne først kommer i årene efter 2010 – derfor mangler pengene i statskassen i dag.  
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Boks 1. Citater der dokumenterer at regeringen gav ufinansierede skattelettelser    

”De nye prioriteringer i skatte- og udgiftspolitikken frem mod 2015 svækker isoleret set finanspoli-
tikkens holdbarhed”. 
Citat fra Finansministeriets publikation Danmarks Konvergensprogram 2007 side 15 om bl.a. 2007-
skattelettelserne 
http://www.fm.dk/Publikationer/2008/Danmarks%20Konvergensprogram%202007/~/media/Fi
les/Publikationer/2008/Download/Danmarks_Konvergensprogram_2007_samlet.ashx 
 
”Bortset fra et lille finansieringsbidrag fra indekseringen af energiafgifterne er skattelettelserne ikke 
finansierede”. 
Citat fra Vismandsrapporten fra efteråret 2007 side 5 om 2007-skattelettelserne 
(http://www.dors.dk/graphics/Synkron-
Library/Publikationer/Rapporter/Efter%E5r_2007/Rapport/Hele%20rapporten.pdf):  
 
”Det er også velkendt, at man både i 2004 og 2007 vedtog ufinansierede skattelettelser”. 
Citat af økonomiprofessor og tidligere overvismand Peter Birch Sørensen i Samfundsøkonomen nr. 1 
marts 2010 side 31 
 http://www.djoef.dk/Udgivelser/Samfundsoekonomen/Samfunds-oe-konomen-2010/Samfunds-
oe-konomen-nr-1-2010/~/media/Documents/Djoef/N/Nedturen_dansk_okonomi.ashx 
 
”De skattelettelser, som kom i 2004 og 2007 blev givet uden at kradse pengene ind andre steder - 
altså ufinansieret”.  
Citat af professor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet og tidligere medlem af skatte-
kommissionen til Ritzau den 2. juni 2010 http://www.information.dk/telegram/235098 
 
”Skattelettelserne i 2004 og 2007 var et sted mellem ufinansierede og delvist finansierede”. 
Citat af overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i Information den 4. juni 2010 side 4. 

 

Da skattestoppet i sin tid blev indført, indeholdt det ikke nogen reelle finansieringselementer, fordi ar-

gumentet var, at det at holde skatterne i ro ikke koster noget, som tidligere statsminister Anders Fogh 

Rasmussen formulerede det. Dette argument holder imidlertid ikke. For når eksempelvis ejendoms-

værdiskatten og mange afgifter holdes fast i kroner og øre og derfor ikke følger med prisudviklingen, 

medfører det, at pengene, der kommer ind i de offentlige kasser fra disse ordninger år for år, udhules – 

og det koster penge. Faktisk så mange penge, at skattestoppet ifølge Finansministeriets egne tal alene i 

2010 koster 18½ mia. kr.  

 

Skattelettelserne i 2004 koster 12 mia. kr. Tanken var, at skattepakken skulle finansieres ved en stram 

udgiftsstyring og øget beskæftigelse, men finansieringselementerne aldrig kom i hus. Det lykkedes 

nemlig ikke regeringen at holde sine udgiftsmål. Derfor kom 2004-skattelettelserne til at efterlade et 

hul i statskassen. Dette blev der rådet bod på med velfærdsaftalen fra 2006, hvor hullet i de offentlige 

finanser blev lukket og den finanspolitiske holdbarhed sikret. På den måde kan man sige, at skattelet-

telserne blev finansieret på efterbevilling af blandt andet den gradvise stigning af folkepensions- og ef-

terlønsalderen. Da velfærdsaftalen først træder i kraft fra 2019, giver reformen imidlertid først penge i 

kassen fra 2019 og frem. 2004-skattelettelserne var således ufinansierede, da de blev givet. Der er alt-

så ikke tale om krone-til-krone finansiering, men i bedste fald såkaldt råderumsfinansiering. 
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Uden skattelettelser – ingen EU-henstilling 

Når der gives skattelettelser, vil der være et tilbageløb til de offentlige kasser. Dette tilbageløb sker ek-

sempelvis i form af, at folk køber flere varer for den øgede disponible indkomst, som skattelettelserne 

har medført, hvor der er pålagt moms og afgifter, og derved kommer dele af pengene tilbage.  

 

Når disse mellemregninger er opstillet, kan den offentlige saldo korrigeret for VKO-skattelettelser be-

regnes. Uden det sidste årtis skattelettelser vil der i dag være et underskud på de offentlige finanser på 

24 mia. svarende til et underskud på 1,4 procent af BNP. Det svarer til, at 61 procent af underskuddet i 

2010 kan tilskrives VKO’s skattelettelser.  

 

Alene uden de ufinansierede skattelettelser i 2007 og de underfinansierede skattelettelser i 2009 ville 

underskuddet være på 2,7 pct. af BNP. Det fremgår af figur 1. 

 

Det vil sige, at alene uden de ufinansierede skattelettelser i 2007 og de underfinansierede skattelettel-

ser i 2009 ville Danmark have opfyldt EU's krav og altså ikke fået den henstilling fra EU, som mindsker 

manøvrerummet for at føre finanspolitik. Danmark havde dog ikke undgået et underskud på de offent-

lige finanser, men det ville være markant mindre.  

 

Figur 1. Offentligt underskud i 2010 med og uden skattelettelser    

 

Anm.: Ved at beregne tilbageløbet til 25 procent fås 13 mia. kr., hvilket svarer til 0,7 pct. af BNP. 

Kilde: AE. 
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