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Finansieringen af fremtidens velfærd 
 

Skattestoppet er dobbelt så 
dyrt som efterlønnen 
 

Skattestoppet koster 18½ mia. kr. i 2011, mens en fortsættelse af skattestoppet til 2019, som 

er vedtaget i Forårspakken, vil øge prisen på skattestoppet til 24 mia. kr. Fortsættes udhulin-

gen yderligere, kan skattestoppet ende med at koste op mod 40 mia. kr., viser tal fra Finans-

ministeriet og De Økonomiske Vismænd. Til sammenligning er prisen for efterlønnen ifølge 

Finansministeriet 10-15 mia. kr. Skattestoppet gør en lang række sundhedsskadeligt og miljø-

skadeligt forbrug billigere, samtidig med at skatten på jord og mursten lettes. På et tidspunkt, 

hvor finansieringen af Danmarks velfærd er til debat, bør skattestoppet genovervejes. 

 

af chefanalytiker Martin Madsen 14. januar 2011 

Analysens hovedkonklusioner 

 
• Ifølge Finansministeriets egne tal koster skattestoppet 18½ mia. kr. i 2011. Som en del af 

skattereformen er skattestoppet videreført til 2019. Derved løber prisen for skattestop-
pet sig op i over 24 mia. kr. I en 2020-plan vil skattestoppet givetvis fortsætte ét år me-
re. 
 

• Til sammenligning vurderer Finansministeriet, at en efterlønsafskaffelse forbedrer den 
finanspolitiske holdbarhed med 10-15 mia. kr. afhængigt af, hvor hurtigt efterlønnen af-
vikles. 

 

• Skattestoppet vil i 2019 koste omtrent det dobbelte af, hvad en efterlønsafskaffelse bi-
drager med. Skattestoppet sænker skatten på alt andet end arbejde. 

 
• Det vil forbedre den finanspolitiske holdbarhed med 5½ mia. kr. og den offentlige saldo 

med 7½ mia. kr. i 2020 ikke at videreføre skattestoppet til 2019. 
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Skattestoppet er dobbelt så dyrt som efterlønnen 

Skattestoppet fryser en række skatter og afgifter fast i kroner og øre. Den generelle prisstigningstakt 

bevirker, at indtægterne udhules af inflationen. Herved reduceres skatternes andel af de samlede ind-

komster i Danmark og gør en række sundheds- og miljøskadeligt forbrug billigere, samtidig med at 

skatten på jord og mursten bliver lettet. 

 

Skattestoppet koster mere og mere år for år siden 2002. Ifølge Finansministeriets egne tal koster skat-

testoppet 18,4 mia. kr. i 2011. Som en del af skattereformen er det samtidig vedtaget, at skattestoppet 

skal fortsætte frem til 2019. Prisen for skattestoppet løber dermed i 2019 op i over 24 mia. kr. målt på 

den finanspolitiske holdbarhed. Det fremgår figur 1.  

 

Til sammenligning vurderer Finansministeriet, at en efterlønsafskaffelse forbedrer den finanspolitiske 

holdbarhed med 10-15 mia. kr. afhængigt af, hvor hurtigt efterlønnen afvikles.1 Figur 1 viser virkningen 

på den finanspolitiske holdbarhed af både skattestoppet og en efterlønsafskaffelse. 

 

Alene i dag er skattestoppet 3½-8½ mia. kr. dyrere end efterlønnen. Skattestoppet er imidlertid videre-

ført til 2019 og vil på det tidspunkt koste 9-14 mia. kr. mere, end hvad en efterlønsafskaffelse kan bi-

drage med. Det svarer til, at skattestoppet koster omtrent det dobbelte af, hvad en efterlønsafskaffelse 

bidrager med. 

 

Hvis skattestoppet fortsætter i årene efter 2019, vil prisen på skattestoppet løbe op i ca. 40 mia. kr. 

Dermed vil skattestoppet være mellem 2½ og 4 gange så dyrt som efterlønnen. 

 

Figur 1. Prisen for skattestop og prisen for efterløn (målt på den finanspolitiske holdbarhed) 

 

Kilde: AE pba. Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 78 og 79 den 14. april 2009, samt Finansministerens plancher fra presse-
briefing om tilbagetrækning og Det Økonomiske Råd forår 2010. 

 

 

                                                                 
1 Finansministerens plancher fra pressebriefing om tilbagetrækning, se planche 12 i linket: 

http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/01/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2011/01/Faktaark%20

om%20tilbagetrækning/Plancher%20til%20pressebriefing%203%20jan.ashx 
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Skattestoppet har mere på samvittigheden end blot at være dyrt 

Skattestoppet har imidlertid mere på samvittigheden end blot at være en dyr fornøjelse. For det første 

har de Økonomiske Vismænd flere gange påpeget, at skattestoppet bidrog til boligprisernes himmel-

flugt. I Danmark steg boligpriserne væsentlig mere end i mange andre lande under det seneste op-

sving, og det igangværende fald i boligpriser er nu dybere. Uden skattestoppet ville ejendomsværdi-

skatten være steget under højkonjunkturen og faldet i den nuværende nedtur. På den måde har skatte-

stoppet forstærket udsvingene i boligprisen og konjunkturerne, hvilket har været med til at forstærke 

den økonomiske krise i Danmark. 

 

For det andet har skattestoppet øget indkomstuligheden, bl.a. fordi de rigeste med de største og dyre-

ste huse får mest ud af ejendomsværdiskattestoppet. For det tredje er indkomstskatter mere forvri-

dende end skattestoppet. 

 

Skattestoppet letter skatten på alt andet end arbejde 

Finansministeriets opgør prisen for skattestoppet til ca. 18½ mia. kr. i dag. Som en del af skatterefor-

men er skattestoppet videreført til 2019, hvor prisen for skattestoppet løber op i over 25 mia. kr. målt 

på den offentlige saldo (og ikke den finanspolitiske holdbarhed som i figur 1).  

 

I en 2020-plan vil skattestoppet givet vis fortsætte ét år yderligere, dvs. frem til 2020. Dermed stiger 

tabet af indtægter til ca. 26 mia. kr. i 2020. Ved at lade skatter og afgifter følge den generelle prisud-

vikling i stedet for at blive udhulet år for år med det nominelle skattestop, så forbedres den offentlige 

saldo med 7½ mia. kr. i 2020. Det fremgår af tabel 1, som også viser, hvad udgifterne til skattestoppet 

går til fordelt på ejendomsværdiskat, energiafgifter, bilafgifter og øvrige stykafgifter. Ejendomsværdi-

skattestoppet er den dyreste post og udgør knap halvdelen af indtægtstabet. 

 

Tabel 1. Prisen for skattestoppet i 2011, 2019 og 2020, mia. kr. (2009-niveau) 

 2011 2019 2020 

Ejendomsværdiskat 8,1 12,1  

Energiafgifter 4,3 3,4  

Bilafgifter 2,0 3,3  

Øvrige stykafgifter mv. 3,9 6,4  

Prisen for skattestoppet Prisen for skattestoppet Prisen for skattestoppet Prisen for skattestoppet     18,418,418,418,4    25,325,325,325,3    26262626    

Kilde: AE pba. Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 78 den 14. april 2009. 

 


