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DER ER RÅD

INDLEDNING

Der er ikke råd, siger Lars Løkke. Der er for mange ældre, for
mange flygtninge og for mange, som ikke arbejder, så derfor
må vi spare på velfærden. Der er ikke råd, siger direktøren for
den multinationale virksomhed. Den internationale konkurrence og omkostningerne i Danmark er alt for høje, så derfor
får I kun små lønstigninger. Omkvædet ”der er ikke råd” har
eliten gentaget i en uendelighed siden finanskrisen.
Når medier, politikere, chefer og alle andre i eliten konstant har gentaget ”Der er ikke råd”, så etablerer det sig som
en slags økonomisk sandhed, vi alle må acceptere. Der er
bare det store problem, at for den gennemsnitlige dansker
med et almindeligt job som fx tømrer eller SOSU, så har det
alvorlige konsekvenser. De oplever, at reallønnen ikke er steget nævneværdig siden 2009, at den sociale utryghed stiger,
og deres skattebetaling kaster stadig mindre velfærd af sig.
Men samtidig ser vi, at virksomhederne har gang i hjulene,
og overskuddene år for år stiger. Vi ser også chefer og direktører i vores nærhed, som får enormt store lønforhøjelser. Vi kan
også iagttage, at politikerne på Christiansborg igen og igen
finder penge til afgiftslettelser for erhvervslivet og skattelettelser for de velhavende.

MARTIN THORBORG SYNES, AT ELITENS
MENNESKER ER MERE INTERESSANTE
END HR. OG FRU DANMARK
Mangemillionær efter salget af internetportalen Jubii og
regnskabsprogrammet Dinero. Han har flere virksomheder og over 70.000 følgere på Facebook. Han bor på
Skodsborg Strandvej med havudsigt, og han kører Audi.
”Det ville være komplet arrogant af mig at sige, at jeg
ikke er en del af eliten. Det er jeg da. Jeg tjener langt
mere end gennemsnittet, og når jeg snakker, skriver
aviserne nogle gange om det. Selv om det er udansk at
sige, så er jeg en del af eliten, og det er jeg stolt af,” siger
Martin Thorborg.
”Elitens mennesker er ofte mere interessante end andre.
Jeg vil hellere sidde til bords med en minister, en erhvervsdirektør, en forsker eller en opdagelsesrejsende,
end jeg vil sidde til bords med hr. og fru Danmark. Jeg
ved godt, det er sådan noget, man ikke må sige, men
det er min ærlige mening,” siger Martin Thorborg.
Kilde: Berlingske, 09.08.20171

INDLEDNING

Vi interesserer os modsat Martin Thorborg rigtig meget for
Hr. og Fru Danmark. Vi har sat os for at undersøge, om det kan
passe, at der ikke er råd i et af verdens rigeste samfund. Har vi
ikke penge nok i samfundet til at skabe mere velfærd for alle?
Har statens skattekiste ikke mulighed for at skaffe flere penge? Har vi ikke penge nok i virksomhederne til, at de menige
ansatte kan få bedre lønninger? Det sætter vi lys på gennem
en række faktuelle nedslag, som giver nogle bud på, hvor alle
pengene befinder sig.
Lad os fra starten gøre en ting klart. Det er ikke en nationaløkonomisk redegørelse eller en ny økonomisk teori, vi
præsenterer. Men vi har den tilgang, at al økonomisk forståelse er politisk. Perspektivet bestemmer, hvordan en god
økonomi forstås. Når de på direktørgangen i Danske bank
snakker om, at nu går det godt for dansk økonomi, så mener
de, at overskuddene er dejligt store, lønstigningerne i ro og
velfærdsudgifterne i det offentlige falder. Når kollegerne i
frokoststuen på en almindelig arbejdsplads siger, at nu går
det godt med dansk økonomi, så handler det om, at der ikke
er arbejdsløshed, reallønnen stiger mærkbart, og vores fælles
velfærd bliver bedre.

5

Perspektivet er ganske enkelt. Vi mener, at Danmarks
lønarbejdere har fortjent en langt større andel af virksomhedernes overskud. Vi synes, at virksomhederne skal bidrage
langt mere til samfundet gennem øget skattebetaling. Vi
ønsker, at de velhavende skal yde langt mere til fællesskabet
gennem øget skattebetaling. De penge der kommer ind skal
bruges til mere velfærd, højere lønninger og massiv økonomisk omfordeling.
Økonomisk omfordeling til fordel for almindelige mennesker kan groft sagt foregå på to måder. Enten i den enkelte
virksomhed, hvor lønarbejderne får en større andel af overskuddet. Eller det kan foregå gennem beskatning af virksomheden og de velhavende. Samtidig kan skatteindtægterne
omfordeles til velfærd i stedet for skattelettelser til erhvervslivet og de rige.
Vi ønsker at udfordre den dominerende tankegang,
som påstår, at der ikke er råd til et mere lige og retfærdigt
samfund.
Vi håber, at dette skriv kan levere argumenter og fakta,
som kan bruges af hverdagens helte til diskussioner løn, velfærd og omfordeling.

KAPITEL 1

DANMARK ER ET RIGT LAND
• BNP er vokset med 15 % siden 2001
• Nettoformuen er på 3.600 mia. kr.
• Virksomhederne havde et overskud på
227 mia. kr. i 2016
• De øverste 10 % har scoret 89,9 mia. kr.
i indkomstfremgang siden krisen – halvdelen
er gået til den rigeste procent.
• Mere end to millioner lønarbejdere må dele
114 mia. kr.
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I Danmark er der velstand
Vi har en økonomi på godt 2.000 mia. kr. (BNP), hvoraf det
offentlige kun udgør en fjerdedel. Det svarer til, at hver
indbygger i Danmark, dvs. børn, pensionister, studerende,
arbejdende og arbejdsløse, i gennemsnit skaber værdi 360.000
kr.5 Vi bliver stadig rigere. BNP er vokset med 15 % siden 2001,
og med 10 % siden krisen i 20096. Det gør Danmark til et af
verdens rigeste lande7.

Vi er også et land med en stor formue
Samlet har vi en nettoformue8 på 3.600 mia. kr.9 bestående
af aktier, pensionsopsparing og kontanter, og det betyder, at
hvert hjem i gennemsnit kan have en nettoformue på 1,35 millioner kr., hvoraf halvdelen vil være aktier. Formuerne vokser
først og fremmest, fordi aktier og boliger stiger i værdi.

DANMARKS BRUTTONATIONALPRODUKT (BNP) 2001-2016

Kilde: Danmarks Statistik, NAN1, 2016
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HVIS VI DELTE VELSTANDEN LIGE, VILLE
VI ALLE VÆRE MILLIONÆRER
Lad os lave et tankeeksperiment, hvor vi finder ud af,
hvor meget hver dansker ville have, hvis vi delte indtægter, formuer og overskud ligeligt. Så ville en almindelig
dansk familie med to voksne og to børn:
• Have skabt værdier for 1,5 millioner2.
• Have en formue på 1,35 millioner kr.3
• Have fået samlede lønstigninger på mere end halv
million siden krisen.4
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Erhvervslivet tjener penge som aldrig før
Danmark er også et land med et stærkt erhvervsliv, som er
gode til at tjene penge. De tusind største danske virksomheder omsætter for mere end 3.000 mia. kroner årligt10, hvoraf
en væsentlig del også hentes i udlandet, som danskere har
investeret 582 mia.kr i11. Det skaber arbejdspladser og kapital,
og generer overskud. Men skal det gavne fællesskabet, så skal
overskuddet bruges til at skabe nye arbejdspladser i Danmark
eller forbedre velfærden gennem skattebetaling.
De danske selskaber er rigtig dygtige til at skaffe sig overskud. I 2016 havde de et overskud på 227 mia.kr – efter skat12,
og de børsnoterede virksomheder har i 2017 udbetalt 94 mia.
kr. i udbytte til aktionærerne.
Siden krisen har de private danske virksomheder, jf
oversigten fra Danske Revisorer, genereret et overskud

efter skat på 1.216,62 mia.kr. Hvis de teoretisk set blev
fordelt ligeligt mellem alle privat ansatte, så ville de hver
og en have fået 658.628 kr. i samlet lønforhøjelse i perioden
2010-201613. Delte vi overskuddet lige over med ejerne, så
den ene halvdel blev brugt på nye investeringer, og den anden på lønstigninger, så ville lønarbejdernes gevinst være
på 329.314 kr.

Tilbage til virkeligheden
Vi kan konstatere, at Danmark er et ganske rigt land. Men er vi
så alle sammen rige? I den virkelige verden bliver hverken BNP,
den finansielle formue eller virksomhedernes overskud fordelt
gennemsnitligt. Tværtimod er fordelingen ekstremt ulige,
hvor en lille gruppe af mangemillionærer og direktører scorer
næsten hele gevinsten.

DANMARKS FINANSIELLE NETTOFORMUE 1998 - 2017

Kilde: Danmarks Nationalbank, 30.06.2017, ” FORMUEAFKAST OG INDKOMSTER LØFTER PÅ NY DANSKERNES FINANSIELLE FORMUER”
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En økonom vil givetvis indvende, at man ikke kan fordele BNP, fordi det er en kompleks teoretisk måleenhed. Det
betvivler vi heller ikke, men pointen er, at der er masser af
penge, og problemet er den ulige fordeling af dem. Som vi vil
vise i senere kapitler, så er den ulige lønudvikling og asociale
skattepolitik væsentlige årsager til, at en lille gruppe er blevet
meget rigere, mens det store flertal er stået stille og de fattigste blevet fattigere.
Nogle kritikere vil indvende, at en del af formuen er ejet af
pensionsselskaberne, hvor lønarbejdernes arbejdsmarkedspensioner er placeret, samt at det er her en del af aktieudbytterne ender. Det er sandt, men pensionen er jo blot overenskomstmæssig løn, som er udskudt til alderdommen, og når
den fungerer som investeret kapital, er den udenfor lønarbejdernes reelle kontrol og konkrete individuelle anvendelse.

DANSKE SELSKABERS OVERSKUD 2010-2015
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RIGT ÆGTEPAR KØBTE Ø I STOREBÆLT
Hanne Birkerod Madsen og Jens Jørgen Madsen har
endnu engang tjent et tocifret millionbeløb på pelsavl
- trods faldende markedspriser for minkskind. I januar
kom det frem, at ægteparret Hanne Birkerod Madsen og
Jens Jørgen Madsen havde købt den idylliske ø Egholm
i Storebælt for 21 mio. kr. Med i prisen fik ægteparret
102 hektar, en hovedbygning på 626 kvadratmeter, flere
driftsbygninger, tre sommerhuse tæt på havet og et rigt
dyreliv at kigge på. Øen ligger som en forlænget tange
af Agersø, men er hermetisk lukket for øens andre 150
beboere, der kæmper med manglende job, dårlig færgedrift og lave indtægter.
Købet af øen må dog næsten have været et greb i
lommen for de to. Et nyt regnskab fra deres fælles
holdingselskab dokumenterer nemlig, at økonomien i
familien ikke fejler noget. De to børn Sofie og Nikolaj
Birkerod Madsen er i løbet af de seneste år både blevet
en del af bestyrelsen og ejere af Hedensted Gruppen.
Egenkapitalen i familiens samlede holdingselskab er på
383 mio. kr., mens den alene for Hanne Birkerod Madsen
og Jens Jørgen Madsens selskab er på 248 mio. kr. efter
det seneste regnskab.
Kilde: Finans.dk, 20.07.201714

Kilde: Danske Revisorer, 03.01.2017
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Herefter vil andre kritikere påpege, at hvis der ikke er
overskud i virksomhederne, så kan der ikke investeres i ny
produktion og teknologi. Det er hævet over enhver tvivl, at
der skal bruges penge på at udvikle og vedligeholde produktionsapparatet, men det hverken forklarer den voldsomme
udvikling i virksomhedernes overskud eller retfærdiggør
fordelingen af overskuddet. Men som vi i et senere kapitel vil
vise, så er det kun en mindre del som anvendes til reinvesteringer, mens meget store kapitaldele blot bruges til at
gøre de store endnu større gennem opkøb eller bruges på
finansiel spekulation.
Selve pointen med tankeeksperimentet om en gennemsnitlig fordeling er, at når vi løfter blikket fra de komplekse
økonomiske detaljer og økonomisk vanetænkning, og ser på
hvor mange penge, der er i det danske samfund, så er det

INDKOMSTFREMGANG FORDELT PÅ STATUS

Position

Antal personer

Indkomstfremgang i
perioden 2009-15
(gennemsnit)

Almindelige
lønarbejdere

2.134.620

53.747 kr.

114,3 mia.kr.

Top 10 %

466.364

192.703 kr.

89,9 mia.kr.

Top 1 %

46.636

877.701 kr.

44,7 mia.kr.

Gruppens samlede indkomstfremgang i perioden
2009-15

Note: ”Almindelige lønarbejdere om fatter alle lønmodtagere undtagen topchefer.
Top 10 % og Top 1 % omfatter alle (ikke kun lønmodtagere). Indkomstfremgangen er
beregnet af gennemsnitsindkomsten.
Kilde: Egne beregninger på basis af Beskæftigelsesministeriets svar på udvalgsspørgsmål 320, 26.04.2017
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LARS SEIER FRA SIT SKATTELY:
PENGE ER DEN ENESTE MÅLESTOK
Milliarderne vælter snart ind til Lars Seier Christensen,
som han kan glæde sig over fra bopælen i skattelyet
Sweits. Han har solgt sin ejerandel i Saxo Bank for ca. 2,5
mia. kr. Han hyggeinvesterer i den trestjernede Michelinrestaurant Geranium, i burgerkæden ”Juicy burger”,
hotelportalen Nustay, E-sportselskabet ”Tricked Esport”
og ishockeyholdet Rungsted, og ejer luksusyachten
D’Angleterre II sammen med ejeren af Hotel D’Angleterre.
Han er medstifter af den neoliberale tænketank Cepos
og støtter Liberal Alliance, som han finansierede fra
starten med milliontilskud.
”Hvis du har en virksomhed, hvor alle synes, det går
godt, fordi stemningen er helt fantastisk, og man gør noget godt for jorden, men virksomheden taber penge hver
dag, så vil den lukke før eller siden, og derfor er penge
den eneste reelle målestok for de ting, du foretager dig,”
siger Lars Seier Christensen.
Spørgsmål: Så man kommer ikke til at se dig smide 2,5
mia. kr. i obligationer og læne sig tilbage i en solseng
på din yacht? ”Jeg kan rigtig godt lide at have en drink
i hånden, men jeg mener godt, at man kan arbejde
samtidig alligevel. Jeg har også nogle interesser ud over
det rent økonomiske. Jeg brænder meget for filosofi og
politik.”
Kilde: Børsen, 13.06.201715
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muligt at forestille sig, at der er råd til et bedre liv for det
store flertal, ikke kun for de få.
Lad os starte undersøgelsen af, hvor pengene er, med et
blik på, hvor lønstigninger og andre indkomster (fx kapitalindkomst) er endt siden krisen. Det kan fortælle os noget om
udviklingen i fordelingen af samfundets værdier.

De scorede kassen efter krisen
Hvis vi tager et samfundsmæssigt blik på indkomst- og
lønudviklingen i tiden efter krisen, så kan vi se, hvor meget af
den samfundsmæssige kage dem på toppen har taget til sig.
Som figuren på side 11 viser, så har den tiendedel, som sidder
øverst på toppen, scoret næsten lige så mange milliarder som
resten af lønarbejderne - tilsammen.
Tilhører du samfundets absolutte økonomiske top, så har
den ene procent samlet sig 44,7 mia. kr. i indkomstfremgang
siden krisen. Til sammenligning var indkomstfremgangen for
de 830.000 lavest lønnede på 33,9 mia. kr. samlet set. Hver
gang den rigeste ene procent fik tusind kroner ekstra, så fik de
lavest lønnede sølle 46,50 kr.16
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KAPITEL 2

OVERSKUDDENE 
VOKSER I ERHVERVSLIVET

• 1.500 mia. kr. efter skat har de største
virksomheder fået i overskud siden 2002
• De tusind største virksomheder
omsætter for 1,5 gange BNP
• 62 mia. kr. havde medicinalbranchen i
overskud efter skat i 2016
• Finanssektoren havde et overskud på
43,1 mia. kr. efter skat i 2016
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Aldrig har overskuddene været større i dansk erhvervslivs
største virksomheder. Milliarderne tårner sig op, og aktionærerne bærer den ene million efter den anden hen i banken.
Det har de gjort i årevis, for overskuddene er vokset år for år.
Det betyder stadig større udbytter til ejerne og aktionærerne.
Man skulle tro, at finanskrisen havde sat dybe spor, og
overskuddene var beskedne i årene siden. For erhvervslivet har
jo gentaget igennem alle årene, at der ikke er råd til hverken
lønstigninger eller velfærd. Men tallene for de store virksomheder viser noget andet. Allerede i 2010, dvs. året efter finanskrisens gennemslag, var overskuddene på højde med tidligere,
så det var ikke på direktionsgangen eller i ejerkredsen hos de
store virksomheder, at krisens efterdønninger ramte.
At det er gået godt for de store virksomheder, er ikke
det samme som, at det er gået godt for alle de små og

OVERSKUD EFTER SKAT FOR DE TUSIND STØRSTE VIRKSOMHEDER 2002-2015
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mellemstore danske virksomheder. De har generelt været
mere ramt af krisen end de store virksomheder, og der er først
kommet vækst for alvor i 201618. Krisens enormt hårde gennemslag for almindelige lønarbejdere viser sig i, at der samlet set
var 150.000, som mistede deres job i den private sektor i den
periode19.

De store bliver større
De tusind største selskaber har øget deres overskud med 179
% siden 2002 svarende til ca. 1.500 mia.kr.20
En del af forklaringen på de stigende overskud, er at alle
brancher er domineret af en eller meget få megastore multinationale virksomheder. De tusind største danske virksomheder omsætter for 3.000 mia. kr. og det Danmarks samlede BNP
gange 1,5. Disse virksomheder har tilsammen 1.673.813 ansatte

375 MIO. KR. I OMSÆTNING FOR NÅ OP BLANDT DE 1.000 STØRSTE
VIRKSOMHEDER

Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016

Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
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(heraf en del i udlandet), og det er mere end dobbelt så
mange, som der er ansat i det offentlige. For at være blandt
de tusind største virksomheder i Danmark skal man omsætte
for 375 millioner kr. om året21. De store spiser de næststørste
konkurrenter og presser priser hos de små virksomheder.
Tænk på Bestseller, Danish Crown, Arla, Dansk Supermarked,
Danske Bank, TDC, Novo, Mærsk osv.
Det betyder, at kapitalen koncentreres på stadig færre
hænder og en stadig mindre ejerkreds. Det er en af forklaringerne på, at den rigeste ene procent fortsætter med at blive
endnu rigere.
Man kan gå længere ned i det enkelte brancher og se, hvor
overskuddet er ekstraordinært stort. I gennemsnit er overskuddet i de tusind største virksomheder på 7 % af omsætningen22. Men i nogle brancher er det meget mere, fordi vi er
afhængige af dem, og de er beskyttet af politikernes særlove.
Det gælder fx for finanssektoren og medicinalbranchen.

Overprofit på sygdom
Det er en fed forretning at spinde guld på andres sygdom og
elendighed. Den danske medicinalbranche scorer ekstraordinære overskud. Samlet set indtjente medicinalbranchen 62
mia. kr. efter skat i 2016. Det svarer til en overskudsgrad på
26 % eller mere end det firdobbelte af det gennemsnitlige
overskud23.
Novo ligger selvfølgelig i spidsen med næsten 35 mia.
kroner og en overskudsgrad på hele 46 %25. De penge er selvfølgelig først og fremmest tjent ude på verdensmarkedet, hvor
diabetes er en eksploderende epidemi. Det er et ekstremt
lukrativt og voksende marked (særligt i USA), hvor man kan
tage overpriser for medicin, fordi lovgivningen tillader det, og
privatiseringen af sundhedssektoren driver priserne i vejret.

