ANALYSENOTAT

Skattetrykket: Konstant og højt
 AF STEEN BOCIAN

Skattetrykket ikke sat ned, trods mange skattereformer
I den offentlige debat får man ofte indtryk af, at skatterne herhjemme gentagne gange er
blevet sat ned. Det er rigtigt, at nogle skatter over årene er blevet reduceret, men mens
nogle skatter er blevet sat ned, så er andre blevet sat op. Kigger vi på det samlede
skattetryk, som måler skatteindtægterne i procent af BNP, så har skattetrykket været
stort set konstant siden midten af 1980’erne. Vi skal faktisk mere end 50 år tilbage for at
finde en situation, hvor skattetrykket varigt er blevet reduceret.
Den nuværende regering lægger op til, at skattetrykket over de kommende år bliver
sænket. Regeringens mål er, at skattetrykket i 2025 skal nå ned på 44,5 pct. I 2016 var
skattetrykket på 46,6 pct. Hvis regeringen, når sine mål, vil der med andre ord være tale
om en helt ny udvikling i dansk økonomi. Skattetrykket vil dog fortsat være højt i en
international sammenhæng. Det meget høje skattetryk er med til at mindske både
arbejdsudbud og produktivitetsvækst herhjemme. Det betyder grundlæggende, at vi er
fattigere som samfund, end vi burde være. Baggrunden for, at der over de kommende år
er råd til at sænke skattetrykket er dels, at der er et økonomisk råderum som følge af
tidligere gennemførte reformer og fremtidige reformer, men derudover så har
regeringen også en ambition om, at den offentlige sektor skal vokse mindre eksplosivt
end, hvad vi tidligere har haft set. Det er dog ikke sådan, at der er lagt op til besparelser
i den offentlige sektor.

Skattetrykket er ikke blevet
sat varigt ned

Regeringen har som mål at
reducere skattetrykket –
men niveauet vil fortsat
være højt internationalt

Figur 1
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
Note: Skatter og afgifter i procent af BNP
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Figur 2

Regeringens mål er at sænke skattetrykket varigt til laveste niveau i 30 år
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Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger

Figur 3

Skattetrykket vil dog forblive højt i en international sammenhæng
Pct.
50
45

Skattetryk

44,5 pct.

46,5 pct.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Kilde: Skattetrykket i OECD landene er fra 2015
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 OM DETTE NOTAT
”Skattetrykket: Konstant og højt” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 41 i 2017. Redaktionen
er afsluttet den 25. august 2017.

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med
tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines
i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til Underdirektør Geert Laier
Christensen på glc@danskerhverv.dk eller tlf. 6133 05 62.

 NOTER
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