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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 438 (Alm. del) af 12. 
august 2016  

Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser af Alternativets for-

slag om at fjerne indkomstskatten helt, jf. artiklen ”Elbæk vil fjerne indkomstskat-

ten helt” den 9. juli 2016 i Politiken, http://politiken.dk/oekonomi/ dkoekono-

mi/ECE3292328/uffe-elbaek-vil-fjerne-indkomstskatten-helt/ 

 

Svar 

Det danske samfund er indrettet med en stor offentlig sektor, som finansieres via 

årlige skattebetalinger. Den største enkeltstående komponent i disse skattebetalin-

ger udgøres af indkomstskatter og arbejdsmarkedsbidrag.  

 

I 2015 betalte danskerne således omkring 445 mia. kr. i hhv. bundskat, topskat, 

sundhedsbidrag, kommuneskat og arbejdsmarkedsbidrag, hvilket svarer til 47 pct. 

af de samlede skattebetalinger.  

 

Hvis et flertal i folketinget ønsker at afskaffe indkomstskatterne i Danmark, og 

samtidig opretholde en offentlig sektor, der kan levere det samme velfærdsniveau 

som i dag, vil det være nødvendigt at fremskaffe tilsvarende finansiering på anden 

vis. Det vil kræve en alternativ finansieringskilde, hvor det er muligt at indkræve et 

meget betydeligt provenu. 

 

Med Finansministeriets sædvanlige regneprincipper vurderes det, at ca. 110 mia. 

kr. af de 445 mia. kr. vil komme tilbage i statskassen via tilbageløb fra moms og 

afgifter. Forslaget må derudover forventes at føre til et højere arbejdsudbud, hvil-

ket yderligere øger husholdningernes disponible indkomster. Denne effekt vil også 

give anledning til øgede indtægter fra moms og afgifter. Det er imidlertid vurderet, 

at Finansministeriets sædvanlige regnemetoder, som anvendes til at regne på min-

dre (såkaldt marginale) ændringer, ikke er egnede til at regne på ændringer i denne 

størrelsesorden. Betydningen, som et øget arbejdsudbud kan have på provenuet 

fra moms og afgifter, er derfor ikke indregnet i nærværende besvarelse. Tilbage 

udestår således at tilvejebringe et provenu på omkring 335 mia. kr.  
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Af den refererede artikel fremgår ikke klart, hvilke skatter og afgifter, der påtæn-

kes forhøjet eller i hvilket omfang. På det foreliggende grundlag vurderes det såle-

des ikke muligt, at foretage en egentlig konsekvensvurdering. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 
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