KURS MOD HØJESTE INDTJENING
I LUNDBECKS HISTORIE
”Som det kan ses af vores finansielle forventninger til
2017 forventes både omsætning og indtjening at blive
højere end nogensinde før i Lundbecks historie. Vores
nøgleprodukter ventes at opnå solid vækst og mere end
kompensere for nedgangen i salget af ældre lægemidler,” siger Kåre Schultz i forbindelse med selskabets
årsrapport.
Lundbeck forventer i 2017 at lande en omsætning på
mellem 16,3 og 17,1 mia. kroner og et driftsoverskud
på mellem 3,4 og 3,8 mia. kroner. For 2016 hed de tilsvarende tal en omsætning på 15,6 mia. og en driftsindtjening på 2,3 mia. Aktionærerne kan fremover
regne med at få mellem 60 og 80 pct. af overskuddet
tilbage mod en tidligere udbyttepolitik på mellem 30
og 40 pct.
Kilde: Business.dk 08.02.201724

Finanssektoren fester
Finanssektoren der forårsagede finanskrisen endte som
vinderne. Skatteyderne betalte regningen, lønmodtagerne blev
fyret eller gik ned i løn, mens der ingen konsekvenser var for
de ansvarlige finansdirektører. Finanssektorens opfindsomhed
for tjene penge har ikke nogen begrænsninger. Når de ikke kan
tjene penge på renter, så skruer de op for gebyrerne.
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OLIEMILLIARDÆR HAR 200 LUKSUSBILER

DANSKE BANK: PENGE GØR BLIND

Torben Østergaard-Nielsen har opbygget en formue
på over syv mia. kroner primært gennem salg af olie til
fragtskibe på verdenshavene. Han ejer 200 luksusbiler og
vil nu gøre sin milliardærhobby til en forretning.

Diktaturet i Aserbajdsjan har sendt enorme beløb
gennem fire konti i Danske Bank. I alt er der fra 2012
til 2014 rullet 18 mia. kroner gennem de fire konti, som
tilhører selskaber, der alle har adresse i Aserbajdsjans hovedstad, Baku. Flere af de store beløb kommer direkte fra regimet – blandt andet Aserbajdsjans
forsvarsministerium.

”Under opbygningen af min egen bilsamling er det blevet
mere og mere klart for mig, at det at samle på unikke sportsbiler i små serier fra for eksempel Mercedes,
Ferrari og Porsche ikke kun opfylder nogle drømme for
en bilentusiast, det er også en god investering med
samlede årlige afkast på over 10 procent de senere år”,
forklarer Torben Østergaard-Nielsen.
Kilde: Fyens.dk 06.01.201733

Regnskabstallene fra 201626 viser, at finanssektoren samlet
set havde et overskud efter skat på 43,1 milliard kr. Bankerne
lavede 24 mia.kr, forsikring og pension 9,4 mia.kr, mens realkreditten skaffede 9,9 mia.kr i overskud. Det er jo ret imponerende, når renteindtægterne er faldende, men branchen har
hentet hele 25,7 mia.kr. i gebyrer i 201527.
Alene Danske Bank-forretningen, der omfatter Danske
Bank/Danica Pension/Realkredit Danmark, landede et samlet
overskud på 18,4 mia.kr. i regnskabsåret 201528. Overskuddet
fortsætter med at vokse i 2016, hvor Danske bank forretningen fik et overskud på 19,9 mia. kroner29. Væksten ser ud til
at fortsætte i 2017, hvor det første halvår melder om endnu
større overskud i bankforretningen30.

Fra de fire konti – som alle er placeret hos Danske Bank
i Estland – er pengene blandt andet blevet overført til
magtfulde politikere, højtstående embedsmænd og
mediefolk i hele verden. De er altså blevet brugt til at
fremme Aserbajdsjans omdømme internationalt. Blandt
andet har en tysk valgobservatør modtaget 450.000
euro, efter han roste valgprocessen i diktaturstaten.31

Industri, Handel og Service scorer kassen
Industrien har øget sit overskud efter skat med hele 75 % siden
2010. Handel har øget med 50 %, mens rengøring og anden service har øget med 700 %. Det går bare bedre år for år med at
lave større overskud, som man kan se i nedenstående oversigt32.
Når overskuddene vokser i de danske virksomheder, så er
det relevant at spørge, hvad overskuddet bliver brugt til. Ender det som samfundsnyttige investeringer? Bliver det brugt til
at polstre velfærden gennem øget skattebetaling. Får medarbejderne en højere løn. Eller ender overskuddet i lommen på
ejerne. Det sætter vi lys på i de næste kapitler.

OVERSKUDDENE VOKSER I ERHVERVSLIVET

VIRKSOMHEDERNES OVERSKUD FORDELT PÅ BRANCHER (MIA. KR.)

Kilde: Danske Revisorer, ”Danske selskabers evne til at skabe overskud”, 03.01.2017
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• 1.350 mia. kr. har de tusind største
selskaber i egenkapital.
• 2.470 mia. kr. er de danske aktier værd
– siden 2012 er de steget med 134 %.
• 938 mia. kr. er der udbetalt i udbytte
siden krisen, alene 233 mia. kr. i 2015.
• 225 mia. kr. har aktionærerne fået
tilbage i form af aktiekøb siden 2012.
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Når de danske virksomheder skal anvende overskuddet, så er
der flere muligheder. De kan placere dem i virksomheden som
egenkapital og dermed polstre virksomhedens økonomiske
muskler til enten at investere i ny produktion, modstå tilbagegang eller til at være virksomme i opkøb.
Eller de kan udbetale overskuddet (dele af det) som
udbytte til aktionærerne. Alternativt kan de gennemføre et
aktietilbagekøb, som også giver penge til aktionærerne.
Egenkapitalen i de tusind største danske virksomheder er
vokset støt samtidig med de stigende overskud. Siden 2002 er
egenkapitalen mere end fordoblet, og siden finanskrisen er de
vokset med 50 %.

VÆKST I EGENKAPITAL FOR DE 1000 STØRSTE VIRKSOMHEDER

DER ER RÅD

Investeringsniveauet er lavt
Virksomhedernes anvendelse af overskuddet til investeringer er ikke det mest populære. Forklaringen er ganske
enkelt den, at udsigten til overskud ikke er stort nok i rigtig
produktion, mens der kan være bedre indtjeningsmuligheder i finansspekulation eller aggressive kapitalfonde,
fordi afkastet pr. investeret krone kan være højere end i
produktion.
Nedenstående er en oversigt over de danske investeringer,
og den viser, at investeringsniveauet nok er på vej op, men at
det stadig er langt efter niveauet før krisen34.
Virksomhederne bruger kun hver sjette krone af overskuddet til investeringer. Investeringskvoten, dvs. hvor
meget af værditilvæksten (BVT) i det private som bruges
på investeringer, er stadig kun på omkring tre fjerdele af
niveauet før krisen. Samtidig viser den meget lave vækst i
kapitalapparatet, at det nuværende produktionsapparat
ikke vokser eller udvikles nævneværdigt. Det understreges
yderligere af det markante fald i maskinernes andel af
kapitalapparatet.

Faldende investeringer betyder 30.000
færre arbejdspladser

Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016

Det Økonomiske Råd (DØR) har dokumenteret, at investeringsniveauet i danske virksomheder er markant under
sammenlignelige lande, som fx Tyskland, Sverige og Storbritanien35. Endvidere viser DØR, at investeringsniveauet i danske
service- og fremstillingsvirksomheder er markant under sin
langsigtede trend36. Faldende investeringer i Danmark betyder
færre arbejdspladser til danske lønarbejdere.
Hvis investeringsniveauet havde været det samme som
før krisen, så ville der være skabt 30.000 arbejdspladser
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KUN HVER SJETTE KRONE AF OVERSKUDDET GÅR TIL INVESTERINGER

og kommet 6 mia. kr. mere i statskassen. Det viser et svar
fra Finansministeriet37. Der er med andre ord et betydeligt
potentiale for at skabe arbejdspladser ved at stille krav
til virksomhederne om at investere mere. Dette skal ses i
sammenhæng med, hvor meget der udbetales i udbytter til
aktionærerne. Jo større udbytter, jo mindre til investeringer,
jf. nedenfor.

Udbytternes andel af overskuddet
er fordoblet

Kilde: Økonomisk redegørelse, maj 2017, Økonomi- og indenrigsministeriet

Danske selskaber udbetaler en for alt stor del af overskuddet
som udbytter. For når der udbetales store udbytter til aktionærerne, så er der færre penge til investeringer, afdrag på
gæld, og lønstigninger til de ansatte.
Førende med udbyttebetalingen er de største børsnoterede selskaber, som registreres hos VP-centralen. De har
udbetalt mere end 186 mia. kr. i udbytter siden krisen. Men
det gælder over en bred kam hele det private erhvervsliv, at
udbytteudbetalingen er fordoblet efter krisen.
I dag udbetaler virksomhederne mellem 1/4 og 1/3 af
virksomhedens overskud til aktionærerne. Sådan har det ikke
altid været. Gennem 1990erne og begyndelsen af 2000erne lå
udbytteudbetalingen på omkring 10-15 pct. af overskuddet.
Men det ændrede sig markant i bobleårene op til den økonomiske krise, hvor udbytteudbetalingerne blev fordoblet, og det
niveau er fortsat selv efter krisen.
Op til krisen var udbytternes andel af overskuddet på
mellem 2006 og 2009 på 25-32 pct. Det niveau er faldet en
smule oven på krisen. Fra 2010 til 2013 faldt niveauet til 21-24
pct. Men i perioden 2014 til 2016 steg udbytteandelen igen. Der
er altså ikke noget, der tyder på, at aktionærerne vil udvise
mådehold efter krisen.
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938 mia. kr. udbetalt til ejerne siden 2010
Trods det lave investeringsniveau så er de danske virksomheder rigtig gode til at tjene penge til ejerne. Siden 2010 har
private virksomheder udbetalt 939 mia. kr. i udbytte til ejerne.
Siden 2012 er udbyttebetalingen fordoblet.
Læg mærke til, at den finansielle sektor fortsatte med at
udbetale store udbytter selv efter, at de havde bragt landet
og sig selv på afgrundens rand i 2008-9. Særligt er der i de seneste år foretaget meget store udbyttebetalinger med Danske
bank i spidsen.
Ser vi nærmere på de børsnoterede virksomheder, så er
deres samlede værdi steget betydeligt siden finanskrisen,
samtidig med at de udbetaler meget store udbytter.

UDBYTTER FRA IKKE-FINANSIELLE SELSKABER I PCT. AF
BRUTTOVIRKSOMHEDSINDKOMSTEN, 1995-2016
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DANSKE BANK UDBETALER 24,5 MIA. KR.
I UDBYTTE I PERIODEN 2014-2017
Danske Banks aktionærer har fået udbetalt 24,5 mia.
kroner i udbytte i perioden 2014-20138. Det har udløst en
debat om regulering af udbyttebetalingen i den finansielle sektor.
Til det sagde nuværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen ” Hvis man går ind og blander sig i udbyttepolitik i
finansielle virksomheder, sætter man markedet ud af
kraft, og så vil de blive nogle andre ting, som virksomhederne vil optimere. Hvis der kommer restriktioner ind,
indretter systemet sig efter dem, og så kommer der ikke
nok profitmaksimering. Vi har glæde af, at de finansielle
virksomheder tjener mange penge, fordi så kan de også
låne flere penge ud. ”
Helt modsat vil Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper gerne sætte et loft over udbytterne. ” Siden
krisen er de ti procent rigeste kun blevet rigere, mens
alle andre har betalt med løntilbageholdenhed, nedskæringer på plejehjem, børnehaver og uddannelse og
et markant ringere sikkerhedsnet, hvis man rammes af
sygdom eller arbejdsløshed. Samtidig udbetaler bankerne igen i år rekordstort udbytte til deres aktionærer.
Mens vi andre hænger på en regning på mange milliarder fra den fest, de holdt inden krisen. ”

Anm.:Ikke-finansielle selskaber. Bruttovirksomhedsindkomsten er beregnet som
primær bruttoindkomst + udbytter, betalt + reinvesteret indtjening på udenlandske
investeringer, betalt. 2014-16 er foreløbige tal.
Kilde: Statistikbanken, tabel NASO2. Egne beregninger.
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1.470 mia. kr.: - Danske aktier er en god forretning
Den samlede markedsværdi af børsnoterede danske aktier er
siden begyndelsen af 2012 steget med 1.383 mia. kr., svarende
til 134 pct. I dag er aktierne 2.470 mia. kr. værd, dvs. 125 % af
det samlede danske BNP. De fem største børsnoterede selskaber – Novo Nordisk, A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank, Vestas
og Coloplast – tegner sig for halvdelen af stigningen. Samlet
set har danske børsnoterede selskaber i perioden 2012 – 2017
(januar) givet et afkast på 166 pct. i form af værdistigninger og
udbytter.

186,2 mia. kr. udbetalt siden krisen
Udbytterne stiger med raketfart i disse år. Danske virksomheder har udbetalt 289,2 mia. kroner i udbytter siden 2001. Man
skulle jo tro, at finanskrisen havde gjort ondt på virksomhe-

SELSKABSUDBYTTE I DANMARK 1995-2015

Kilde: Nationalbanken

derne, men det er faktisk stik modsat. Deres udbytteudbetaling er mangedoblet siden krisen. Siden 2010 har de udbetalt
186,2 mia. kroner til aktionærerne, hvoraf de 47 mia. kr. var
udbytte for regnskabsåret 2016.

225 mia.kr til aktionærerne for aktietilbagekøb
Børsnoterede virksomheder giver også ekstra penge til sine
aktieejere gennem tilbagekøb af aktier. Når virksomhederne
tilbagekøber egne aktier, så har aktieejerne to gevinster. Den
første er kontant betaling for aktierne. Den anden er at de tilbageværende aktier stiger i værdi, fordi færre aktier nu dækker
over den samlede værdi i virksomheden. Siden 2012 har danske
virksomheder tilbagekøbt aktier for 225 mia. kroner, samtidig
med at værdien af aktierne er vokset til langt over det dobbelte. Alene i 2017 har de opkøbt for 47 mia. kr.
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DANSKE AKTIERS VÆRDI 2012 - 2017

Kilde: Danmarks Nationalbank, ”Værdien af danske aktier mere end fordoblet på fem år”, 28.03.2017

UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE I BØRSNOTEREDE SELSKABER 2001 - 2017

”Danske børsnoterede selskaber udbetalte i årets første fire måneder i alt 47 mia.
kr. i udbytte for regnskabsåret 2016. Det er
syvende år i træk, at aktionærerne belønnes med stigende udbytte. De tre største
udbyttebetalere i 2017 var Novo Nordisk,
Danske Bank og A.P. Møller – Mærsk.
Fremgangen i 2017 er bredt funderet, bl.a.
har Dong, Tryg og Vestas også udbetalt
store udbytter. Af de samlede udbyttebetalinger modtog udlændinge 25 mia.
kr., bl.a. fordi de har store ejerandele i
C20-selskaber. Husholdningerne modtog 6
mia. kr., mens institutionelle og øvrige investorer modtog de resterende 16 mia. kr.
(Følgende ekstraordinære udbytter indgår
ikke i datagrundlaget: TDC med 43,5 mia.
kr. i 2006, ØK med 7,7 mia. kr. i 2006 og A.P.
Møller - Mærsk med 36,7 mia. kr. i 2015.) ”
Kilde Danmarks Nationalbank, 31.05.2017

Kilde Danmarks Nationalbank, 31.05.2017
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VIRKSOMHEDERNES TILBAGEKØB AF AKTIER 2012 - 2017

”Markedsværdien af danske børsnoterede aktier er siden nytår steget
med knap 250 mia. kr., svarende til
11 pct. De fem største selskaber målt
på markedsværdi – Novo Nordisk, A.P.
Møller - Mærsk, Danske Bank, Vestas
og Coloplast – tegner sig for halvdelen.
Samlet set har danske børsnoterede
selskaber i årets første seks måneder
givet kursgevinster og udbytter på 14
pct.

Kilde: Danmarks Nationalbank, 28.07.2017

Samtidig med at selskaberne gennem
de senere år har betalt øget udbytte til
aktionærerne, har de også tilbagekøbt
egne aktier. Aktietilbagekøb svarer
økonomisk set til udbyttebetalinger og
giver samtidig aktionærerne en kursgevinst på deres aktiebeholdning. Siden
begyndelsen af 2012 har de børsnoterede selskaber brugt godt 225 mia. kr. på
at købe aktier tilbage, heraf står 15 af
de største danske selskaber for ca. 80
pct. af tilbagekøbet. Alene det seneste
år har danske selskaber opkøbt egne
aktier for knap 47 mia. kr. (Novo Nordisk
har haft aktietilbagekøbsprogrammer
gennem hele perioden. Samlet set har
selskabet tilbagekøbt aktier for 100 mia.
kr. siden 2012, svarende til ca. 20 pct. af
aktiens nuværende markedsværdi.) ”
Kilde: Danmarks Nationalbank,
28.07.2017

KAPITEL 4

LØNSTIGNINGER I TOPPEN
• Almindelige lønarbejdere har fået 11,5 %
i lønstigning siden krisen
• Topcheferne har fået 34,4 % oveni deres høje lønninger
• Den rigeste ene procent har tildelt sig selv
57,2 % i lønstigning
• En topdirektører i et børsnoteret selskab tjente
i gennemsnit 14,6 millioner kr.
• Opsagte topchefer fik gyldne håndtryk på
op til 73 millioner kr.
• Industriarbejdernes andel af værditilvæksten
er faldet fra 66 % til under 50 %
• Industriarbejdernes værdi af overenskomstresultat
i 2017 er på 1,6 % af overskuddet
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Hvis de danske lønarbejdere skulle følge udviklingen i virksomhedernes overskud fra 2009-2015, så skulle lønnen være
steget med 81 %39. Hvis du i 2010 tjente 25.000 om måneden,
så skulle din løn nu være på 45.250 kr. om måneden!
Ser man på sin lønseddel, så ved vi godt, at det ikke
er tilfældet. Lønnen for almindelig privatansat smed eller
kassedame er kun steget med 11,5 % siden krisen. Deler vi
lønarbejderne (2.134.620 ansatte i 2015 eksklusiv topledere)
i to halvdele – lige der hvor der er 50/50, kaldet medianen
- så er lønnen steget fra 331.362 kr. om året i 2009 til 369.582
kr. i 201540.
Ja faktisk er reallønnen faldet i en periode, hvor prisstigningerne har været højere end de årlige lønstigninger
på 1-2 %, som det fremgår af figuren herunder. De offentligt
ansatte sakker yderligere bagud, og det gælder særligt de
statsansatte.
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LØNUDVIKLING

Lønarbejdernes andel af kagen bliver mindre
Det store flertal af lønarbejdere har ikke fået del i den
eksplosive udvikling af virksomhedernes overskud. Tværtimod så er lønarbejdernes andel faldet drastisk siden krisen.
Den værditilvækst42, der har været siden krisen, har massivt
reduceret lønarbejdernes andel af den samlede kage. Hvor
lønarbejdernes andel i industrien før krisen udgjorde omkring 65 % af værditilvæksten, så er den i frit fald og i dag
under 50 %43.
Den enkle forklaring på denne negative omfordeling er, at
det er lykkedes at holde lønningerne i ro. Lønstigningerne ved
samtlige overenskomstforhandlinger – uanset om de er på det
private eller offentlige område – har ikke givet mere end 1-2 %
årlige lønstigninger. Heller ikke ved de lokale lønforhandlinger
er der kommet ekstra i lønningsposen.

