SAMMEN GENNEM
INFLATIONEN
UDSPIL FRA ENHEDSLISTEN
SEPTEMBER 2022

ENHEDSLISTEN 2022

SIDE 1/12

ENHEDSLISTEN
SAMMEN GENNEM INFLATIONEN
Inflationen river og flår i trygheden i samfundet. Lige
nu giver indkøbsturen ondt i maven, og folkepensionister og andre med lave indkomster gruer for den næste elregning. Sådan bør det ikke være.
I Enhedslisten vil vi beskytte befolkningen imod de
stigende priser. Vi vil omfordele fra de virksomheder,
som spinder guld på inflationen - det man kan kalde
inflationsbaronerne – og til dem, der rammes særligt
hårdt af inflationen.
Inflationen og prisstigningerne er kommet til os udefra, og de vil fortsætte en rum tid. Det kan vi desværre
ikke gøre meget ved herhjemme. Men det er et politisk
ansvar at omfordele inflationens byrder. Lige nu rammes dem, der har mindst, hårdest. Det er uretfærdigt.
Vi skal hjælpe danskerne så trygt som muligt igennem inflationskrisen. Vi skal sikre, at krisen ikke rammer urimeligt og skævt.
Derfor vil vi akut lette skatten for lavtlønnede, pensionister, studerende og andre med små indkomster,
der lige nu er meget hårdt presset økonomisk. Det gør
vi med en ekstraordinær engangsskattelettelse til omkring to millioner inflationsramte danskere på op til
10.000 kroner i alt i 2022 og 2023.
Samtidig vil vi give en solid håndsrækning til børnefamilier med en engangsskattelettelse ved at løfte den
supplerende grønne check op til 3.000 kr. pr. barn for
børnefamilier i 2023.
Pengene finder vi ved at bede de selskaber, der spinder guld på inflationen, om at betale en del af deres
overnormale overskud i skat. Det vil skaffe 30 mia. kr.
Vi skal huske, at de penge, som vi betaler mere på vores elregning eller nede i supermarkedet, ikke forsvinder
ud i den blå luft. De forsvinder tværtimod ned i lommerne på fx energi- og fragtselskaber, der lige nu høster
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ekstreme og historiske overskud. Alene fordi de i den
nuværende situation kan skrue priserne massivt op.
Og det kan lade sig gøre. En række europæiske lande har indført eller planlægger at indføre beskatning
af overnormale profitter.
Vi foreslår konkret, at vi lader os inspirere af den konservative britiske regering, der har lagt en éngangsskat
på 25 procent på den del af energiselskabernes overskud, der ligger ud over den normale overskudsgrad.
Dog foreslår vi en lidt mere beskeden beskatningsprocent på 15 procent af den overnormale profit. Til
gengæld skal alle milliardselskaber med ekstraordinære profitter omfattes – også udenfor energi-branchen. Det gælder fx fragt af varer.
Det kan lyde af meget, men omfanget afspejler de
enorme ekstraprofitter, som en række selskaber lige
nu indkasserer. Det er vigtigt at huske, at selv med en
skat på 15 procent af de overnormale profitter, som vi
nu foreslår, får inflationsbaronerne faktisk lov at beholde 85 procent af deres meroverskud – udover deres
normale overskud. De har ingen grund til at klage.
Vi skal handle nu! Vi skal sammen gennem inflationen!

Mai Villadsen
Politisk ordfører for Enhedslisten
September 2022
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SOLIDARITETSSKAT PÅ
INFLATIONSBARONERNE
SKATTELETTELSER TIL DE INFLATIONSRAMTE
Lige nu oplever vi i Danmark, ligesom i resten af Europa, en historisk inflation på op mod
10 procent – særligt drevet frem af stigende priser på el, gas, varme og fødevarer. Hvis vi
ikke tager politisk ansvar, ser vi ind i en vinter, hvor mange danskere vil stå med alvorlige
økonomiske udfordringer, fordi deres indkomst ikke kan dække de stigende udgifter til
energi og fødevarer.