Note: Nominel løn er den løn der fremgår af lønsedlen. Den nominelle lønstigningstakt er beregnet på baggrund af DA’s StrukturStatistik (timefortjeneste ekskl.
genetillæg). Den reale lønstigningstakt svarer til den nominelle lønstigningstakt
korrigeret for forbrugerprisinflationen. De stiplede linjer gennemsnittet for nominelle
og reale lønstigningstakter i perioden 2000-2016.
Kilde: Økonomisk redegørelse, maj 2017, Økonomi- og indenrigsministeriet og
Finansministeriet, ”Statistikudvalgets statusrapport 3. kvartal 2016”.
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LØNKVOTEN FALDER VOLDSOMT I INDUSTRIEN

Note: Lønkvoten er er defineret som lønsummen i forhold til bruttoværditilvæksten
i industrien.
Kilde: LO, ”Lønudviklingen 1. kvartal 2017”

INDUSTRIENS LØNKONKURRENCEEVNE OVERFOR UDLANDET

Note: Lønkonkurrenceevnen overfor udlande, den relative lønkvote,
er defineret som udlandets lønkvote i forhold til den danske lønkvote.
Kilde: LO, ”Lønudviklingen 1. kvartal 2017”

OK2017 – Industriens lønarbejdere
fik 1,6 % af overskuddet
Vi kan bruge den seneste overenskomst på det private arbejdsmarked som et eksempel på, hvor lidt lønarbejderne får
af kagen. Overenskomsten blev færdigforhandlet i februar
2017, og samlet set fik man kun en lønstigning på 7 % fordelt
over tre år. De lokale lønforhandlinger har givet lønstigninger
på gennemsnitligt 1,8 % i 2017.
I 2017 stiger industriens mindsteløn med 2,80. Hvis vi antager, at det slår igennem for alle de 1,85 millioner beskæftigede i det private, så svarer det til en ekstra udgift på ca. 10
mia. kroner. Det kan lyde af meget, men det skal holdes op
imod det rekordoverskud på 227 mia. kroner efter skat, som
de private virksomheder havde i 2016. Det svarer til meget
beskedne 4,4 % af det samlede overskud i et år.
Hvis vi fordelte alle 227 mia. lige over, så ejerne fik halvdelen til nye investeringer og udbytte, mens alle privatansatte
delte den anden halvdel, så kunne alle få hævet timelønnen
med 31,89 kr. Hvis de ansatte blot fik en tiendedel, så kunne
lønstigningerne alligevel være blevet mere end dobbelt så
store, som de blev.
Hvis de 230.000 ansatte, som er omfattet af industriens
overenskomster skulle dele de 78 mia. kroner som industrien
havde i overskud lige over med ejerne, så kunne timelønnen
være forhøjet med 88,12 kr. pr. time eller 31 gange så meget,
som forhandlerne skaffede til medlemmerne. Samlet har industriens ansatte i 2017 kun fået 1,6 % af industriens overskud.
Selvfølgelig jubler virksomhederne, fordi det giver en
konkurrencefordel i den internationale konkurrence. Danske
lønninger er i mange år steget betydeligt mindre end de lande
vi handler mest med. I figuren herunder kan du se, at siden
krisen, så er danske lønarbejderes andel af værditilvæksten
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TOPPEN HAR SCORET LØNSTIGNINGERNE

Position
Almindelige
lønarbejdere

Antal personer

”DET KAN VI IKKE KLAGE OVER”
Indkomstfremgang

Procent

2.134.620

38.220 kr.

11,5 %

Topchefer

98.987

229.070 kr.

34,4 %

Top 1 % ansatte

32.093

877.701 kr.

57,2 %

Kilde: Beregninger på basis af Beskæftigelsesministeriets svar på udvalgsspørgsmål

”Da vi kom ud af finanskrisen, begyndte vi at vokse igen,
men omkostningerne fulgte ikke med, fordi vi havde
rationaliseret og gjort en masse tiltag, så omkostningerne ikke var der mere. I en årrække giver det nogle rigtig
gode bundlinjer.” 44
– Bent Jensen, Ejer af Linak og nr. 10 på listen over
Danmarks rigeste.

320, 26.04.201741

blevet 25 % mindre end lønarbejderne i udlandet45. Det
hjælper måske noget på eksporten. Men da lønnen udgør en
stadig mindre del af de store virksomheders omkostninger, så
øger løntilbageholdenhed først og fremmest virksomhedernes
overskud.

Fede lønstigninger i toppen
Mens kontorassistenten og rengøringsdamen må nøjes med
minimale lønstigninger, så er det gået anderledes bedre for
cheferne og topdirektørerne. De har formået at udnytte deres
positioner til at skaffe sig massive lønstigninger.
De knap 100.000 topchefer har øget deres årlige indkomst med 229.070 kr. i gennemsnit siden 2009. Det svarer
til en stigning på hele 34,4 %. Tager vi de 5 % bedst lønnede
topledere, så har de i gennemsnit en indtægt på 1.383.476, kr.
om året.
Ser vi på den ene procent af de bedst lønnede (ca.
32.000 personer) - så tjener de i gennemsnit 2.412.781 før
skat, hvilket er 6,5 gange så meget som en almindelig

ansat. Denne eksklusive elite har forøget deres indtægt
med hele 57,2 %.

De øverste topchefer stikker helt af
Er du administrerende direktør i en af de helt store industrivirksomheder eller i en topbank, så er millionerne afleveret
på kontoen i en i lind strøm. Det er gået topdirektørerne rigtig
godt siden krisen. Det er som om, jo flere de kan fyre, jo mere
de ansatte knokler og jo lavere løn for de menige ansatte,
des højere bliver deres løn. Man kan jo godt forstå, hvis man
anskuer det fra kapitalejernes synsvinkel. Hvis deres overskud
stiger med et par ekstra mia., så er det jo peanuts at smide et
par millioner efter topchefen.
Fx fik Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst lønforhøjelser på flere millioner i perioden 2014-201647, alt imens han
med alle tænkelige midler bekæmpede den lille gruppe af
billetmedarbejdere, som ønskede et beskedent tillæg for at
arbejde juleaften og nytårsaften. Deres krav ville koste Tivoli
ca. 33.000 kr. om året.
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DIREKTØRLØNNINGER

Kilde: Berlingske Business, ”Direktørlønninger”, 03.04.2017

TOP 10 DIREKTØRLØNNINGER 2016

Direktørerne for de 20 største børsnoterede selskaber.
Her tjente 84 direktører i gennemsnit 14,6 millioner kr.48 i 2015.
Den øverste topdirektør få naturligvis den største løn, som
fx Danfoss CEO, der tjente 57,5 millioner kr. Her er nogle flere
eksempler49.

Topdirektører tjener 79 gange så meget
som deres ansatte

Kilde: Økonomisk Ugebrev Ledelse, ”Her er Danmarks bedst lønnede direktører”,
27.08.2017

I en ny oversigt50 fra Økonomisk ugebrev over Top 100 direktører i Danmark, så er det stukket helt af. De øverste 20 direktører tjener i gennemsnit 79 gange så meget som deres ansatte.
ISS øverste chef tjener 206 gange så meget som sine ansatte,
mens Eccos Dieter kasprzak (dog som ejerleder) hentede en
årsløn på 158 gange en gennemsnitsløn efterfulgt af Carlsbergs
Cees’t Hart med en faktor 142 gange en gennemsnitlig årsløn.
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TOP 20 DIREKTÆRLØNNINGER: STØRSTE CEO-WORKER PAY RATIO

DER ER RÅD

Det er en udvikling som har stået på i mange år, men
som for alvor har taget fart efter krisen. For at anskueliggøre forholdet, så fik en topdirektør 15 gange så meget
som en LO-arbejder i 2006. Det tal var steget til 35 LO-arbejdere pr. topdirektør i 2015, mens det var 7 LO-arbejdere
i 198351.

Gyldne håndtryk efter fyring
Dagpengene for lønarbejderne er blevet drastisk forandret siden krisen. Dagpengeperioden er halveret til to år og
genoptjeningsperioden er blevet fordoblet til et år. Det har
sendt mere end 85.000 lønarbejdere ud af dagpengesystemet,
hvoraf en stor del ender på kontanthjælp eller er tvunget til
at leve af ægtefællens indtægt.
Den situation kommer topdirektørerne aldrig i. Ingen af
topchefernes lider nød, når de forlader jobbet til fordel for
livet på golfbanen, i lystyachten eller til drinks villaen på
strandvejen. Her er nogle vilde eksempler:

Gyldne håndtryk på 23 – 73 millioner kr.
Kilde: Økonomisk Ugebrev Ledelse, ”Her er Danmarks bedst lønnede direktører”,
27.08.2017

• Tre fyrede direktører fra Mærsk med topchefen Niels
Smedegaard i spidsen tilsammen 155 millioner kr. i gyldne
håndtryk i 2016.
• Lars Rebien Sørensen, fik 65,7 millioner kr. i afskedsgave fra
Novo i 2016.
• Laurids Jessen fik 55 millioner kr. af Skako Industries i 2005
• Lisa Drakeman fik 51 millioner kr. af Genmab i 2011
• Henning Dyremose fik 46 millioner af TDC i 2006
• Kåre Schultz fik 73 millioner af Novo i 2015.
• Klaus Kjærulff fik 29 millioner af Torm i 2008
• Eivind Kolding fik 23 millioner af Danske Bank i 2013
• Lise Kingo fik 32 millioner kr. af Novo i 2014
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LØNSTIGNINGER I TOPPEN

ANTAL LO-ARBEJDERE PR. TOPDIREKTØR

200 MIO. KR. I STARTLØN TIL DANSK DIREKTØR
Verdens største producent af kopimedicin, isralske Teva
Pharmaceuticals, har ansat Kåre Schultz, som tidligere
har haft succes hos Lundbeck og Novo Nordisk. Og det
bliver belønnet fyrsteligt. Alene for at skrive under på
kontrakten får Kåre Schultz 20 millioner dollar, svarende
til 123 millioner kroner ved den aktuelle dollarkurs.

Kilde: LO, ” Lønfest for direktører, men ikke for medarbejdere”, 26.12.201652

Dertil kommer aktieprogrammer for at skrive under, der
vurderes til en værdi af 12,5 millioner dollar, svarende
til 77 millioner kroner. Altså over 200 millioner kroner
samlet. Schultz’ årlige grundløn bliver to millioner dollar,
men kan stige til 12 millioner dollar, hvis alle bonusser
aktiveres, altså 74 millioner kroner i mulig årsløn.
Kilde: Business.dk, 11.11.201746

KAPITEL 5

DE RIGE BLIVER RIGERE

• Ti familier ejer 553 mia. kr.
• Den rigeste tiendedel ejer 80 % af nettoformuen
• En person i den rigeste pct. tjener 2.666.456 kr. om året
• De ti pct. bedst lønnede får 30 % af alle indkomster
• Den rigeste procent bor i millionærghettoer på strandvejen
i Nordsjælland
• Overklassens indkomst er steget med 177 % siden 1985
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Det er fedt at være rig. Særligt fedt er det for de ekstremt
rige. Så kan du købe lige, hvad du vil. Et eksempel er tøjgiganten Bestsellers ejer, Anders Holch Poulsen, som bl.a.
bruger sine penge på at købe jord i Skotland53. Endda så
meget at han nu er den største jordejer i Skotland. Du kan
også gøre dine børn glade og give dem en hest og lade
dem ride professionelt. Det er sket for Ecco-arvingen Anna
Kasprzak, Lego-arvingen Agnete Kirk Thinggaard og Dronning Margrethes niece Prinsesse Nathalie til Sayn-Wittgenstein-Berleburg54. Alle rider de på internationalt niveau på
million-dyre heste, ejer godser og ranches og rejser verden
rundt medbringende deres konkurrenceheste. Og det kræver
rigtig, rigtig mange penge.

Ti familier ejer 553 mia.kr.
De allerrigeste danskere har rigtig mange penge. Ja, faktisk
har de rigeste aldrig haft så mange penge som nu. I den seneste opgørelse havde Danmarks rigeste ti familier tilsammen
553 mia. kr.55
I Danmark er der omkring 100 milliardærer, og de 50
rigeste familier har tilsammen værdier for 747 mia.kr. viser
den seneste opgørelse56. Deres formue er vokset med hele 12
% siden 2016, fordi deres forretninger vokser og aktierne er
steget i værdi.

Ti procent rigeste ejer 80 % af nettoformuen
De 10 pct. mest formuende ejede f.eks. godt 80 pct. af
nettoformuerne i 2014, hvis nettoformuerne opgøres ekskl.
pension, biler og andele i andelsboligforeninger, jf. figuren herunder. Opgøres nettoformuerne derimod inkl. disse
aktivtyper, ejede de 10 pct. mest formuende knap 50 pct. af
nettoformuerne.

DER ER RÅD

TOP 10 RIGESTE DANSKERE
Kirk Kristiansen
Boet efter Mærsk
Mckinney-Møller
Louis-Hansen
Holch-Povlsen
Clausen
Kann Rasmussen
Due Jensen
Lars Larsen
Toosby Kasprzak
Bent Jensen

Lego

165,9 mia. kr.

A.P. Møller-Mærsk
Coloplast
Bestseller
Danfoss
Velux
Grundfos
Jysk
Ecco
Linak

126,3 mia. kr.
44,1 mia. kr.
42,1 mia. kr.
41,8 mia. kr.
39,2 mia.kr.
35,3 mia. kr.
31 mia. kr.
16,3 mia. kr.
11,3 mia. kr.

I ALT TOP 10 RIGE		

553,3 mia.kr.

Den rigeste ene procent ejer omkring 30 % af nettoformuen
(eksklusive pension, biler), som man kan se i figuren herunder.
Tallet er fra 2014, og det er givetvis endnu mere i 2017, fordi
aktierne er steget i værdi, og de rigeste har fået endnu større
andel af indkomsterne siden.
En væsentlig forklaring er ,at de 30 % fattigste ikke har nogen formue, for deres gæld er større end fx værdien af deres
ejendom, bil m.m.

Den rigeste 1 % tjente 123 mia. kr. i 2015
For at forstå hvordan de rigeste er blevet så rige, kan vi se
på udviklingen i indkomster siden krisen. De rigtig rige er jo
kun de få tusinde, som ejer eller har større aktieposter i store
virksomheder.
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KARSTEN REE SYNES AT MILLIONER
AF KR. ER ”DILLERDALLER”

INDKOMST- OG FORMUEFORDELING

Karsten Ree arvede sin fars virksomhed og bor i Vedbæk.
I 2008 tjente han 2,1 mia. kr. på salget af Den blå Avis til
Ebay. Han har bl.a. brugt penge på dyreparken Ree Park
ved Ebeltoft, hævet den tyske ubåd U-534 i jagten på
naziguld og sponsoreret racerbiler til fx Le Mans.
Han har i øjeblikket for over 3,5 mia. kr. i aktier, hvoraf
en milliard er finansieret med lånte penge. I oktober
sidste år havde han investeret ca. 400 mio. kr. i de fire
tech-selskaber Apple, Amazon, Alphabet og Facebook,
efter at han solgte tre fjerdedele af sine aktier i Pandora samt alle sine aktier i Vestas. Siden har han købt
yderligere op, og de fire tech-aktier har i dag en værdi i
omegnen af en milliard kroner i Rees aktiedepot.
”Den anden dag var jeg sgu oppe i 900 mio. kr. i fortjeneste. Men jeg har altså oparbejdet et tab på dollars på
225 mio. kr., der skal trækkes fra. Mit overskud for året
lige nu er ca. 650 mio. kr. for de første syv måneder. Det
stammer hovedsageligt fra Alibaba og mine tech-aktier. Jeg tabte 80 mio. kr. på Cimber og 800 mio. kr. på
Amagerbanken og lidt dillerdaller. Det er omkring en
milliard, jeg har smidt i skraldespanden dengang,” siger
Karsten Ree.
Kilde: Finans.dk 07.08.201759

Kilde: Det Økonomiske Råd (DØR), ”Dansk økonomi efterår 2016”, kapitel V
”Indkomst- og formuefordeling”, s. 25557

Den ene rige procent af den voksne befolkning udgør
godt 46.000 personer. De tjener i gennemsnit 2.666.456 kr. før
skat i 201558. Det svarer til, at de på et år tilsammen har en
indkomst på 122,7 mia. kr. De store kapitalejere lønner altså
deres direktører og topchefer fyrsteligt. Som vi så i forrige
kapitel, så er top20 direktørerne stukket helt af med lønninger
på langt over 10 millioner kr.

Den bedst lønnede tiendedel har 30 procent
af indkomsterne
Men lidt mindre kan også gøre det. Hvis man ikke tilhører det
absolut øverste indkomstlag, så er det stadig fedt, at være
blandt de ti procent med de højeste indkomster. Denne gruppe omfatter godt 466.000 danskere, og de tjente i gennemsnit
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893.197 kr.60 Det bliver til 417 mia.kr. i alt, og svarer til 29 % af
den samlede indkomstmasse.
Lige her er det nok vigtigt at minde om, at de højestlønnede
ofte er gift med hinanden, og at deres samlede familieindkomst
vil være på langt over en million. Omvendt er det med almindelige lønarbejdere, hvor smeden er gift med Sosu-hjælperen
og kontorassistenten med politibetjenten, og derfor har en
langt lavere fælles indkomst. Hvis deres ægtefælle er ramt af
arbejdsløshed eller sygdom, så har de endnu lavere indkomst.

De rige lever for sig selv
”Krage søger mage” lyder et gammelt ordsprog. For de rige
danskere er det et dogme. De har skabt reservater, hvor kun folk
med millionindtægter og formue har råd til at bo. I en hver større
by er der kvarterer, som huser de velhavende. På Sjælland er det
hele kommuner og i særlige geografiske områder, som fx Strandvejen ved Øresund er det kun de allerrigeste, der har råd til at bo.

Den rigeste procent bor primært nord for København
Den rigeste procent er i høj grad bosat lige nord for København61. Af de 10 kommuner, som har den største andel af den
rigeste procent bosat ligger alle meget tæt på København.
Det er således syv nordsjællandske kommuner samt Frederiksberg, Dragør og Solrød, der ligger blandt de 10 kommuner
med flest fra den rigeste procent62.

DER ER RÅD

Zoomer man helt ind på sogneniveau er der nogle enkelte
områder i landet, hvor der bor relativt mange fra den rigeste
procent. Rungsted sogn i Hørsholm er det sogn i Danmark,
hvor relativt flest af de 18-64-årige er i den rigeste procent.
Her er det 17 pct. af indbyggerne i aldersgruppen, som tjener
nok til at være i den rigeste procent.
Rungsted, Hellerup, Skovshoved, Vedbæk og Jægersborg er
blandt de områder, hvor der bor allerflest fra den rigeste procent. Kendetegnene ved alle de sogne er, at andelen i sognet,
som er i den rigeste procent, er steget kraftigt i perioden. På
listen af sogne med den største andel af indbyggerne blandt
den rigeste procent er det kun Risskov sogn ved Aarhus, som
ikke er et sogn, der ligger nord for eller i København.

De dyreste boliger er på Strandvejen langs Øresund
Boligpriserne er høje for tiden, men der er alligevel en række
villaer, der skiller sig alvorligt ud fra mængden. Direkte adgang til havet er ikke overraskende et gennemgående tema
for landets dyreste villaer, men også luksusgoder som egen
swimmingpool, tennisbane og fitnesslokale er obligatorisk for
at nå helt til tops prismæssigt.
Boligsiden Boliga har udarbejdet en liste over de ti dyrest
udbudte boliger i Danmark netop nu - og med priser på
mindst 35 millioner kroner er herlighederne forbeholdt folk
med finanserne i orden63.