Figur 1: Priserne på energi er eksploderet, og
fødevarepriserne stiger ligeledes kraftigt i 2022

150

Indeks,
2015=100

135

120

105

90
2019

2020
Forbrugerprisindekset i alt

2020
Fødevarer

2021

2022

Elektricitet, gas og andet brændsel

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: pris111
Kilde: Danmarks Statistik, tabel: pris111

Inflationens årsager
Inflationen er et internationalt fænomen og har meget lidt at gøre med indenlandske
forhold. Prisstigningerne er drevet frem af dels store problemer på udbudssiden, hvor
forstyrrelser af globale forsyningskæder har bidraget til inflationen, og dels en meget
ekspansiv pengepolitik i USA samt fra den europæiske centralbank gennem de seneste
år. Det er altså ikke hverken ekspansiv dansk finanspolitik – eller danske fagforeningers
lønkrav – der driver inflationen.
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Figur 2: Parallel udvikling med euroområdet vidner om,
Figur 2. Parallel udvikling med euroområdet vidner om,
at inflationen drives af udefrakommende forhold
at inflationen drives af udefrakommende forhold
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Anm.: I figuren er inflationen målt ved det EU-harmoniserede prisindeks HICP. HICP afviger fra forbrugerprisindekset ved, at ejerboliger ikke indgår. Derved får andre komponenter en højere vægt, herunder for
energi, og det betyder konkret, at inflationen målt ved HICP aktuelt er højere end målt ved forbrugerprisindekset.
Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse august 2022, s. 66

Rammer skævt
Prisstigningerne rammer os alle, men de rammer allerhårdest hos dem, der har de
laveste indkomster og i forvejen har stramme budgetter: folkepensionister, førtidspensionister, studerende, mennesker ramt af sygdom og arbejdsløshed samt lavtlønnede
grupper på arbejdsmarkedet som rengøringsassistenter, lagermedarbejdere, butiksansatte, pædagogmedhjælpere og ufaglærte. Købekraften er særligt faldet blandt folk
uden for arbejdsmarkedet, hvilket skal ses i sammenhæng med den meget lave satsreguleringsprocent i 2022.
Ligeledes er det særligt grupperne udenfor arbejdsmarkedet, der har meget små
reserver og opsparinger at trække på i disse perioder, hvor de høje el- og varmeregninger skal betales.
Det er en katastrofe, at reguleringerne af overførselsindkomster sker med to års forsinkelser ift. lønudviklingen. Dertil kommer flere år med udhuling af ydelserne bl.a. pga.
skattereformen af 2012, der indførte afdæmpet regulering af ydelserne: Udhulings-mekanismerne fra skattereformen 2012 samt satsreguleringsloven fra 1991 har gjort dagpengene 2.142 kr. lavere pr. måned i 2022, end de ville have været ved fuldt og helt at
have fulgt med lønudviklingen, viser en opgørelse fra regeringen.1
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Figur 3a: Særligt grupperne uden for arbejdsmarkedet er
ramt hårdt på pengepungen af prisstigningerne ...
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Kilde: Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse august 2022, s. 53

Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse august 2022, s. 53

Figur 3b ... og særligt grupperne udenfor arbejdsmarkedet i den
erhvervsaktive alder har færre midler og opsparing at stå imod med
2000

1000 kr. pr. familie

1500

1000

500

P
ef ens
te io
rlø ni
nn st,
er

sU
sø dda
ge n
nd ne
e lse

s

ve
rv
U
i ø de
vr af
igt er
h

slø
be
jd
Ar

L
gr ønm
un o
dn dt
ive ag
au er,

L
m ønm
el o
le d
m ta
ni ge
ve r,
au

ig
nd
Se
lvs
tæ

L
hø ønm
je o
st dt
e a
ni ge
ve r,
au

0

Anm.: Figuren viser de gennemsnitlige finansielle formuekomponenter i gruppen som opgjort i slutningen
af 2020. Finansielle formuekomponenter er fx indeståender i pengeinstitutter eller aktier, men medregner
ikke pensionsformuen. Familien er tildelt en socioøkonomisk status ud fra dens hovedperson.
Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse august 2022, s. 58
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Inflationsbaronerne
Men der også en anden side af mønten: Når vi pludselig betaler mere nede i supermarkedet eller markant mere for el, så forsvinder pengene, vi betaler, ikke ud i den blå luft.
De ender i høj grad hos store selskaber, særligt inden for fragt og energi, som lige nu har
ekstreme og historiske overskud. Et godt eksempel er Mærsk, der sidste år havde det
største overskud et dansk selskab nogensinde har haft – et overskud på hele 117 mia. kr.
efter skat. I år forventes det at gå endnu bedre for Mærsk: I første halvår af 2022 havde
de et overskud på 102 mia. kr. efter skat. Det er ca. 90 mia. kr. mere i overskud på blot et
halvt år end gennemsnittet for de seneste fem års halvårsregnskaber.2