DE RIGE BLIVER RIGERE

MILLIARDÆR KØBTE HUSE FOR
65 OG 40 MILLIONER KR.
Træningscenter, indendørs-pool, panorama-udsigt og
tennisbane. Det er bare nogle af de ting, der fik nullerne
til at rulle, da en 659 kvadratmeter stor villa på Vedbæk
Strandvej blev sat til salg. Nu er huset netop blevet solgt
for 40 millioner kroner, og dermed er den årets absolut
dyreste handel.
Manden bag det nye rekordhandel er erhvervsrigmand
og milliardær Johan Schrøder. Han er god for godt 2 mia.
kr. og var i mange år direktør og ejer af Radiometer - en
virksomhed, der blev grundlagt af hans far. Senere har
han stiftet kapitalfonden Axcel, der har haft investeret i
blandt andet smykkefirmaet Pandora og tøjmærket Noa
Noa. I dag har firmaet blandt andet investeringer i IT-firmaet Conscia og LESSOR-gruppen, skriver Boliga. I 2004
blev han indehaver af Aggersvold Gods ved Jyderup.
Sidste år købte Johan Schrøder nemlig sit 454 kvadratmeter store nabohus på Strandvejen i Taarbæk med ti
værelser, vinkælder, fitness- og spa-afdeling på 454 kvadratmeter for hele 65 millioner kroner, oplyser Boliga.dk.
Kilde: TV2, 31.07.2017
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KAPITEL 6

SKAT OG VELFÆRD
• 52 mia. kr. er der givet i skattelettelser de sidste 15 år.
• Der er sparet 26 mia. kr. på kommunal velfærdsservice
siden 2007
• Topskat bidrager kun med 1,7 % af de samlede offentlige
indtægter
• Skatteskandalen har kostet dansker mindst 80 mia. kr.
• Rige danskere skjuler mellem 100-288 mia. kr. i skattely
• Multinationale selskaber snyder for mellem 7-14 mia. kr.
årligt i skat
• Selskabsskatten er sænket fra 50 % til 22 procent
• Formueskatten er afskaffet
• Danmarks rigeste familier har en særlig skatterabat
på 1,3 mia. kr.
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Færre skattekroner betyder mindre velfærd
Jo færre penge de rigeste og erhvervslivet betaler i skat, des
mindre er der til velfærd. Det bliver ikke bedre af, at skiftende regeringer sænker skatten for alle, for så bliver der endnu
færre midler i fælleskassen. Skal der findes 15 mia.kr. for at
fjerne topskatten, så bliver der mindre til fx kontanthjælpsmodtagerne. Når skattelettelser betyder, at der kommer 52
mia.kr. mindre i fælleskassen fra indkomstskatter, så betyder
det fyringer af offentligt ansatte, lavere velfærdsydelser og
ringere offentlig service. Ganske enkelt fordi langt de største
poster på det offentlige budgetter går til velfærd. Og skat-

52 MILLIARDER TIL SKATTELETTELSER
De sidste 15 år indkomstskatterne i Danmark blevet
sænket med 52 mia. kroner. Og mere end halvdelen af
de penge, 29 mia. kroner, er gået til at lette skatterne
for de 20 procent rigeste i samfundet. Det viser to nye
svar fra finansminister Kristian Jensen til Folketingets
Finansudvalg64.
”52 mia. kroner er der delt ud i skattelettelser de sidste
15 år. Det er rigtig mange penge og størstedelen er gået
til de rigeste. Den rigeste procent i Danmark har fået
over 80.000 kroner mere til sig selv. Til sammenligning
har de 10 procent fattigste fået 1.000 kroner”, fortæller
Jonas Schytz Juul, der er analysechef i AE-Rådet65.
Kilde: Piopio, 05.04.2017
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telettelserne er ikke fordelt ligeligt i befolkningen, hvor de
rigeste har taget broderparten.
Samlet set har kommunerne måttet forringe deres udgifter
til service (velfærd) med 8,3 mia. kr. siden 2010. Ud over de store
reduktioner i udgifter til service er der tale om store besparelser
maskeret som effektiviseringer. Her er sparet 17 ½ mia. kr. siden
2007, og alene siden 2011 er der sparet 13 ½ mia. kr.66
Nedskæringer og mindre-forbrug har ført til, at der er
markant færre hænder til at løse et stigende antal opgaver i
kommunerne. Siden 2010 er der blevet knapt 35.700 færre fuldtidsansatte i kommunerne til at løse opgaverne. Det svarer til
en nedgang på hele 7,9 pct. af antallet af ansatte, hvilket må
betegnes som et markant fald.67
De personalegrupper, som særligt er skåret ned, er både på
”bløde” velfærdsområder” og på tekniske områder68:
• Lærere: knapt 7.000 færre.
• Pædagogisk personale: knapt 3.000 færre pædagogisk
uddannet personale
• Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: Godt
2.500 færre
• Dagplejere: Knapt 7.500 færre
• Social- og sundhedspersonale: knapt 11.500 færre
• Specialarbejdere: godt 3.500 færre
• Rengøringsassistenter: Knapt 3.500 færre
De massive nedskæringer har sænket serviceniveauet betragteligt. Velfærden er simpelthen blevet ringere. Selvom personalet løber stærkere for at afbøde virkningerne af de hårde
nedskæringer, så kan de ikke modvirke den velfærdsdræbende sparepolitik, som VLAK-regeringen og tidligere regeringer
har ført.
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ANTAL FULDTIDSBESKÆFTIGEDE I KOMMUNERNE, 2008-2015

UDVIKLING I ANTAL AF ØKONOMISK FATTIGE

Anm.: Figuren viser antallet af fuldtidsbeskæftigede (sæsonkorrigeret) i kommunerne
fra 1. kvartal 2008 til 4. kvartal 2015. Den kraftige nedgang i antallet af ansatte i
2013K2 skyldes lockouten i foråret 2013.
Kilde: Danmarks Statistik, Tabel OBESK3.

Anm.: Antallet af økonomisk fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible
indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Økonomisk fattige er afgrænset ud fra definitionen i boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik

Flere fattige

medicin og ting til børnene, som mangler. Næsten 80 procent svarer, at de har svært ved at få råd til mad sidst på
måneden, efter at deres ydelser fra det offentlige er blevet
sat ned som følge af kontanthjælpsloftet. 61 procent af
deltagere i rundspørgen oplever, at deres dårlige økonomi
har effekt på børnene og lige over 50 procent har ikke råd
til medicin.

Der er kommet langt flere fattige i Danmark som følge af de
mange forringelser af kontanthjælp, førtidspension og integrationsydelse. Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har
yderligere forstærket denne negative udvikling.
Ifølge AE-rådet seneste opgørelse er der 45.000 fattige i
Danmark, hvis vi opgør det statistisk69. Men det dækker, over
at mindst 70.000 årligt er fattige70. AE’s tal stopper i 2015, og
derfor kender vi ikke den fulde konsekvens af kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelsen. De nye forringelser har ramt over 100.000 mennesker, heraf mindst 62.000
børn71, så derfor må vi antage, at der er langt flere, og tættere
på det dobbelte, end de 70.000 fattige.
De menneskelige konsekvenser er mærkbare. En undersøgelse72, som Avisen.dk har foretaget blandt 517 mennesker
på kontanthjælp, viser, at det er livsvigtige ting som mad,

Skatteskandalen som kostede danskerne 100 mia. kr.
I sommeren 2017 rundede Skat at mangle at inddrive mere
end 101,5 mia.kr. Danske virksomheder skylder 26 mia. i
skat74, bl.a. for manglende indbetaling af deres ansatte
personskat. Det forventes, at mindst 80 mia. skal afskrives
som tabte for fælleskassen, bl.a. fordi en del penge skal
inddrives hos folk uden betalingsevne. Restancebeløbet er
vokset og vokset gennem de sidste mange år. Forklaringer-
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KONTANTHJÆLPENS VÆRDI FALDER STØT
Kontanthjælpens værdi er udhulet gennem 25 år. Det
viser tal fra Rockwoolfonden73. For kontanthjælpsmodtagerne er der sket et fald i den såkaldte nettodækningsgrad, hvilket er familiens disponible indkomst i forhold
til den indkomst, de ville have, hvis de arbejdede og fik
en gennemsnitlig løn. Størst fald i disponibel indkomst
relativt til lønindkomst er sket for enlige ikke-forsørgere.
I 1988 udgjorde kontanthjælpen 38 pct. af gennemsnitslønnen, imod 31 pct. i 2012, jf. figur 1. Også for forsørgere
er der sket en udhuling af værdien. Mens enlige forsørgere i 1988 fik en ydelse svarende til 72 pct. af lønnen,
var ydelsen i 2012 på 63 pct. For forsørgende par var der
tilsvarende tale om en reduktion fra 57 til 51 pct.
NETTODÆKNINGSGRAD FOR UDVALGTE KONTANTHJÆLPSFAMILIER

Tallene er ikke opdateret til 2017, men med indførelsen af kontanthjælpsloft,
225-timersregel, integrationsydelse, ressourceforløb osv., så må vi antage at
dækningsgraden er faldet yderligere.
Kilde: Rockwoolfonden73

ne er mange og bortforklaringerne fra politikerne endnu
flere. Men tilbage står nogle meget alvorlige årsager, som
ikke skyldes fejlagtige systemer eller enkeltpersonernes
fejl.
Når svindlere narrede skat til at udbetale 12,3 mia.kr. i
udbytteskat, så kan det kun foregå, fordi systemet svigter.
Siden 2005 er der skåret ca. 5.000 stillinger i skat eller næsten
halvdelen af de ansatte skattefaglige medarbejdere.

Rige danskere skjuler mellem 100 og 288 mia. kr.
i skattely
Skatteskandalen viser, hvor systematisk politikerne har
hjulpet de rigeste med at slippe i skat. Men selv om skatten
bliver ved med at falde eller slet ikke blive inddrevet, så er
det ikke nok for de rigeste. De kan ganske enkelt ikke få nok
til sig selv.
Rigmændene ansætter smarte revisorer, advokater eller
særlige formueforvaltere, som hjælper dem med at undgå
skattebetaling. Bankerne som skal overføre pengene vender
det blinde øje til, fordi de selv tjener på forretningen og ikke
vil miste deres rigeste kunder. Så hellere være med til at omgå
loven75.
De fleste millionærer går kun til grænsen, men mange
får hjælp til at flytte penge i skattely. De har vi set afsløret
i Panama-leaks og papirer fra Luxembourg og Schweiz. Her
er der et tydeligt mønster, hvor de superrige flytter pengene
rundt med det enkle formål at undgå nogen som helst form
for skattebetaling.
På globalt plan kan der være gemt op til 39.000 mia. kr.,
svarende til en tiendedel af de private formuer. Anvendes
dette tal, så skønnes det at rige danskere kan have gemt et
sted mellem 100 og 150 mia. kr. i skattely77. Et andet estimat
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OVERSIGT OVER SKANDALEN I SKAT
EFI kostede
80 mia. kr. i
manglende
inddrivelse.

For høje ejendomsvurderinger
kostede borgerne
penge.

Et fælles inddrivelsessystem (EFI) skulle løse
inddrivelsesopgaver, der
tidligere blev varetaget
manuelt, men alt er gået
galt. Systemet har været
både stærkt forsinket og
fordyret. Og da det endelig
blev igangsat, var det så
fejlbehæftet, at man måtte lukke systemet. Imens
er beløbet af ikke-inddrevne restancer vokset
til et kolossalt beløb på
100 mia. kr. Hvad værre
er, så er den del af den
enorme gæld, der ikke kan
inddrives vokset voldsom,
så den i dag udgør 4/5 af
den samlede gæld.

Over 40 % af alle ejendomsvurderinger var i 2011
overvurderede i forhold
til den faktiske salgspris,
og dermed har mange
borgere betalt for meget
i skat vedrørende boliger.
Rigsrevisionen udtalte i
2013 en meget skarp kritik
af ejendomsvurderingssystemet. Efterfølgende er
det kommet frem, at SKAT
bevidst har syltet relaterede klager fra borgerne.

Ingen reaktion
på at 300
danskere har
placeret 4,5 mia.
kr. i skattely i
Schweiz.
I april 2015 besluttede Folketinget på blandt andre
Enhedslistens foranledning, at foretage en uvildig
undersøgelse af, hvorfor
SKAT ikke reagerede på
informationer, der allerede
fremkom i 2010, om at
mere end 300 danskere
havde 4,8 mia. kr. i skattely
i Schweiz.

Kilde: Enhedslistens temaside om skat - https://enhedslisten.dk/temaer/skat

Svindlere
snød SKAT for
12,3 mia. kr. i
udbyttebetaling.

Svindel med
negativ moms for
10-18 mia. kr.

I august 2015 kom det
frem, at der er blevet
svindlet med refusion af
udbytteskat. Ca. 12,3 mia.
kr. har statskassen tabt
på svindlen. Det kom også
frem, at ganske få personer i SKAT har håndteret de
enorme udbyttebetalinger,
samt at gentagne advarsler om underbemanding er
blevet siddet overhørig.

I januar 2016 kom det
frem, at der har været
omfattende svindel med
negativ moms. Ifølge DR’s
dokumentarprogram
”Sådan svindles der i Danmark” er der risiko for, at
flere af de svindlede penge
er brugt til at finansiere
terror. Helt generelt vurderes det, at Danmark går
glip af 10-18 mia. kr. årligt
i moms. I december 2016
aflægger Rigsrevisionen
en rapport om kontrollen
med negativ moms, der
kritiserer at kontrollen
er ”helt utilstrækkelig”.
Rigsrevisionen konstaterer
samtidig, at kun to pct.
af udbetalingerne bliver
kontrolleret, samt at SKAT
ikke kan forklare, hvorfor
udbetalingerne af negativ
moms er steget med 68
% fra 139 mia. kr. i 2009 til
235 mia. kr. i 2015.
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LÆSERBREV: NEDBRYDNINGEN AF SKAT VAR BEVIDST NEOLIBERAL POLITIK
”Det var selvfølgelig ikke tilsigtet, at udenlandske svindlere
skulle lænse statskassen for 12,3 mia. Men nedbrydningen
var en helt bevidst neoliberal politik, indvarslet af minimalstatsminister Anders Fogh Rasmussen fra 2001. Den dyre
omfordelende velfærdsstat med velfærdsgoder og socialt
sikkerhedsnet og stort skattetryk skulle barberes. Væk med
statsregulering til fordel for de frie markedskræfter.
For Venstre var opgøret med Skat dobbelt: dels en ny skattepolitik (skattestoppet), dels nedbrydning af selve skattevæsenet både i praksis og som en ideologisk markering.
Den private sektor skulle lettes for administrative og skattemæssige byrder, og der skulle være mindre kontrol, mere
fleksibilitet og større tillid, så de driftige fik større spillerum
uden bureaukrati og regler.
Nogle vil kalde den udlægning en konspirationsteori. Men
de glemmer systematikken i nedbrydningen og i, hvordan
advarsler blev ignoreret: Minimalstatsminister Anders Fogh
Rasmussens regering liberaliserede fra 2001 finanssektoren,
boliglån, udlicitering m.m. Det blev fulgt op af drastiske
reformer i den offentlige sektor.
Skattevæsenet blev således skåret med henvisning til
forventede gevinster ved et kommende elektronisk kontrol-

og inddrivelsessystem, EFI, selv om alle erfaringer viste, at
store statslige edb-projekter kikser (EFI endte med at blive
skrottet 2015).
Hver fjerde i Skat skal væk, dikterede Venstres finanslov i
2006, der fyrede 2.500 skattefolk. EFI kunne spare 40 pct. af
medarbejderne. Skattefolk advarede: Skattespekulationen
får bedre vilkår. Men allerede i 2007 faldt indkrævningen
med 20 pct., og siden er det bare gået ned ad bakke. Den
blå regering forholdt sig passiv. Så lad være med at påstå,
at det ikke var en bevidst politik at kastrere Skattefar.
Resultatet af den neoliberale politik er, at Skat ligger i
ruiner. Udtrykket lovlydig skatteborger har fået udvidet betydning, for når skattekontrol er borte, opfattes det af nogle
som et skattemæssigt frikort. Finansfolk og selvstændige
erhvervsdrivende har fået stort spillerum til at fifle med
skatten (f.eks. via fiktive momsangivelser) eller til at udskyde
deres skatterestance, mens de håber på, at restancen snart
falder for forældelsesfrister.
Kilde: Jørgen Øllgaard, Læserbrev i Politiken, 12.04.2017
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PERNILLE SKIPPER OM SKATTELY:
DET ER NOGET SVINERI
Beløbets astronomiske karakter peger på, hvordan globaliseringen er blevet et tag-selv bord for den rige elite,
mens alle vi andre kan samle regningen op i form af en
endeløs række af forringelser. Forskningsprojektet viser
ikke kun, at der er tale om mange penge. Det viser også,
at dem der har mest, er også dem, der snyder mest.
Hvorimod dem, der har de mindste indkomster også er
dem, der er mest lovlydig med at få betalt deres skat.
Det er rent ud sagt noget svineri.
Den rige elite rager uhæmmet til sig. Kæmpe lønstigninger, bonusprogrammer og lavere skatter har de fået
siden krisen. Men det er åbenbart ikke nok. Man snyder
også fællesskabet ved at bruge skattely. Samtidigt skal
almindelige mennesker udvise ”samfundssind” og ”ansvarlighed”. De må efterhånden tro, at vi er idioter.
Kilde: Blog på TV2, 29.05.2017

FORMUEFORVALTER: HVIS FOLK
VIDSTE, HVOR VANVITTIGT SYSTEMET
ER, VILLE DER BLIVE REVOLUTION
Sådan siger Brooke Harrington i et interview med
Berlingske. Hun er CBS som professor i økonomisk
sociologi. Hun er også journalist, sociolog, forfatter og
mest interessant i den her sammenhæng: Uddannet
formueforvalter.
”Typisk starter det hos en bank eller en anden rådgiver, der på et tidspunkt vil anbefale sin rige klient at få
”hjælp” til at administrere formuen. De her steder kan
du gøre ting, du ikke må i dit fødeland. Du kan gemme
penge, ejendomme og lystyachter væk fra kreditorer,
skattemyndigheder og din ekskone. Det er chokerende
nemt. De rige mennesker sidder jo ikke selv og læser op
på skattelovgivningen på Cayman Islands. Det har de
folk til, ligesom de har folk til at vaske deres tøj og gå ud
med deres skrald.”
Kilde: Berlingske, 22.08.201776
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DU SKAL VÆRE MILLIONÆR FOR
AT BRUGE SKATTELY
”Vi kan se i papirerne fra Swiss Leaks (lækkede bank-papirer, red.), at det i vid udstrækning er de allerrigeste,
der har gemt deres penge i skattely. Oversat til danske
forhold betyder vores resultater, at de rigeste 320 familier, som alle har en formue over 250 millioner kroner, har
gemt en fjerdedel af deres formue i skattely”, forklarer
Niels Johannesen, der er lektor i økonomi ved Københavns Universitet.
Undersøgelsens beskrivelser bekræftes af Torben Bagge,
der er skatteadvokat hos TVC Advokatfirma og ekstern
lektor på Aarhus Universitet.
”Da konstaterede vi også, at det typisk var relativt
velhavende folk, der gjorde brug af den her ordning, og
som dermed havde penge i skattely. En af de største
sager, jeg har hjulpet med, det var over en halv milliard
kroner, vi flyttede fra udlandet til Danmark, fortæller
skatteadvokaten.
Kilde: DR, ”De rigeste 320 familier i Danmark skjuler 60 milliarder i skattely”,
29.05.2017
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er, som er udregnet på basis af Swiss Leaks, viser at de rigeste 320 danske familier har skjult 60 mia. kroner i skattely.
En tredje måde at udregne beløbet på baserer sig på en
undersøgelse af den finansielle nettoformue, hvor Gabriel
Zuchman når frem til, at der er ca. 48.000 mia. kr. placeret i
skattely79. Det svarer til gennemsnitlig 8 % af husholdningernes finansielle nettoformue og omregnet til danske forhold,
så betyder det, at de rige danskere har gemt 288 mia. kr. i
skattely80.
Vi kan af gode grunde ikke angive eksakte tal, netop
fordi det foregår i det skjulte. Men uanset hvilket tal som
nærmer sig det rigtige, så er det enorme milliardformuer, som de rigeste har gemt for at undgå skatten til
fælleskassen.

Multinationales skattebetaling
Et andet organiseret snyderi med skattebetalingen til det
danske velfærdssamfund bliver i stor stil organiseret af de
multinationale selskaber. Hvor meget det danske samfund går
glip af vides ikke. For firmaerne kører interne omflytninger af
indtægter og udgifter over grænserne, så de lander der, hvor
skattebetalingen samlet set er mindst. Det foregår bl.a. ved
hjælp af det såkaldte transfer pricing, hvor modervirksomheden ”sælger” sine produkter til datterselskaber i Danmark for
overpris eller låner penge til investeringer, som derfor skatteteknisk kører med underskud, selvom selve forretningen giver
millioner i indtægt.
En beregning foretaget tilbage i 2011 viste, at Det Økonomiske Råd har vurderet, at der ville komme 14 mia. kr. mere i
statskassen, hvis de multinationale selskaber betaler korrekt
skat. Men der er indført stramninger, så ifølge Bent Greve,
professor i samfundsvidenskab ved RUC andrager beløbet et
sted mellem 7 og 14 mia. kr.”81
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Selskabsskat på 22 % - i 1987 var den 50 %

MULTINATIONALE SELSKABERS SKATTEBETALING 2014
I 2015 kunne man se følgende absurd lave skattebetalinger hos multinationale
virksomheder med en omsætning på mange millioner i Danmark.

Selskabsskat

Skattepligtig
indkomst

McDonald’s

23,2

94,7

Nestlé

1,89

7,7

0

0

0,22

47,6

194,3

0,84*

IKEA

40

164,6

Samsung

7,2

29,6

Google

3,3

13,5

Nike

1,6

6,6

0

-115,6

Huawei

15,2

62,4

Philips

0

-16,2

Adidas

2,5

10,5

24,1

98,6

MIO. KR.

Burger King
Microsoft

Pfizer

Mars
*Fratrukket skatten
Kilde: BT, 17.12.201582

Underskud

1*

16,2

Borgerlige politikere og dansk erhvervsliv er enige om meget,
men en ting de altid nævner er ønsket om en lavere selskabsskat. Danske virksomheder betaler i dag en skat på 22 %. Det
er mindre end halvdelen af, hvad en virksomhed bidrog med
til samfundet i 1980’erne, hvor selskabsskatten var på 50 %83.
Samlet set betalte danske virksomheder omkring 55 mia.
kr. i selskabsskat i 2016. Det tal skal holdes op mod, de enorme overskud de danske virksomheder generer i disse år, og
ikke mindst de store udbyttebetalinger til ejerne.
Som samfund må vi spørge os selv om ikke virksomhederne burde bidrage noget mere. Ikke bare med bedre lønninger
til de ansatte, men også til finansieringen af samfundet.
For de danske virksomheder har en fantastisk stor gevinst i
det velorganiserede samfund. Infrastrukturen er effektiv og
velholdt. Samfundet betaler for uddannet arbejdskraft, de
reparerer menneskene, når de kommer til skade på jobbet og
de tager sig af dem, når de ikke længere kan bruges af virksomhederne. Embedsværket fungerer som virksomhedernes
hjælper, og de danske ambassader er jo nærmest blevet til de
store danske virksomhedernes private kampagnekontor.
Erhvervslivets argument er, at den altid skal være mindre
end i de lande virksomhederne konkurrerer med. Men det
er blevet til et ræs mod bunden, hvor staterne konkurrerer
med stadig lavere selskabsskat. Erhvervslivet vinder, fordi de
kan beholde mere af overskuddet, men staten har mindre til
velfærd for almindelige mennesker.
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Formueskatten som forsvandt
Det første, som de borgerlige gjorde, da de kom til magten
i 1982, var at gå til angreb på formueskatten. Et angreb som
endte med maksimal succes, da den socialdemokratiske regering afskaffede formueskatten i 1995.
I 1903 blev formueskatten indført i Danmark. Op gennem
det nittende århundrede blev den hævet. I 1980 var formue
skatten på 2,2 % af formuer over 1 million kr. (svarer til 2,9
millioner i 2016) og 0,9 % af formuer over 450.000 kr. (Svarer til
1,3 millioner kr. i 2016)84. Der var en række fradragsmuligheder
for skov og formue placeret i fysiske erhvervsaktiver.
Med de betragtelige formuer, som de rigeste har genereret
i Danmark, så ville der årligt tilflyde mia. i formueskat, hvis
den blev genindført. Hvis man fx indførte en formueskat på 1
% af formuer over tre millioner kr., så ville det give 1,4 mia. kr.
i statskassen hvert år. En sådan formueskat ville alene ramme
den rigeste tiendedel, og 70 % ville blive betalt af den rigeste

PELLE DRAGSTED: DET ER NASSERI
”Hvad har selskaber som Q8, Kellogg’s, IBM, Burger King
og Fujitsu til fælles? Jo, det er alle store multinationale
selskaber, som på den ene side har en årlig millionomsætning i Danmark, men på den anden side ikke betaler
en krone i skat i 2015 – ligesom de heller ikke gjorde i
2014, 2013, 2012 ...
Det fremgår af de netop offentliggjorte skattelister fra
Skatteministeriet. Der kan i de enkelte tilfælde være
legitime årsager til, at en virksomhed ikke betaler skat
i et enkelt år. Men det må alt andet lige undre, at en
virksomhed år efter år efter år kan have en enorm
omsætning i Danmark, men at de samtidig efter eget
udsagn ikke tjener penge i Danmark og derfor ikke skal
betale skat.

procent med den højeste formue.

Erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende fonde står bag en lang række af landets
største virksomheder, som fx Mærsk, Novo og Lego. Selv om
fondene generelt tjener styrtende, betaler de næsten ingen
skat, bl.a. som følge af en lang række favoriserende regler,
hvor fondene ikke beskattes af alle udbytter og avancer, og
har større fradrag for uddelinger og hensættelser. Hvis disse
særregler blev afskaffet ville det give et årligt plus til fællesskabet på 1,3 mia. kr.85
Fondene sikrer, at familier kan eje en verdensomspændende virksomhed ved at have bestemmende indflydelse
over fondene, men undgå den normale beskatning. På den
baggrund har fondene opbygget gigantiske multinationale

Især når man ved, at denne type store virksomheder har
en hær af advokater og finansielle rådgivere, der kan
hjælpe dem med at undgå skattebetaling for eksempel
ved kunstigt at flytte deres overskud til skattely.
Det er simpelthen ikke acceptabelt, når store hovedrige
virksomheder unddrager sig skat. De samme virksomheder nyder jo godt af arbejdskraft, som de overlader til
os andre at betale for uddannelsen af. De bruger veje,
broer og infrastruktur, som vi andre har betalt for. De
bliver beskyttet af politi, som vi andre betaler for. Der
er kun ét dækkende ord for den slags adfærd, og det er
nasseri.”
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”Jeg har ikke nogen stor sympati for, at skattevæsnet skal finansiere store private
fonde, som så kan finansiere broer over havnen i København. Eller rytterstatuer!
Hvis det o
 ffentlige skal betale til nogle formål, så bør vi gøre det på finansloven.
Og ikke dirigere dem via nogle private fonde med selvudpegede bestyrelser.”
Kilde: Frank Aaen, Enhedslistens finanspolitiske ordfører, BT, 28.07.2012

virksomheder med meget store formuer. Det giver på den ene
side familierne magten over virksomhederne, hvor andre aktionærer ikke kan opnå samme indflydelse. På den anden side
giver det familierne magt og indflydelse i samfundet.
Det seneste eksempel på deres store magt – også i det
politiske system – er sænkelsen af arveafgiften på de erhvervsdrivende fonde. Efter en succesfuld kampagne fra en
række af Danmarks rigeste familier, som hyrede et professionelt lobbyfirma til at presse politikerne, så lykkedes det
dem at få reduceret bo- og arveafgiften til sølle fem procent.
Under den tidligere Venstre-regeringen blev der allerede med
deres første finanslovsforslag for 2016 afsat 360 mio. kr. årligt
til virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde f.eks. i
forbindelse med generationsskifte. Samtidig blev det aftalt, at
bo- og gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder skal falde fra de nuværende 15 pct. til 5 pct. Det er
en skattelettelse, der koster 1 mia. kr. årligt, når det er fuldt
indfaset i 202086.
I forvejen er der allerede mulighed for at foretage betalingen af arveafgiften over 15 år ved generationsskifte. Det
likviditetsproblem, der ofte bliver fremført som argument
imod arveafgift ved virksomhedsoverdragelse af familieejede
virksomheder, er altså meget mindre relevant, da man kan
betale afgiften over 15 år.

Over de senere år er de største fondes uddelinger til
almennyttige formål steget betragteligt. Alene de ti mest uddelende fonde sendte i 2015 over fem mia. kroner ud i samfundet.
Det er godt, at flere af fondenes mange milliarder anvendes til
almene formål. Men ejerne af fondene har hverken tænkt sig at
deres penge skal demokratiseres eller beskattes.

FONDES INDFLYDELSE I SAMFUNDET VOKSER
”Stigende uddelinger er også en af årsagerne til, at
fondes indflydelse i samfundet vokser. Helt overordnet
er fondene blevet mere magtfulde. Og det er de af
tre årsager: Uddelingerne er vokset, mens de statslige
bevillinger falder. Fondene er blevet mere klare i spyttet
om, at de ønsker at udvikle samfundet, og dermed også
mere synlige. Og fondene arbejder mere fokuseret og
strategisk, hvilket øger deres gennemslagskraft, ” siger
Markus Bjørn Kraft. Han er partner i konsulentfirmaet
Kraft & Partners, som har specialiseret sig i fonde, og
skriver lige nu på en bog om magt.
Kilde: Altinget, 14. juni 2017
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TOP 10 FONDSUDDELINGER

”A.P. Møller Fonden er en logisk nummer et. Ud over at det
økonomisk er en meget stor fond, så er den også meget synlig
i medierne. De er både med i Dansk Industri og Dansk Erhverv
og ejer vel nærmest Rederiforeningen. De har nogle rigtig
stærke muskler at spille med – også i det politiske spil,” siger
Markus Bjørn Kraft89.

Realdania
Hos Realdania, der investerer i nybyggeri, betragter Administrerende direktør Jesper Nygård placeringen på listen
som en blåstempling af, at Realdania er lykkedes med sit
forehavende.
”Vi har en ambition om at have indflydelse på samfundsudviklingen inden for det felt, hvor vi arbejder. Og når vi er i
top tre på jeres liste, må vi være lykkedes. Fondene er jo skabt
af et menneske eller en familie, der har tjent nogle penge og
så har dannet en fond af allerede beskattede penge, som
man stiller til rådighed for samfundet via filantropiske aktiviteter. Jeg synes ikke, det ville være rimeligt lave en ny governance (at staten skal have indflydelse) på dem.”90

Carlsbergfondet
Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher foretrækker at tale om indflydelse frem for magt. ”Vi
giver vores mening til kende og engagerer os i samfundsudviklingen. Hvis jeg for eksempel ikke er enig i Søren Pinds (V)
udspil til finansiering af universiteterne, vil jeg ikke holde mig
tilbage fra at tage kontakt til Søren og give min mening til
kende.”91

Kilde: Altinget, 14. juni 2017
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LEGO: DET ER FEDT AT HAVE EN RIG FAR
Arvingerne i Lego-imperiet lider ingen nød, uanset om de
arbejder. De har allerede fået milliarder, og dem kan de
bruge på et liv i luksus.
Da Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen tager over for
sin far Kjeld Kirk Kristiansen som rorgænger i virksomheden i 2016, overtager han sin fars formandskaber i Lego
A/S og Lego Fonden. Lego har en egenkapital på 13 mia.
kroner, så med en arveafgift på 15 procent kunne sådan
en virksomhedsoverdragelse skæppe godt i statskassen.
Men det bliver ikke tilfældet, for den egentlige overdragelse af de enorme værdier i Lego til Kjeld Kirk Kristiansens
tre børn har været i gang over 15 år, hvor der løbende er
blevet betalt gaveafgift, som lige som arveafgiften er på
15 procent87.
Den ene datter AGNETE KIRK THINGGAARD Ejer det private
A & C Holding med en egenkapital på ca. 1,2 mia. kroner.
Herudover er hun 25 procent af Legos pengetank Kirkbi A/
S, hvis egenkapital som i 2017 udgjorde 66,4 mia. kroner.
Hun ejer, driver og bor på det smukke og enorme Julianelyst Gods i Østbirk ved Horsens, hvor hun sammen med
sin mand Claus Thinggaard, med hvem hun har tre døtre,

dyrker dressurridning og deltager på højt konkurrence-niveau. Bl. a. er hun tidligere nordisk juniormester i den ædle
disciplin. Julianelyst Gods købte hun for 175 millioner kroner
og har siden renoveret det for en ukendt formue til mindste
detalje og i den forbindelse udbygget det massivt, så ridehaller og stalde står perfekt på række.
Den anden søster, SOFIE KIRK KRISTIANSEN, har samme
formue og Ejer den enorme Klelund Plantage ved Hovborg
i Sydjylland. Plantagen fik hun i bryllupsgave af sin far i
2005, som købte den for 87 mio. kr. og forærede hende den.
Siden har hun opført et helt nyt og overdådigt jagtslot på
ejendommen - et trefløjet pragtbyggeri på 2.050 kvadratmeter, som er hendes hjem. Slottet har kostet langt over 50
mio. kroner at opføre. En del af plantagen har hun til visse
naboers og naturfredningsfolks store fortrydelse indhegnet
og driver som en dyrepark med ca. 700 dyr. Ejendommens
areal overstiger Dyrehavens nord for København. Hun har
også købt en særdeles eftertragtet og luksuriøs ejendom i
det mondæne Tisvildeleje for 15 mio. kr.
Kilde: BT 12. OKT. 201588, http://www.bt.dk/special/
foedt-som-milliardaer-lego-arvingernes-eventyrlige-luksus

KAPITEL 7

DANSKERNE OG
SKATTEBETALING

• Ni ud af ti danskere betaler gerne skat
• Kun hver tiende dansker ønsker topskattelettelser
• Tre ud af fire ønskede lettelser af bundskatten
• Mere end hver ottende vælger velfærd fremfor
skattelettelser
• Knap halvdelen af danskerne nærer mistillid til Skat,
mens 13 procent har tillid
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Skat er en forudsætning for velfærd
Skat er det, som skaber den fælles økonomiske ramme for
samfundet. Det er alles bidrag til en fælles kasse, som styres
demokratisk af de folkevalgte på Christiansborg og i kommunerne. Uden skat ville der ikke være nogen velfærd. Uden
skat ville der ikke være tryghed for lønarbejderne i tilfælde
af sygdom og arbejdsløshed. Uden skat ville vejene ikke blive
repareret og busserne ikke køre ude på landet.
Ni ud af ti danskere betaler gerne skat, men forlanger
naturligvis, at det skal bruges i overensstemmelse med vores
behov92. Behov er forskellige alt efter, hvor du befinder dig
geografisk, aldersmæssigt og ikke mindst økonomisk. Hvis du
er lavtlønnet, så er velfærdsstatens fælles goder som gratis
uddannelse, ældreomsorg og sundhed livsnødvendigt. Hvis du
er lønarbejder, så er dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp,
fleksjob og førtidspension en afgørende tryghed, hvis du er arbejdsløs eller ikke kan arbejde på grund af sygdom. Omvendt
er det for millionærerne, som ikke har den slags behov, men
snarere synes at pengene skal anvendes på erhvervsstøtte og
skattelettelser.
I årtier er der foregået en ændret fordeling af skattebyrden, fordi den rigeste tiendedel af befolkningen har fået
skattelettelser og dermed bidrager forholdsmæssigt stadig
mindre. Politikerne har systematisk sørget for færre skatteindtægter ved at beskatte de rige og erhvervslivet mindre og
mindre. Det er et erklæret mål for de velhavende, at dette
dobbelte mål, mindre personskat på de rige og mindre skat
og afgifter på erhvervslivet, forsat forstærkes.
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SÅ MANGE PENGE HAR DE RIGESTE FÅET MELLEM HÆNDERNE

Kilde: Ugebrevet A4, 13,12.201693
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CEPOS: TOPSKAT ER REN MISUNDELSE
”Ingen får gavn af topskatten, men alle, der betaler topskat, lider skade. Det samme gør alle vi andre indirekte
igennem tabet af noget af disse samfundsborgeres
arbejdsindsats og initiativrigdom, som også vi andre har
gavn af. Der er kun et eneste argument tilbage for at
bevare topskatten: grim misundelse.
Vi skal huske, at højtlønnede personer ikke modtager
deres indkomst på bekostning af andre. Tværtimod oppebærer de en høj løn, fordi de skaber meget værdi for
den virksomhed, der ansætter dem, og dermed for det
samfund, de lever i.”
Kilde: Martin Ågerup, direktør i Cepos, Jyllandsposten, 17.07.201496

Hvorfor er de rige så optaget af at undgå skat?
I den offentlige debat har borgerlige debattører, erhvervsorganisationer og neoliberale tænketanke ført an i en kampagne mod skattetrykket, og i særdeleshed topskatten.
En af deres yndlingspåstande er, at Danmark er det land i
verden med det højeste skattetryk. Det er rigtigt, at personskatterne i Danmark er relativt høje, men samtidig er der en lang
række skatter i udlandet på virksomhederne, der ikke findes i
Danmark. Den påstand er senest undersøgt af DR’s detektor94.
DRs Detektor fandt frem til, at Danmark langtfra er
det land, der har den højeste skat. Ifølge en opgørelse fra
skatteministeriet lå Danmark i 2014 på en 14. plads ud af 18
OECD-lande, når man kigger på den direkte indkomstskat. Vi
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betaler også en hel del indirekte skat i Danmark. Det er moms
og afgifter som for eksempel registreringsafgiften på en bil.
Hvis man medregner de indirekte skatter i indkomstskatten,
ligger Danmark på en 10. plads ifølge de nyeste tal95.
Det var Nyrup-regeringen, der indførte topskatten i 1993.
Topskatten blev sat til 12,5 procent i 1994, 13,5 procent i 1995
og 15 procent i 1996. Topskatten betales i 2017 af danskere,
der tjener mere end 521.304 kroner før AM-bidrag. Omkring en
halv million danskere betaler topskat. Et tal som vil falde til
435.000 personer i 202297. Tilsammen betalte topskatteyderne
16,5 mia. kr. i topskat, svarende til 4 % af den samlede personskat i 201598.
Til sammenligning, så betalte lønarbejderne hovedparten
af de 406 mia.kr i personskatter og de 79,5 mia. i arbejdsmarkedsbidrag. Ud af den samlede mængde skatter og afgifter på
956 mia.kr, som tilflyder staten, så har topskatten bidraget med
minimale 1,7 %99, mens den moms vi alle betaler, når vi køber
varer bidrager med hele 190 mia.kr, svarende til 20 %.
Topskat er ikke noget, som betyder alverden for de
allerrigeste milliardærer, fordi deres primære økonomiske
magt og indkomst er placeret i ejerskabet af virksomheder, og de småpenge ikke betyder alverden. Men i laget lige
under mangemillionærerne finder vi deres højtbetalte korps
af direktører, chefer og konsulenter, som ikke har nogen stor
aktiekapital, men først og fremmest en stor indtægt. Topskatten tager ekstra bid af deres indkomst, hvis ikke de gennem
skattespekulation og skatteloft undgår helt at betale topskat
eller dele af den. For en, der tjener en million, bliver det ikke
mere end 66.060 kr. ekstra i skat. Det er måske lige den ekstra
luksusrejse, de må undvære.
Det er selvfølgelig en umulig mission at overbevise et
flertal af danske lønarbejdere om, at det er synd for de rige.
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ERHVERVSLIVETS TOP KRÆVER TOPSKATTEN NED
”Lavere topskat er det naturlige næste skridt i den lange
række af personskattereformer, der de seneste tre årtier
løbende har ændret den danske indkomstbeskatning,
så den er blevet mere konkurrencedygtig med landene omkring os – og dermed mere orienteret mod at
skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Jo bedre, vi
indretter vores skattesystem, jo bedre muligheder får
virksomhederne for at skabe vækst og arbejdspladser i
Danmark.
Derfor er det i alle danskeres interesse, at vi med
skattereformen for alvor tager fat på at få nedbragt
topskatten. Det vil være den mest effektive vej til at give
danske virksomheder bedre vilkår for at tiltrække og
fastholde de dygtigste udenlandske og danske medarbejdere – og give de medarbejdere, der er så vigtige
for virksomhedernes vækst og dermed også for hele
Danmarks velstand, lyst til at yde en ekstra indsats.”
Kilde: Karsten Dybvad, adm. direktør, DI, og Jens Klarskov, adm. direktør i
Dansk Erhverv, kronik i Berlingske 11.01.2016101
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Hver eneste gang der bliver lavet en måling om topskat, så
vender et overvældende flertal tommelfingeren nedad. Senest
i en meningsmåling i juli 2017 viste, at kun 11 % ville pege på
lettelser i topskatten, men tre ud af fire ønskede lettelser af
bundskatten, som kommer alle til gode100.
Når misundelsesargumentet ikke virker, så forsøger
topskattetilhængere på vegne af de velhavende med andre
argumenter. Det mest brugte er, at så vil de bedst lønnede
arbejde mere, og det vil igen skabe flere arbejdspladser. Det
bruges særligt af erhvervsorganisationerne.

Enhedslisten punkterer myter om topskatten
Mindre topskat fører ikke til flere arbejdstimer eller skabelsen
af nye arbejdspladser. En grundig gennemgang af argumenterne for at fjerne topskatten har vist, at der ikke er bevis for
det som de påstår.
Det kan du læse mere om i et notat102 fra Enhedslistens
økonomiske sekretariat, som konkluderer:
Der er ingen sammenhæng mellem lavere marginalskat
for de højest lønnede og højere vækst i velstanden målt ved
BNP. For Danmark er forholdet nærmest omvendt.
• Mangelfuld dokumentation for effekterne af lavere topskat
• Overvurdering af effekten på lønmodtagernes arbejdstid.
Selve det forhold, at sænket topskat får lønmodtagerne og
de selvstændige til at arbejde mere er svær at bekræfte.
Effekten er derfor også kraftigt overvurderet i de standard-beregninger, som Finansministeriet og Skatteministeriet foretager.
• Det er ikke en god forretning at sænke topskatten. Ministeriernes skøn for den såkaldte selvfinansieringsgrad er
kraftigt overvurderede, netop fordi ministerierne overvurderer topskattesænkningens effekt på arbejdsudbuddet.
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• Det er politisk uansvarligt at bruge adfærdseffekter til at
finansiere lavere topskat. Det vil nemlig medføre, at man
øger finansieringsproblemerne i den offentlige sektor og
skal gennemføre enten andre skattestigninger eller forringe velfærden.

DANSKERNES HOLDNING TIL SKAT

Hvorfor betaler almindelige danskere gerne skat?
I modsætning til de rige, så betaler de fleste danskere gerne
skat. Forklaringen er jo den enkle, at lønarbejderne godt ved,
at uden skattekronerne, så ville vi være foruden de velfærdsordninger, som er så vigtige for flertallet. For betalte vi ikke
skat, så ville vi ikke få gratis operation på hospitalet eller
kunne sende vores børn i en nogenlunde skole. Vi ville heller
ikke have nogen tryghed, hvis vi blev ramt af ulykke eller
arbejdsløshed. En måling viste, at 88 % af danskerne ”med
glæde betaler min skat til det danske samfund”.
Hvis danskerne skal vælge mellem velfærd eller skattelettelser, så er svaret entydigt til fordel for velfærden. I en
Epinion-måling foretaget for hovedorganisationen FTF, svarer
kun 12 % af lønmodtagerne, at de ønsker lavere skat og et
lavere serviceniveau i den offentlige velfærd. Samtidig er 29 %
klar til at betale en højere skat og få et højere serviceniveau
i den offentlige velfærd. Et flertal på 55 procent foretrækker
at beholde det nuværende niveau for både velfærd og skat.
Målingen er foretaget blandt 1.017 privat og offentligt ansatte
lønmodtagere104.
Overklassen har masser af forslag til omfordeling til fordel
for de rige og erhvervslivet. Det har de haft siden, den store
omfordeling startede i begyndelsen af 1980’erne. De formuleres af borgerlige partier, neoliberale tænketanke og erhvervsorganisationerne. De er ikke blege for at sætte sig store mål
for omfordeling af enorme milliardbeløb. Og de er dygtige til
Kilde: Berlingske, 8.6.2014103
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at få dem igennem, og udnytte krisesituationer til voldsomme
angreb på velfærd og lønninger, som det skete efter finanskrisen. Men de er også dygtige til at få Socialdemokraterne (og
fagbevægelsens ledere) til at acceptere nødvendighedens
politik og fortsætte deres plan, ja endda være en del af dem.
Aktuelt domineres den politiske og samfundsmæssige
debat af Lars Løkke’s 2025-plan, som vil omfordele 65 mia. kr.,
mens DI’s 2025-plan sigter på at omfordele 130 mia. Cepos vil
maksimere fuldstændigt for de rige og kræver fx 59 mia. kr. i
direkte skattelettelser.

Måling: Udbredt mistillid til Skat
Når lønarbejderne på den ene side gerne vil betale skat for
at få velfærd, og på den anden side oplever nedskæringer
på velfærden, så er der mange, som begynder at tvivle på
skattesystemet. Den tvivl har fået megen ekstra næring af de
mange skatteskandaler igennem de seneste år.
En Norstat-måling udført for Altinget i juli 2017 viser, at
knap halvdelen af danskerne nærer decideret mistillid til Skat,
mens 13 procent har tillid. Cirka hver tredje har hverken tillid
eller mistillid til organisationen105. Det er en voldsom nedgradering af tilliden. For bare ti år siden havde mere en halvdelen
af danskerne tillid til, at skatter og afgifter, er blevet opkrævet
og administreret fornuftigt106.
“Skandalerne og medieomtalen har grundlæggende rystet
næsten halvdelen af befolkningens tillid til Skat, og det er
helt afgørende, at man får rettet op på det, da noget af det
vigtigste i det danske samfund er social kapital, altså folks
tillid til, at også naboen betaler sin retmæssige andel af
fællesudgifterne,” siger Henning Jørgensen, professor i offentlig
forvaltning og organisation ved Aalborg Universitet107.
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HVIS DU SKULLE VÆLGE MELLEM SKATTELETTELSER OG VELFÆRDSNIVEAU?

Kilde: FTF, 10.03.2016

DANSKERNE OG SKATTEBETALING

DANSKERNES TILLID TIL SKAT

Kilde: Altinget, ” Udbredt mistillid til skat”, 08.07.2017
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PLANER FOR OMFORDELING

• Overklassens indtægter er steget med 177 % siden 1985
• Lars løkke’s 2025-plan vil omfordele 65 mia. kr.
• Dansk Industri har en plan for at omfordele 130 mia. kr.
• Cepos har en plan for 59 mia. kr. i skattelettelser til de rige
• Enhedslisten har forslag til social retfærdig omfordeling
for 43,7 mia. kr. årligt
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Uligheden er steget siden 1985
Der er ikke noget nyt i, at overklassen har en stor plan for
omfordeling til fordel for dem selv. Uligheden er vokset siden
begyndelsen af 1980’erne, hvor overklassen satte den store
tilbagerulning i gang af den øgede lighed og de velfærdsreformer, som lønarbejderne opnåede gennem 1970’erne. Det er
det, vi kender som nyliberalisme.
Uligheden er steget dels på grund af skattelettelser, dels
på grund af forringelser af offentlige ydelser. Gini-koefficienten, der måler uligheden i befolkningens indkomster, er steget
med næsten en tredjedel108.
Skattereformerne tog fart med Foghs skattestop i 2001.
Siden har politikerne jævnligt valgt at tage lidt mindre fra de
højest lønnede, hvorfor der er lidt mindre at give til dem med
de laveste indkomster. De resterende reformer har skåret i
de offentlige ydelser. Og der er nok at tage af: halvering af
dagpengene, loft over kontanthjælpen, stramninger af førtidspensionen, færre penge til indvandrere, mindre SU og kortere
sygedagpenge. Men den mest ulighedsskabende ændring er
måske også den mest skjulte.
“Det er mange bække små. Skattereformerne har hver for
sig en lille effekt på uligheden, men når man lægger det sammen, løber det op. En af de helt store og oversete ulighedsskabere er, at man har indført en langsommere regulering
af satserne for sociale ydelser. Den betyder, at for eksempel
kontanthjælpen ikke helt følger med lønudviklingen. Mennesker på overførselsindkomst får altså ikke del i den økonomiske fremgang, som folk med arbejde får, og det øger uligheden over tid. Det er en ganske langsom, men sikker udhuling
af velfærden”, siger Jørgen Goul Andersen til Magisterbladet110.
Den voksende ulighed i indkomster er taget voldsomt til
de sidste 25 år, hvor overklassen er stukket helt af. Forskellen
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ULIGHEDSMÅLER – GINI-KOEFFICIENTEN ER STEGET SIDEN 1991

Note: Gini-koefficient vise, at hvis alle indkomster var lige fordelt, så var den nul,
og hvis en person ejer alt, vil den være på 100. Jo højere Gini-koefficient des større
ulighed.
Kilde: Danmarks Statistik, ” Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst”,
IFOR41109

UDVIKLING I KLASSERNES INDKOMSTER 1985-2013

Kilde: Arbejderbevægelsens erhvervsråd, ”Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst
siden krisen”, 19.11.2015
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SÅDAN GJORDE POLITIKERNE DANMARK SKÆVERE
For cirka 20 år siden begyndte den økonomiske ulighed at stige i Danmark – godt hjulpet på vej af politikerne. Magisterbladet111
har opgjort de politiske reformer og aftaler, der har øget den økonomiske ulighed mest siden da. Reformerne kan deles op i to
typer: skattelettelser til de højeste indkomster markeret med fed og forringelser af offentlige ydelser markeret med rød.

1. Skattestop 2001
Foghs skattestop er ikke
en enkeltstående reform,
men resulterer i en lang
række ændringer, bl.a. at
boligers værdistigning ikke
beskattes.
Stemte for: V, K

5. Lavere skat på
arbejde 2007

8. Dagpengereformen
2010

11. Kontanthjælps
reform 2013

14. Integrationsydelse
2015

Person- og beskæftigelsesfradraget samt
grænsen for mellemskat
hæves. Maks.-grænse for
topskattebetalere.
Stemte for: V, K, DF, Ny
Aliance

Dagpengeperioden
halveres. Optjeningskravet
fordobles.
Stemte for: R, V, K, DF, LA

Kontanthjælp modregnes
partnerens indtægt og
formue. For unge uden
uddannelse erstattes den
af uddannelseshjælp på
niveau med SU.
Stemte for: SF, S, R, V, K,
DF, LA

Starthjælpen genindføres
under et nyt navn: Integrationsydelsen, en særligt
lav overførselsindkomst til
indvandrere.
Stemte for: V, K, DF, LA

12 SU-reform 2013

Maks.-grænse for kontanthjælp, boligtillæg
og boligsikring. Uden 225
timers arbejde inden for et
år skæres kontanthjælpen
Stemte for: V, K, DF, LA

2. Starthjælpen 2002
Indvandrere får starthjælp,
der er halvt så stor som
kontanthjælp.
Stemte for: V, K, DF

3. Lavere skat på
arbejdsindkomst 2003
Indfører beskæftigelsesfradrag og hæver grænsen
for mellemskat.
Stemte for: V, K, DF

4. Forårspakken 2004
Lavere skat på arbejde,
hvilket øger skellet mellem
arbejdsløse og beskæftigede.
Stemte for: V, K, DF

6. Forårspakke 2.0
2009
Stor skattepakke, der bl.a.
fjerner mellemskatten,
hæver topskattegrænsen
og sænker skatten på
aktieindkomst.
Stemte for: V, K, DF

7. Genopretnings
pakken 2010
Overførselsindkomster
fastfryses. Børnechecken
skæres.
Stemte for: V, K, DF

9. Skattereform 2012
Regulering af sociale
ydelser sænkes. Højere
beskæftigelses¬fradrag.
Topskattegrænsen hæves.
Stemte for: SF, S, R, V, K

10. Førtids-, pensionsog fleksjobreformen
2013
Ingen førtidspension
til personer under 40.
Ressourceforløb til lavere
ydelse indføres.
Stemte for: SF, S, R, V, K, LA

Regulering af SU sænkes.
Lavere SU til hjemmeboende. Færre muligheder
for SU.
Stemte for: SF, S, R, V, K,
DF, LA

13. Sygedagpenge
reformen 2014
Sygedagpengeperioden
halveres. I stedet indføres
jobafklaringsforløb på
niveau med kontanthjælp.
Stemte for: SF, S, R, V, K,
DF, LA

15. Kontanthjælps
loftet 2016

16 Tryghed om bolig
beskatningen 2017
Boligejerne med de dyreste huse sparer penge.
(Aftalt i Folketinget, men
endnu ikke fuldt lovgivet).
Stemte for: S, R, V, K, DF, LA
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på rig og fattig er vokset uafbrudt siden 1994. Som man kan
se i figuren nederst på side 66, så kan man se, at overklassens indkomster er steget med 177 %, mens arbejderklassens
indkomster kun er steget med 48 %112. Analysen fra Ae (Arbejderbevægelsens erhvervsråd) medtager kun tal indtil 2013, og
det er kun gået den forkerte vej siden.

Lars Løkke’s plan
I august 2016 præsenterede Lars Løkke Rasmussen regeringens
2025-plan, som er blevet døbt Helhedsplanen – for et stærkere Danmark. Målet med den nye plan er at øge vækstgrundlaget, så Danmark frem mod 2025 bliver 65 mia. kroner rigere
end ellers. Velstanden skal frem mod 2025 øges med omkring
42 mia. kroner113.
Pengene skal komme fra de fattige, flygtningene, studerende,
lønarbejderne og miljøet. Konkret vil Løkke gøre følgende:
• Indføre et gradueret loft over børnechecken, så den aftrappes med antallet af børn.
• Forlænge den lavere regulering af de offentlige overførsler
i 2024 og 2025, så overførslerne ikke vokser i omtrent samme takt som forbrugerpriserne frem mod 2025.
• Lønnen under seniorjobordningen ændres fra overenskomstmæssig løn til højeste dagpengesats for nye
seniorjob.
• Lavere SU og i stedet øges de studerende lånemuligheder.
• Der indføres en måneds dagpengekarens for alle
dimittender.
• Pensions- og efterlønsalderen hæves med yderligere et
halvt år.
• Der indføres en tvangsopsparing for alle uden en pensionsordning til alderdom.
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LARS LØKKE: BARSKE REFORMER I MORGEN
”Sidst jeg var statsminister, der gennemførte jeg og min
regering store og dramatiske reformer. Vi halverede
dagpengeperioden. Det skete faktisk over en nat. Vi
reducerede efterlønnen ganske betragteligt. Vi ændrede
pensionsvilkårene ret dramatisk. Og det var den rigtige
medicin på det tidspunkt.
Det var nødvendigt, men for mange var det en hård
pille at sluge. Og jeg ønsker ikke at havne i den situation
igen. Vi skal tage fat på de udfordringer, vi har, mens de
er til at håndtere. Hvis vi laver skånsomme forandringer i
dag, så kan vi sikre store forbedringer for fremtiden. Hvis
vi laver skånsomme forandringer i dag, så kan vi sikre os
mod barske reformer i morgen.
For selv om udgangspunktet er godt, så er problemerne
alligevel til at få øje på. Der er en risiko for, at Danmark
sakker agter ud. At vores børn ikke får samme velstand,
samme muligheder, som deres jævnaldrende i Tyskland
og Sverige. Det vil på alle måder gøre noget grimt ved
vores danske selvforståelse, hvis vi får en velstandsudvikling i Danmark, der ikke kan holde trit med vores
nabolande.”
Lars Løkke, 31. august 2016, Citeret fra Berlingske116.
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DI’S OG REGERINGENS 2025-PLAN

Kilde: DI’s 2025-plan117

• Begrænsning af antallet af flygtninge og mindre ydelser til
flygtningene.
• PSO-afgiften afskaffes og forsyningssektoren af fx vand
privatiseres.
Løkkes 65 mia. kroner skal først og fremmest tilflyde de rige og
erhvervslivet. Pengene skal bruges til at:
• Sænke topskatten.
• Indføre skattelempelse til nye iværksættere.
• Nedsætte skatten på aktie- og kapitalindkomst.
• Øge investorfradrag og justere selskabsskatten ved virksomhedernes investeringer i Danmark.
• Ekstra fradrag for merinvesteringer i forskning og udvikling.

Til trods for at Løkkes store 2025-plan har lidt skibbrud
som en samlet plan, så er de konkrete mål ikke opgivet.
Senest er delelementer, som fx lavere skat på aktie-og
kapitalindkomst, blevet præsenteret som et nyt udspil fra
regeringen114. De er blevet fulgt op af et nyt skatteforslag om
at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget, hurtigere indfasning af højere topskattegrænse og lavere registreringsafgifter
på biler115.

DI’s store omfordelingsplan
På direktionsgangene i de største danske virksomheder ligger man ikke på den lade side. Tværtimod fastlægger man
benhårde mål for omfordelingen. Dansk Industri (DI) er den
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GEVINST VED AFSKAFFELSE AF MAKS. GRÆNSEN FOR BESKÆFTIGELSESFRADRAG

DI udtrykker stor tilfredshed med, at deres 2020-plan
fra 2012 ” DI’s planer har været en succes i den forstand,
at en del af de bud på politiske reformer, som vi har
foreslået, rent faktisk er blevet gennemført i større eller
mindre omfang gennem de seneste år med et bredt
politisk flertal.”
Kilde: DI’s 2025-plan117

Kilde AE-rådet, 23.08.2017

mægtigste organisation i Danmark. Dens medlemmer er
de største danske virksomheder, og de dikterer de danske
overenskomstforhandlinger og styrer dermed løndannelsen
med jernhånd. Men de har også et enormt lobbyapparat,
som de sætter i arbejde på Christiansborg, når de formulerer strategier for omfordeling til kapitalens og de velhavendes fordel.
DI stiller sig ikke tilfreds med milliarderne ophober sig på
den rigeste 1 % bankkonti. De har søsat en endnu større plan
for omfordeling af pengene fra lønarbejderne og velfærden til
deres lommer. I en ny 2025-plan vil de omfordele et gigantisk
beløb på 120 mia. kroner. Pengene skal skaffes med hjælp fra
regering og Folketing.
DI vil have endnu flere reformer. Vi skal arbejde længere
hele livet, så vi skal senere på pension. De vil sænke kontanthjælpen og de titusinder af syge som er på førtidspension
skal tvinges ud på arbejdsmarkedet, og det skal give 52 mia.
kroner. Ikke fordi de kommer til at arbejde ret meget, men
fordi de vil presse lønningerne yderligere ned, og gøre frygten

for at blive arbejdsløs endnu større. De skaffer sig 48 mia. ved
at selskabsskatten sættes ned til 13 %, der skal lavere skat
på kapital indkomst og topskatten skal fjernes. Der skal fyres
tusindvis af offentlig ansatte, og velfærden beskæres med 20
mia.
Lykkes man ikke med at få det ene forslag igennem, så
finder man et andet. Som Kent Damsgaard, vicedirektør i DI
siger det: ”I et politisk klima, hvor debatten om topskatten
er blevet nærmest religiøs, er der andre skattehåndtag, der
også er effektive.” Han fremhæver beskæftigelsesfradraget, hvor man i dag højst kan få et fradrag på 30.000 kr.
årligt. ”Loftet hæves gradvist de kommende år, men loftet
kan oplagt helt fjernes, så det giver større gevinst at være i
arbejde”118.
Om det forslag skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
at det har en skæv fordelingsprofil. ”For lønindkomster på op
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til 342.700 kr. er der ingen gevinst fra forslaget. Kun personer
med lønindkomster over dette niveau får en skattelettelse.
Særligt for den øverste løndecil er der en stor gevinst. For at
være blandt den ene procent med de højeste lønninger skal
man have en løn over 1,2 mio. kr. og i denne gruppe får de
typisk en gevinst på 32.000 kr. om året.”

Cepos’ plan
Den mest indflydelsesrige tænketank i Danmark er Cepos119,
som er stiftet af neoliberalister, og finansieret af rigmænd
og virksomheder. Det producerer analyser i en lind strøm
ud fra et neoliberalt synspunkt med økonomiske forslag til
gavn for de rige og erhvervslivets overskud, som medier og
borgerlige politikere flittigt anvender som afsæt for forslag
og historier.
Cepos har fx en skatteplan120, der vil tage 59 mia. kroner
ud af fælleskassen og putte dem i lommerne på de mest velhavende. Midlerne er enkle. En flad skat på 40 %, aktie- og kapitalindkomst beskattes med 25 % og selskabsskatten sænkes
til 12 %. Herudover afskaffes arveafgifter, registreringsafgifter
på biler, samt fjernelse af andre skatteindtægter.
Finansieringen af skattemilliarderne til de rige kommer
bl.a. fra offentlig real nulvækst til 2020 og ½ pct. i årene 20212030. Inflationsregulering af overførselsindkomster i årene
2024-30. Afvikling af efterløn. Reduktion i dagpengeperiode fra
2 til 1 år.
Cepos store plan121 omfatter langt mere end skatten.
Ældreplejen skal udsættes for fuldstændigt frit valg, folkeskolen skal være selvejende institutioner (skjult privatisering),
Overførselsindkomster skal sænkes til et loft på 107.000 om
året og tvinges til pensionsopsparing ud af dette beløb, samt
privatisering af energisektoren.

LOBBYISME BETALER SIG – S FORESLÅR
SKATTEFRADRAG TIL ERHVERVSGIGANTER
En alliance med 12 af de allerstørste virksomheder er
begejstrede for krumtappen i Socialdemokratiets udspil
til en vækstreform - nemlig at firmaer skal kunne få et
øget skattefradrag på 130 pct. for udgifter til egen forskning og udvikling. Og der er god grund til tilfredsheden
hos alliancen, der bl.a. inkluderer erhvervsgiganter som
Carlsberg, Vestas, Grundfos, LEO Pharma, Coloplast og
Lundbeck.
Bliver S-forslaget til virkelighed, er der selvsagt en fed
gevinst at hente hos topvirksomhederne, som har store
udgifter til forskning og udvikling. Alliancen har da også
aktivt lobbyet for tiltaget, som alene står for halvdelen
af udgifterne til Socialdemokratiets vækstinitiativer. Sidste efterår gik de 12 erhvervsgiganter således offensivt
ud i medierne og foreslog et øget fradrag på forskning
og udvikling. Knap et halvt år senere kunne de finde det
samme initiativ i Socialdemokratiets vækstudspil.
”Et fradrag for forskning og udvikling er en god idé,
fordi det giver virksomheder incitament til at investere
i forsknings-og udviklingsaktiviteter i Danmark”, lyder
det fra finansdirektør i Lundbeck, Anders Götzsche, der
ligeledes er talsmand for alliancen med de 12 store
virksomheder.
Kilde: EkstraBladet, 19.06.2017122
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NOGLE FORSLAG TIL SOCIAL
RETFÆRDIG OMFORDELING

”BØR POLITIKERNE ARBEJDE FOR AT MINDSKE
DEN ØKONOMISKE ULIGHED I SAMFUNDET? ”

Så mange vælgere svarer ja:
•
•
•
•
•
•

Hele befolkningen 68 %
SF 95%
Alternativet 93%
Enhedslisten 87%
Socialdemokraterne 84%
Radikale 75%

•
•
•
•
•

Dansk Folkeparti 63%
Konservative 57%
Venstre 48%
Nye Borgerlige 27%
Liberal Alliance 16%

Kilde: Magisterbladet, 18.08.2017

Accepterer vi de riges plan?
De rige har en plan. Regeringen og deres støttepartier vil
gerne hjælpe dem, men for de danske lønarbejdere er der
også et valg. Vil vi acceptere en højere pensionsalder? Vil vi
acceptere flere besparelser på velfærden? I løbet af det sidste
år har regeringen haft svært ved at opnå flertal for topskattelettelser, en fremrykket højere pensionsalder og SU-forringelser. Men det stopper dem ikke, det får dem blot til at søge nye
måder, at omfordele på.
En ny måling viser, at 68 % af danskerne mener, at de
politiske partier bør arbejde på mindske den økonomiske
ulighed i samfundet123. Det gælder langt ind i de borgerlige
partiers rækker, hvilket kan forklares med, at de også har
mange vælgere, som er almindelige lønarbejdere. Fx vil 63 %
af DF’s vælgere have politikerne til at arbejde på at mindske
uligheden, mens det overraskende også gælder for 57 % af de
konservatives vælgere og 48 % af Venstres vælgere.

Som det er fremgået af dette kapitel, så er de riges og virksomhedernes skattebetaling blevet meget mindre gennem
de sidste årtier. Et meget væsentligt bidrag til flere penge i
samfundets fælleskasse er et effektivt skattevæsen, som har
de nødvendige ressourcer til kontrol og inddrivelse af korrekt
skat. Konkret handler det om flere ansatte og mere effektive
inddrivelsesmuligheder. Det vil give staten mange milliarder af
kroner, hvert eneste år.
Dernæst er der indsatsen mod det organiserede skattesnyderi via skattely eller multinationale virksomheders skattespekulation. Her skal der arbejdes over grænserne og sammen
med andre stater. Det er ikke nemt, men heller ikke umuligt,
hvis presset på en åben og retfærdig skat er til stede. Det er
den politiske vilje det handler om, hvis man skal skattely til
livs.
På den korte bane kan vi ændre på en række skatteregler,
så de rige beskattes på samme måde som alle andre, fx ved
at aktieudbytte beskattes lige så højt som lønindkomst. Vi kan
også sørge for, at virksomhederne bidrager med en større del
af deres overskud fx gennem højere selskabsskat, og dermed
leverer tilbage på alt det som de får forærende af samfundet.
Herunder er der en række konkrete forslag, som alle vil bidrage til en mere retfærdig fordeling af indkomster og formue
i Danmark. Det er samtidig forslag, der hverken ødelægger
produktion og arbejdspladser, eller vælter samfundsøkonomien. Forslagene er eksempler på, hvordan Enhedslisten vil beskatte de rigeste og sikre, at virksomhederne bruger pengene
på at investere i stedet for at forgylde aktionærerne.
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BESKATNING AF DE RIGE
FORSLAG SOM ÅRLIGT GIVER 26,4
MIA. KR. OM ÅRET TIL VELFÆRD
Beskat Kapital- og aktieindkomst på
samme måde som arbejdsindkomst

Genindførsel af formueskatten

2,2 MIA. KR.
I 1997 ophørte der med at være beskatning af formuer i Danmark. Men der er gode grunde til at indføre en skat på store
formuer. Vi foreslår, at man genindfører en formueskat i stil
med den, som blev sløjfet i slutningen af 90’erne. Vi foreslår en
skat på 1 pct. af formuer over 3 mio. kr. Det giver 2,2 mia. kr.
efter tilbageløb.126

6,7 MIA. KR.
Lige nu betaler man max 42 pct. i skat af positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr., hvorimod man kan betale op til 56
pct. i skat af arbejdsindkomst. Hvis man harmoniserer beskatning af positiv kapitalindkomst (herunder aktieindkomst), så
vil det give 6,7 mia. kr. i statskassen efter tilbageløb.
Fordelingsvirkningen vil være progressiv, da langt de fleste
med disse typer indkomster er blandt de rigeste. En opgørelse
fra finansministeriet viser, at næsten alle pengene kommer
fra de 10 pct. med højest indkomst.124

Fjerne fradrag i pensionsindbetalinger i topskatten

4,5 MIA. KR.
Dette betyder, at man ikke længere kan få fradrag i topskatten
på pensionsindbetalinger. Det betyder, at man de facto sænker
topskattegrænsen lidt. Derfor er der personer, der lige nu på
grund af reglen undgår topskatten, der fremover kommer til at
betale lidt topskat, men langt de fleste er topskatteydere, det
vil sige højtlønnede. Man skal dog for at undgå dobbeltbeskatning fjerne noget af den løbende beskatning. Fratrukket den
løbende beskatning ville forslaget indbringe i alt 4,5 mia. kr.127

AM-bidrag skal ikke kunne fradrages i topskat

3,5 MIA. KR.

Skat på store arve

Arbejdsmarkedsbidraget kan i dag fradrages i grundlaget
for topskat. Hvis topskatten i stedet beregnes af indkomsten
uden at trække AM-bidraget ud, vil topskattegrænsen reelt
blive lavere. Indtægten af forslaget til statskassen er årligt
3,5 mia. kr.125

1,3 MIA. KR.
Det ikke skal være forældrenes økonomiske stilling, der afgør
om den enkelte klarer sig godt økonomisk. Derfor vil indføre
en progressiv arveafgift, så de rige ikke uden videre kan lade
formuen nedarve generation efter generation. I dag betales
der 15 % i arveafgift over en bundgrænse på 282.000 kr. For
arvinger udenfor nærmeste familie kommer dertil en tillægsafgift på 25 % af bundfradraget. Enhedslisten foreslår, at der
for en arv over 750.000 kr. skal lægges en progressiv arveafgift
på 15 %. Det giver skønsmæssigt et provenu til statskassen på
1,3 mia. kr.128
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Væk med lempelsen af bo- og arveafgiften

1,0 MIA. KR.
Regeringen lige lempet bo- og gave-afgiften for ca. 1 mia. kr.
Hvis vi fjerner den lempelse, så giver det 1,0 mia. kr.

Millionærskat
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BESKATNING AF
VIRKSOMHEDERNE
FORSLAG SOM ÅRLIGT GIVER 17,3 MIA. KR.
TIL FÆLLESKASSEN OG GRØN OMSTILLING

1,2 MIA. KR.
Udviklingen for den lille del af befolkningen med de højeste
indkomster er løbet helt fra indkomstudviklingen for resten
af befolkningen. Den tendens er blot blevet forstærket under
krisen. Enhedslisten foreslår derfor, at indføre en skat på 5 pct.
af indkomster over en million kr. Meningsmålinger har tidligere
vist, at 2/3 af befolkningen støtter ekstraskat for de allerhøjeste indkomster. Det vil indbringe 1,2 mia. kr. årligt.129

Hæve selskabsskatten til 2013-niveau

Indførsels af en aktieomsætningsafgift

1,6 MIA. KR.

6 MIA. KR.

Tilsammen ville disse to forslag, som begunstiger produktionsvirksomheder og landmænd med lavere grundskyld og
ejendomsbeskatning (bondegårdshuse) give 1,6 mia. kr. efter
tilbageløb.

Spekulation i værdipapirer er en kilde til ustabilitet i samfundsøkonomien. For at gøre det mere omkostningsfuldt at
foretage mange hurtige handler uden sigte på realøkonomisk
fremgang, foreslår vi, at man indfører en omsætningsafgift
på handel med aktier på ½ pct. På den måde er det dyrt for
de spekulanter som har mange kortsigtede handler, men ikke
noget problem for investorer, der har aktier over længere tid
for at sikre et stabilt afkast. Forslaget vil efter tilbageløb med
stor usikkerhed give 6 mia. kr. i statskassen.

4,4 MIA. KR.
I dag er selskabsskatten på 22 pct. Hvis den hæves til 2013-niveau, dvs. før Vækstplan DK blev gennemført, så bliver den på
25 pct. Det indbringe 4,4 mia. kr. årligt.130

Afskaffelse af bondegårdsregel og lav beskatning på
produktionsjord

Skat på erhvervsdrivende fonde

1,3 MIA. KR.
Erhvervsdrivende fonde har en lang række urimelige begunstigelser, fx at disse fonde kan udbetale skattefri udbytter.
Hvis man ophævede denne regel ville det give et provenu til
statskassen på 1,3 mia. kr. årligt.131
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Mere skat på multinationale virksomheder

1 MIA. KR.
Det er muligt, at øge beskatningsgrundlaget i de multinationale virksomheder, hvis man skærper kontrollen med transfer
pricing. Det vel medføre en øget skatteindtægt på 1 mia. kr.
årligt.

Hæve skatten på Nordsøolien

CA. 1 MIA. KR.
Samlet set er beskatningen af aktiviteten på dansk ejede
kulbrintefelter beskattet for lavt. I Danmark er skatten på blot
62 pct., mens den i sammenlignelige lande er på ca. 85 pct.
En forhøjelse af skatten på Nordsø-aktiviteterne til 85 pct. vil
indbringe mindst 1 mia. kr. ekstra i 2018.132

Genindføre PSO for erhvervslivet

4,4 MIA. KR.
Erhvervslivet er blevet fritaget fra at betale bidrag til den
grønne omstilling, den såkaldte PSO-afgift. Hvis vi genindfører den, så giver det omkring 4,4 mia. kr. i kassen til grøn
omstilling.

Fjerne elafgiftsfritagelsen for biobrændsel

3,6 MIA. KR.
Biomasse er ikke CO2-neutralt, og derfor ikke et bidrag til
Det kan bruges til grøn omstilling, og giver 3,6 mia. kr. efter
tilbageløb
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BILAG 1

OMFORDELING AF
INDKOMSTER
(FORBRUGSMULIGHEDER)

Via skatten omfordeler staten i væsentligt omfang indkomsterne i Danmark. Både fordi der betales skat af
markedsindkomsten, og fordi skatteindtægterne bruges til
at udbetale overførselsindkomster, særligt til folk uden for
arbejdsmarkedet, men også til folk på arbejdsmarkedet med
lavere indkomster, fx boligsikring. Dermed er skatten med
til at skabe en mere lige fordeling af disponible indkomster,
dvs. den indkomst folk har til rådighed, efter at skatten er
betalt.
Det er ikke muligt at opgøre præcist, hvilken omfordelende rolle staten spiller i Danmark. Det skyldes, at omfordelingen består af flere forskellige elementer, hvoraf alene to kan
opgøres kontant. Omfordelingen sker når:
1. Staten udskriver direkte skatter, som reducerer bruttoindkomsten. De direkte skatter er progressive, hvilket
reducerer uligheden.

2. Staten udskriver indirekte skatter, hvoraf forbrugsskatter
er særligt vigtige. De indirekte skatter er regressive, dvs.
de rammer personer med lav indkomst relativt hårdere
end personer med høj indkomst. Der er ikke registeroplysninger om forbrugsskatterne på individer, hovedkilden er
forbrugsundersøgelsen, som stikprøve af befolkningen.
3. Staten udbetaler indkomstoverførsler mv. Disse giver
indkomst til personer, der ikke har en markedsindkomst, fx
folkepension. Disse kan man registrere på personniveau.
4. Staten afholder offentligt forbrug – herunder særligt velfærdsudgifter. Men det er alene det individuelle offentlige
forbrug, der beregningsteknisk kan tilskrives personer.
Når skattesystemet er skruet sammen af mange faktorer, så
kan det også være svært at gennemskue effekten af forskellige ændringer, og ikke mindst af hvem der bidrager til omfordelingen, og hvem der modtager.
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GINI-KOEFFICIENT FOR INDKOMSTER I DANMARK FOR ÆKVIVALERET
DISPONIBEL INDKOMST FØR OG EFTER OVERFØRSLER

Anm.: Figuren viser Gini-uligheden i disponible indkomster hhv. før og efter sociale
overførsler (inkl. pension). Begge serier er ækvivalerede værdier
Kilde: Eurostat, tabel ilc_di12, og ilc_di12b.

Men vi kan se, hvilken vej udviklingen går, når der gælder
omfordeling. Det kan Gini-koefficienten fortælle os noget om.

Gini-koefficienter og skat
Eurostat133 (EU’s statistikkontor) udarbejder oplysninger om
Gini-koefficienter for indkomster før og efter sociale overførsler. Her kan man få et indtryk af den omfordelende virkning
af skatten, når den anvendes til overførsler. Figur X viser, at
indkomstuligheden omtrent halveres gennem skatten og de
sociale overførsler.

Omfordeling fra de rigeste skaber lighed
Selvom der omfordeles via skatten i Danmark, viser Danmarks
Statistiks tal, at der stadig er stor ulighed. Danmarks Statistiks tal for den disponible (ækvivalerede) familieindkomst,
dvs. indkomsten efter skatten er trukket fra og overførsler er
udbetalt, viser, at særligt de rigeste 10 pct. af befolkningen
modtager en meget stor del af indkomsten.
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FIGUR Z nedenfor viser, er der stadig en meget stor ulighed
i indkomsterne. Dermed er der også en meget stor forskel på
hvad familierne har til rådighed.
Særligt de ti procent med højest disponibel indkomst har
en gennemsnitlig husstandsindkomst, der ligger langt over alle
andre. Det dækker over at en gruppe af meget rige familier
trækker gennemsnittet op. Faktisk er grænsen for hvornår
man tilhører den rigeste tiendedel (10. decil) blot ca. 400.000
kr. i disponibel indkomst (efter der tages højde for børn), men
gennemsnittet for husstandsindkomsten i denne decil er over
600.000 kr.
Hvis man fordeler den samlede disponible indkomst ud
på alle husholdninger svarer det til, at alle husholdninger ville
have en disponibel indkomst på ca. 260.000 kr. (når der samtidig tages højde for børn). Det skraverede område i FIGUR
Z viser, hvor meget mindre eller større den gennemsnitlige
indkomst i indkomstdecilerne er i forhold gennemsnittet for
danske familier. Dermed viser figuren også, hvor meget der
kan omfordeles fra de indkomstgrupper, som har en indkomst,
der er højere end gennemsnittet for alle familier.
Af tabel [1] kan man se, hvor meget de laveste indkomstdeciler vil stige i indkomst, hvis der var en helt lige indkomstfordeling blandt familierne. Helt overordnet, så ville seks ud
af ti danskere få noget i posen, mens særligt den rigeste tiendedel skal aflevere til omfordeling. Fx ville den næstfattigste
tiendedel (2. decil) opleve en gennemsnitlig indkomststigning
på 115.500 kr. efter skat om året svarende til en stigning på ca.
80 pct. i disponibel indkomst, mens den rigeste tiendedel skal
bidrage med 57 %, svarende til, at de afleverer 348.700 kr. til
omfordeling.
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OMFORDELING VED EN HELT LIGE DISPONIBEL INDKOMST

FORDELING AF INDKOMSTER OG VIRKNING AF FULDSTÆNDIG UDJÆVNING

Decil

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige disponible indkomst (ækvivaleret) for
den danske befolkning opdelt på tiendedele (deciler). Det skraverede område
angiver, hvor meget der omfordeles hhv. til og fra de enkelte deciler. Skraverede
områder over den gennemsnitlige indkomst (vandret stiplet linje) omfordeles fra
den pågældende decil, mens skraverede områder under gennemsnitsindkomsten omfordeles til den pågældende decil.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel IFOR31. Egne beregninger.

Gennemsnitlig
indkomst

Hypotetisk lige
fordeling af
indkomst

Forskel til nuv.
indkomst

Ændring gnm.
indkomst
(%-vis vækst)

Decil 1

77.534

259.130

181.596

234

Decil 2

143.604

259.130

115.526

80

Decil 3

169.132

259.130

89.998

53

Decil 4

192.744

259.130

66.386

34

Decil 5

217.602

259.130

41.528

19

Decil 6

243.295

259.130

15.835

7

Decil 7

271.988

259.130

-12.858

-5

Decil 8

307.476

259.130

-48.346

-16

Decil 9

360.110

259.130

-100.980

-28

Decil 10

607.816

259.130

-348.686

-57

Anm.: Tabellen viser den faktiske gennemsnitlige disponible og ækvivalerede indkomst på deciler, samt hvor meget den gennemsnitlige indkomst i decilen ville
ændres, hvis alle decilers gennemsnitsindkomst svarede til den gennemsnitlige
disponible indkomst i samfundet. Tal er for 2015.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel IFOR31. Egne beregninger.
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NOTER
1.

2.

LBESK02.(Maj måned 2017) Siden krisen har

11. Kilde: Danmarks Nationalbank, 30.06.2017,

de danske virksomheder generet et over-

” FORMUEAFKAST OG INDKOMSTER LØFTER

er ofte mere interessante end andre””,

skud på 966,12 mia.kr. Hvis de blev fordelt

PÅ NY DANSKERNES FINANSIELLE FORMU-

09.08.2017 https://www.b.dk/politiko/millio-

ligeligt mellem alle privat ansatte, så ville

ER”, http://www.nationalbanken.dk/

naeren-martin-thorborg-er-ikke-i-tvivl-eli-

de hver og en have fået 523.018 kr. kr. i

da/statistik/find_statistik/Sider/2017/

tens-mennesker-er-ofte-mere?referrer=RSS

lønforhøjelse i perioden 2010-2016.

Formueafkast-og-indkomster-loef-

Note: Det hypotetiske regnestykke frem-

Danmarks Statistik, NAN1, 2016, http://www.

ter-p%C3%A5-ny-danskernes-finansiel-

kommer ved at fordele BNP på godt 2.000

6.

statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVar-

le-formuer.aspx

mia. kr. på alle indbyggere. Det svarer til

Val/Define.asp?MainTable=NAN1&PLangua-

at hver indbygger i Danmark, dvs. børn,

ge=0&PXSId=0&wsid=cftree
7.

Danmarks Statistik, NAN1, 2016, http://www.

12. Kilde: Berlingske Business ”Guld 1000”,
november 2016.
13. Kilde: Danmarks Nationalbank, ” DANSKE

arbejdsløse, i gennemsnit skaber værdi

statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVar-

DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STEG

360.000 kr. Summerer man det til en familie

Val/Define.asp?MainTable=NAN1&PLangua-

IGEN I 1. KVARTAL 2017 ”, 15.05.2017, http://

på 4 personer, så så vil en familie skabe

ge=0&PXSId=0&wsid=cftree

www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_

TV2, ” Fejlskøn bringer Danmark i top ti: Her

statistik/Sider/2017/Danske-direkte-inve-

Note: Tallet fremkommer ved at tage de

8.

er verdens rigeste lande”, 15.11.2016, http://

steringer-i-udlandet-steg-igen-i-1--kvar-

samlede finansielle formue på 6.346 mia.kr

nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-11-15-fejlsko-

og fratrække gælden (fortrinsvis boliglån)

en-bringer-danmark-i-top-ti-her-er-ver-

på 2.743 mia.kr.

tal-2017---.aspx
14. Kilde: Danske Revisorer, ”Danske sel-

dens-rigeste-lande

skabers evne til at skabe overskud

Note: Nettoformue er husholdningernes

2010-2015”, 03.01.2017, http://www.fsr.dk/

” FORMUEAFKAST OG INDKOMSTER LØFTER

samlede nettoformue, der er en sum af

Nyheder%20og%20presse/Pressemedde-

PÅ NY DANSKERNES FINANSIELLE FORMU-

husholdningernes reale (boliger og biler) og

lelser/2017-pressemeddelelser/Virksom-

ER”, http://www.nationalbanken.dk/

finansielle formue (inklusive pensionsindbe-

hederne-har-naesten-fordoblet-overskud-

da/statistik/find_statistik/Sider/2017/

talinger) fratrukket deres samlede gæld. Se

det-siden-2010

Formueafkast-og-indkomster-loef-

fx Danmarks Statistik http://www.dst.dk/

ter-p%C3%A5-ny-danskernes-finansiel-

da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24241

dernes akkumulerede overskud i perioden

10. Note: Tallet fremkommer ved at tage de

2010-2015 (jf. forrige kilde: Danske Reviso-

Kilde: Danmarks Nationalbank, 30.06.2017,

le-formuer.aspx
5.

begrebet husholdningerne.

Thorborg er ikke i tvivl: ”Elitens mennesker

værdi for 1,44 mio. kr.

4.

på 2.743 mia.kr. ”hvert hjem” referer her til

private sektor ifølge Danmarks statistik,
Kilde: Berlingske, ” Millionæren Martin

pensionister, studerende, arbejdende og

3.

Revisorer) og de 1.847.202 ansatte i den

9.

15. Regnestykket er baseret på virksomhe-

Regnestykket er baseret på virksomhe-

samlede finansielle formue på 6.346 mia.kr

rer) og de 1.847.202 ansatte i den private

dernes akkumulerede overskud i perio-

og fratrække gælden (fortrinsvis boliglån)

sektor ifølge Danmarks statistik, LBESK02.

den 2010-2015 (jf. forrige kilde: Danske

(Maj måned 2017).
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16. Kilde: Finans.dk, ” Rigt ægtepar købte ø
i Storebælt: Nu øger de igen formuen”,

20.06.2017, http://finans.dk/erhverv/
ECE9665229/de-smaa-og-mellemsto-

20.07.2017 http://finans.dk/erhverv/

re-virksomheder-ryster-krisen-af-sig/?c-

ECE9724646/rigt-aegtepar-koeb-

txref=ext

te-oe-i-storebaelt-nu-oeger-de-igen-formuen/
17. Kilde: Børsen ” Lars Seier: Penge er den eneste rigtige målestok”, 13.06.2017, http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/172533/
artikel.html#ixzz4pG14oeY1
18. Note: ”Lavest lønnede” omfatter lønmodtagere på grundniveau. Indkomstfremgangen
er beregnet af gennemsnitsindkomsten.
19. Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar
på udvalgsspørgsmål BEU 320, 26.04.2017,
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/
beu/spm/320/svar/1401213/1748150/
index.htm
20. Note: ”Almindelige lønarbejdere omfatter
alle lønarbejdere undtagen topchefer.
Indkomstfremgangen er beregnet af
gennemsnitsindkomsten. Top 10 % og Top
1 % omfatter alle (ikke kun lønmodtagere),
og det er gennemsnitsindkomsten, som er
beregnet.
21. Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar
på udvalgsspørgsmål BEU 320, 26.04.2017,
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/
beu/spm/320/svar/1401213/1748150/
index.htm
22. Kilde: Finans.dk, ” De små og mellemstore virksomheder ryster krisen af sig”,

23. Kilde: Danmarks statistik, LBESK02, (januar
2008 – maj 2010)
24. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
25. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
26. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
27. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
28. Kilde: Business.dk, ” Kåre Schultz sætter
kurs mod højeste indtjening i Lundbecks
historie”, 08.02.2017
29. https://www.business.dk/medico/

35. Kilde: TV2, 20.07.2017, http://nyheder.tv2.dk/
business/2017-07-20-danske-bank-medstort-overskud
36. Kilde: Berlingske Business, ” Danske Bank
og diktaturstaten: Forstå den nye hvidvask-skandale på to minutter ”, 05.09.2017,
http://www.business.dk/finans/danskebank-og-diktaturstaten-forstaa-den-nyehvidvask-skandale-paa-to
37. Kilde: Danske Revisorer, ”Danske selskabers evne til at skabe overskud”, 03.01.2017,
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2017-pressemeddelelser/Virksomhederne-har-naesten-fordoblet-overskuddet-siden-2010
38. Kilde: Fyens.dk, ” Nyt bil- og eventhus ved
motorvejen: Oliemilliardær kaster sig over
sjældne luksusbiler”, 06.01.2017 http://www.

kaare-schultz-saetter-kurs-mod-hoeje-

fyens.dk/middelfart/Nyt-bil-og-event-

ste-indtjening-i-lundbecks-historie

hus-ved-motorvejen-Oliemilliarda-

30. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
31. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
32. Kilde: Finans.dk, ”Bankerne går gebyramok
overfor kunderne”, 10.11.2016
33. Kilde: Berlingske Business Magasins Guldnummer, november 2016
34. Kilde: Danske bank årsrapport 2016,
https://danskebank.com/-/media/dan-

er-kaster-sig-over-sjaeldne-luksusbiler/
artikel/3112494
39. Kilde: Økonomisk redegørelse, ”Dansk økonomi – 3.2 Erhvervsinvesteringer”, maj 2017,
Økonomi- og indenrigsministeriet
40. DØR, ”Dansk økonomi efterår 2016”, p. 182-186, https://www.
dors.dk/vismandsrapporter/
dansk-oekonomi-efteraar-2016
41. DØR, ”Dansk økonomi efterår 2016”, p. 199,

ske-bank-com/file-cloud/2017/2/aarsrap-

https://www.dors.dk/vismandsrapporter/

port-2016.pdf

dansk-oekonomi-efteraar-2016
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42. Kilde: Finansministeriet, ”Svar på spørgs-

Bruttoværditilvæksten (forkortet BVT) er

mål 100”, 28.10.2015, http://www.ft.dk/

den værditilvækst, der finder sted i et er-

samling/20151/lovforslag/l1/spm/100/

hverv eller eventuelt på nationalt plan i en

svar/1277034/1565612.pdf

periode (typisk et år). Bruttoværditilvækst

43. Kilde: Danmarks Nationalbank, ”Syv år

54. PwC,”Lønundersøgelsen 2017”, https://www.
pwc.dk/da/publikationer/2017/loenundersoegelse-2017-pwc.pdf
55. Kilde: Økonomisk Ugebrev Ledelse, ”Her

(BVT) opgøres i basispriser (markedsprisen

er Danmarks bedst lønnede direktører”,

med fremgang i udbetalte udbytter”,

fratrukket produktskatter som fx moms og

27.08.2017, https://ugebrev.dk/ledelse/

31.05.2017, http://www.nationalbanken.dk/

punktafgifter). BVT er det relevante mål for

ledelse-tema/topdirektoer-loenninger/

da/statistik/find_statistik/Sider/2017/

produktionen i forskellige erhverv. Begrebet

danmarks-bedst-loennede-direktoerer/

Syv-aar-med-fremgang-i-udbetalte-udbyt-

er en af de vigtige størrelser i nationalregn-

ter.aspx

skabet. Se mere her https://www.fm.dk/

er Danmarks bedst lønnede direktører”,

borger/fagordbog

27.08.2017, https://ugebrev.dk/ledelse/

44. Kilde: Danske Revisorer, ”Danske selskabers evne til at skabe overskud”, 03.01.2017,

49. Kilde: LO, ”Lønudviklingen 1. kvar-

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20pres-

tal 2017”, https://lo.dk/wp-content/

se/Pressemeddelelser/2017-pressemedde-

uploads/2017/06/loen-og-priser-1.-

lelser/Virksomhederne-har-naesten-fordoblet-overskuddet-siden-2010
45. Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar på
udvalgsspørgsmål 320, 26.04.2017, http://

kvt.-2017.pdf
50. Kilde: Jyllands-Posten, 03.07.2017, ”Danmarks
rigeste familier øger milliardformuen”.
51. Kilde: LO, ”Lønudviklingen 1. kvar-

56. Kilde: Økonomisk Ugebrev Ledelse, ”Her

ledelse-tema/topdirektoer-loenninger/
danmarks-bedst-loennede-direktoerer/
57. Kilde: LO, ”Der går nu 35 LO-arbejdere på
én topdirektør”, december 2016
58. Kilde: LO, ” Lønfest for direktører, men ikke
for medarbejdere”, 26.12.2016, https://lo.dk/
loenfest-direktoerer-ikke-medarbejdere/

www.ft.dk/samling/20161/almdel/beu/

tal 2017”, https://lo.dk/wp-content/

spm/320/svar/1401213/1748150/index.htm

uploads/2017/06/loen-og-priser-1.-

handel: Nu ejer han mere jord i Skotland

kvt.-2017.pdf

end den britiske dronning ”, 04.10.2016,

46. Note: ”Almindelige lønarbejdere omfatter
alle lønarbejdere undtagen topchefer.

59. Kilde: BT, ” Dansk milliardær i sensationel

52. Kilde: Business.dk, ” Kåre Schultz får over 120

https://www.bt.dk/danmark/dansk-milli-

Indkomstfremgangen er beregnet af

millioner kroner - alene for at skifte job”,

ardaer-i-sensationel-handel-nu-ejer-han-

medianindkomsten. For topchefer og Top 1

11.11.2017, https://www.business.dk/medi-

mere-jord-i-skotland-end-den-br

% ansatte er det gennemsnitsindkomsten,

co/kaare-schultz-faar-over-120-millioner-

60. Berlingske, ” Milliardøser bruger enor-

som er beregnet.

kroner-alene-for-at-skifte-job

47. Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar på

53. TV2, ” Tivolis top tæt på fordobler løn-

udvalgsspørgsmål 320, 26.04.2017, http://

ningsposen ”, 17.03.2016, http://nyheder.tv2.

www.ft.dk/samling/20161/almdel/beu/

dk/business/2016-03-17-tivolis-top-ta-

spm/320/svar/1401213/1748150/index.htm

et-paa-fordobler-loenningsposen

48. Note: Værditilvækst skal her forstås som bruttoværditilvækst (BVT).

me summer på at udleve hestedrøm”,
25.12.2015, https://www.b.dk/nationalt/
milliardoeser-bruger-enorme-summer-paa-at-udleve-hestedroem
61. Kilde: Jyllands-Posten, 03.07.2017, ”Danmarks
rigeste familier øger milliardformuen”.
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62. Kilde: Jyllands-Posten, 03.07.2017, ”Danmarks

69. Kilde: Boliga, ”Top ti: Dan-

76. Kilde: AE-rådet, ”Fattigdom træk-

rigeste familier øger milliardformuen”.

marks dyreste villaer”, 30.05.2016,

ker spor ind i voksenlivet”, april 2017,

63. Kilde: Det Økonomiske Råd (DØR), ”Dansk

http://www.boliga.dk/bolignyt/

https://www.ae.dk/publikationer/

top-10-danmarks-dyreste-villaer-3

fattigdom-traekker-spor-ind-i-voksenlivet

økonomi efterår 2016”, kapitel V ”Indkomstog formuefordeling”, s. 255, https://www.

70. Kilde: Finansministeren, FIU spørgsmål 10, 4.

77. Kilde, ”AE-rådet, ” 2/3 af alle børn berørt af

dors.dk/files/media/rapporter/2016/E16/

april 2017, http://www.ft.dk/samling/20161/

kontanthjælp rammes af loftet”, 28.04.2017,

kap_v/e16_kap_v.pdf

almdel/fiu/spm/10/svar/1396072/1740623.

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/

pdf

dokumenter/analyse/ae_2-3-af-alle-born-

64. Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar
på udvalgsspørgsmål BEU 320, 26.04.2017,

71. Kilde: Piopio, ”Finansministeriet: Lavere

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/

skat har især gavnet de rigeste”, 05.04.2017,

beu/spm/320/svar/1401213/1748150/

https://piopio.dk/finansministeriet-skatte-

index.htm

lettelser-er-primaert-gaet-til-de-rigeste/

65. Kilde: Finans.dk, ” Karsten Ree har tjent 650

72. Enhedslisten, ”Stop forringelserne af

millioner på aktier i år”, 07.08.2017, http://fi-

velfærden – baggrundsnotat”, 01.02.2017,

nans.dk/investor/ECE9764424/karsten-ree-

https://enhedslisten.dk/wp-content/

har-tjent-650-millioner-paa-aktier-i-aar

uploads/2017/04/Debath%C3%A6f-

66. Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar
på udvalgsspørgsmål BEU 320, 26.04.2017,

te_KOM_002.pdf
73. Enhedslisten, ”Stop forringelserne af

berort-af-kontanthjaelp-rammes-af-loftet.
pdf
78. Kilde: Avisen.dk, ” Stor kortlægning af kontanthjælpsloftet: Mangler penge til mad,
medicin og børnene”, 23.04.2017, https://
www.avisen.dk/stor-kortlaegning-af-kontanthjaelpsloftet-mangler-pe_440024.aspx
79. Kilde: Rockwool-fonden, ” Kontanthjælpens
værdi udhulet gennem 25 år”, september
2015, http://www.rockwoolfonden.dk/app/

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/

velfærden – baggrundsnotat”, 01.02.2017,

uploads/2016/01/NB_september2015_DK_

beu/spm/320/svar/1401213/1748150/

https://enhedslisten.dk/wp-content/

Kontanthjlp_WEB.pdf

index.htm

uploads/2017/04/Debath%C3%A6f-

67. AE-rådet, ” De rigeste danskere bor i stigende grad i samme områder”, 23.08.2015,

te_KOM_002.pdf
74. Enhedslisten, ”Stop forringelserne af

80. Fagbladet ” Nye tal: skat mangler at kradse
knap 100 milliarder ind”, 11.04.2017, https://
fagbladet3f.dk/artikel/skat-mangler-krad-

https://www.ae.dk/analyser/de-rige-

velfærden – baggrundsnotat”, 01.02.2017,

ste-danskere-bor-i-stigende-grad-i-sam-

https://enhedslisten.dk/wp-content/

me-omraader

uploads/2017/04/Debath%C3%A6f-

det blinde øje til kunder, som snød i skat”,

te_KOM_002.pdf

14.032017, http://politiken.dk/indland/

68. AE-rådet, ” De rigeste danskere bor i stigende grad i samme områder”, 23.08.2015,

75. Kilde: AE-rådet, ”Fattigdom træk-

se-knap-100-milliarder-ind
81. Politiken, ” Finanstilsynet: Banker har vendt

art5870809/Banker-har-vendt-det-blinde-

https://www.ae.dk/analyser/de-rige-

ker spor ind i voksenlivet”, april 2017,

%C3%B8je-til-kunder-som-sn%C3%B8d-

ste-danskere-bor-i-stigende-grad-i-sam-

https://www.ae.dk/publikationer/

i-skat

me-omraader

fattigdom-traekker-spor-ind-i-voksenlivet

82. Berlingske, ”Hvis folk vidste, hvor vanvittigt systemer, ville der blive revolution”,
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22.08.2017, http://www.business.dk/oeko-

docx&usg=AFQjCNGoxPHMojiYz8BrIKQ3t2_

fondenes-magt-er-stigende-og-ap-moel-

nomi/milliarder-i-skattely-hvis-folk-vid-

h2I7Tow

ler-er-uroerlig

ste-hvor-vanvittigt-systemet-er-ville
83. Kilde: Politiken, ”Ny beregning

88. Kilde: BT, ” Se listen: Så lidt betaler de store

96. Kilde: Altinget, ” Fondenes magt er stigende

udenlandske selskaber i skat”, 17.12.2015,

- og A.P. Møller er urørlig”, 14. juni 2017,

39.000.000.000.000 er gemt i skatte-

http://www.bt.dk/danmark/se-listen-saa-

http://www.altinget.dk/artikel/fondenes-

ly”, 13.04.2017, http://politiken.dk/

lidt-betaler-de-store-udenlandske-selska-

magt-er-stigende-og-ap-moeller-er-uro-

oekonomi/fokus_oekonomi/panama_papers/art5618675/Ny-beregning39.000.000.000.000-kr.-er-gemt-i-skattely
84. Kilde: DR, ”De rigeste 320 familier i
Danmark skjuler 60 milliarder i skattely”,
29.05.2017, https://www.dr.dk/nyheder/

ber-i-skat
89. Note: Det skal anføres, at der tidligere var

erlig
97. Kilde: Altinget, ” Fondenes magt er stigende

langt flere fradragsmuligheder end i dag, så

- og A.P. Møller er urørlig”, 14. juni 2017,

der var ikke tale om en effektiv selskabsbe-

http://www.altinget.dk/artikel/fondenes-

skatning på 50 %.

magt-er-stigende-og-ap-moeller-er-uro-

90. Kilde: Skatteministeriet, ” Skatteberegnings-

erlig

penge/forsker-de-rigeste-familier-i-dan-

reglerne gennem 100 år”, http://www.skm.

mark-skjuler-60-milliarder-i-skattely

dk/media/112481/skatteberegningsregler-

ler med glæde deres skat”, 08.06.2014,

ne100aar.pdf

https://www.b.dk/nationalt/

85. Kilde: Gabriel Zuchman, ”Skjult rikdom”,
Forlaget Manifest 2017.
86. Kilde: Danmarks nationalbank, ”Formueafkast og indkomster løfter på ny danskernes
finansielle formuer”, 30.06.2017, http://www.

91. Kilde: Jonas
92. Kilde: Folketinget, Lovforslag 183 samling

98. Kilde: Berlingske, ” Danskerne beta-

danskerne-betaler-med-glaede-deres-skat
99. Kilde: Ugebrevet A4, ” 20 års skattelettelser:

2016-2017, http://www.ft.dk/samling/20161/

Så meget er afstanden mellem rig og fattig

lovforslag/L183/index.htm

vokset”, 13,12.2016, http://www.ugebreve-

nationalbanken.dk/da/statistik/find_stati-

93. Kilde: DR, ” Ingen arveafgift: Tronskifte i Lego

stik/Sider/2017/Formueafkast-og-indkom-

giver ikke en krone til staten”, 28.04.2016,

ster-loefter-p%C3%A5-ny-danskernes-fi-

https://www.dr.dk/nyheder/penge/

nansielle-formuer.aspx

ingen-arveafgift-tronskifte-i-lego-giver-ik-

den højeste skat i verden? ”, 03.07.2017, ht-

ke-en-krone-til-staten

tps://www.dr.dk/nyheder/indland/faktat-

87. Kilde Berlingske, ” 40 mia. kroner at hente
i ubetalt skat”, 19.09.2011, https://www.

94. Kilde: BT, ” Født som milliardær: Lego-ar-

ta4.dk/20-aars-skattelettelser-saa-meget-er-afstanden-mellem_20678.aspx
100. Kilde: DR Detektor, ” Faktatjek: Betaler vi

jek-betaler-vi-den-hoejeste-skat-i-verden
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Der er ikke råd, siger Lars Løkke. Der er for mange ældre,
for mange flygtninge og for mange som ikke arbejder, så
derfor må vi spare på velfærden. Der er ikke råd, siger
direktøren for den multinationale virksomhed. Den internationale konkurrence og omkostningerne i Danmark er alt
for høje, så derfor får I kun små lønstigninger. Omkvædet
”der er ikke råd” har eliten gentaget i en uendelighed siden
finanskrisen.
Men hvordan kan de tale om, at der mangler penge, når vi
samtidig ser, at virksomhederne har gang i hjulene og overskuddene år for år stiger. Vi ser også chefer og direktører i vores nærhed, som får enormt store lønforhøjelser. Vi kan også

iagttage, at politikerne på Christiansborg igen og igen finder
penge til afgiftslettelser for erhvervslivet og skattelettelser for
de velhavende.
Vi har sat os for at undersøge, om det kan passe, at der i
et af verdens rigeste samfund, ikke er råd til et bedre liv for
de mange. I rapporten kan du læse, om de mange hundrede
milliarder, som er løbet de riges vej, i stedet for at tilflyde
fælleskassen eller forbedre udbetalingen på vores lønsedler.
Rapporten dokumenterer, at med omfordeling over skatten og
lønninger kan vi alle få mere velfærd og et rigere liv.
Om der er råd er et politisk valg, ikke en økonomisk
sandhed.