Figur 4. Stigende enhedsprofitter i USA bidrager til høj global inflation,
og profitterne er også steget mere i Danmark end i euroområdet
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Anm.: Enhedsprofit er defineret som bruttooverskud i nationalregnskabet relativt til realt BNP. De private
byerhverv omfatter den markedsmæssige del af økonomien ekskl. landbrug, bolig, råstofudvinding, forsyning og transport. Data for USA henviser til ikke-finansielle selskaber.
Kilde: Nationalbanken. ’Den høje inflation – hvorfor og hvorhen’ (d. 1. september 2022)
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Brug for hjælp til inflationens ofre
Sammenlignet med en række andre europæiske lande, er Danmark p.t. ét af de lande, som
har gjort mindre for at hjælpe de borgere, der rammes af inflation.

Figur 5. Statslige allokerede midler september 2021 – juli 2022 for at
skærme husholdninger og virksomheder for energikrisen
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Kilde: Breugel (belgisk baseret tænketank) https://www.bruegel.org/dataset/nationalpolicies-shield-consumers-rising-energy-prices (10. august 2022)

Enhedslisten ønsker med dette udspil at omfordele midler fra de få, der lukrerer på inflationen og den internationale knaphedssituation, til de mange, der er særligt hårdt ramt
af de stigende priser. Så vi kommer gennem inflationen – sammen.

ENHEDSLISTEN 2022

SIDE 7/12

UDSPILLETS INITIATIVER
1.
Éngangsskat på overnormal profit
Enhedslisten foreslår at pålægge alle virksomheder med en årlig omsætning på over én
milliard kroner en engangsskat på 15 procent af deres overnormale profit i 2022. Det er
således kun milliardvirksomheder, der er omfattet af tiltaget. Den overnormale profit
beregnes ved at sammenligne selskabets overskud i 2022 med et gennemsnit for de
foregående 5 år (2017-2021).
Enhedslisten har gennemgået halvårsregnskaberne for en række af de selskaber, der
har de mest ekstreme mer-profitter – særligt indenfor fragt- og energiområdet. Det
gælder et udsnit af de ca. 550 virksomheder, som omsætter for mere end 1 milliard kroner om året. På den baggrund har Enhedslisten fundet, at en engangsskat på 15 procent
af de overnormale profitter i 2022 vil indbringe mindst 30 milliarder kroner. Provenuet er
formentlig større.
Figur 6. Illustrativt beregningseksempel (hypotetisk virksomhed)
for beskatning af overnormal profit i 2022.
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Anm.: I det ovenstående beregningseksempel er virksomhedens gennemsnitlige profit efter skat 4 mia.
kr. (2022-priser) i perioden 2017-2021. I 2022 udviser virksomhedens regnskaber en profit efter ordinær
skat på 11 mia. kr. Den overnormale profit udgør således 7 mia. kr., og virksomheden beskattes 15 procent heraf, hvorfor engangsskatten på overnormal profit i 2022 udgør ca. 1,1 mia. kr. for virksomheden.
Virksomheden i eksemplet vil således i 2022 have en profit på ca. 75 mia. kr. efter ordinær skat og skat
på overnormal profit.
Kilde: Egne beregninger

Selv med en skat på 15 procent af den overnormale del af profitten vil selskaberne selv
beholde 85 procent af merindtægterne udover deres normalforrentning. Der er således
tale om et begrænset indgreb, og der er rigelige midler til investeringer m.v. i virksomheden.
Og indgrebet er realistisk: Vores metode bygger på, hvordan andre EU-lande har indført en såkaldt ’windfall tax’ i år netop for bl.a. at kompensere for inflationens virkninger,
samt hvordan Danmark historisk set har beskattet fx gullasch-baronerne under 1. verdenskrig via ’merindkomstskatten’.
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Økonomiske argumenter for at beskatte overnormal profit
Overnormale profitter defineres teoretisk som den del af et overskud, der ligger over det
normale markedsafkast, og skyldes ofte monopol- eller oligopol-lignende forhold eller
andre særlige forhold, der ikke handler om virksomhedens dygtighed eller risikovillighed.
Da der er tale om en ekstra forrentning udover normalforrentningen, forventes en
beskatning ikke at føre til et fald i investeringer eller til at blive overvæltet i priserne.3
Det er også årsagen til, at selv mere markedsorienterede økonomer ofte er tilhængere
af beskatning af den overnormale profit.

Erfaringer med skat på overnormale profitter
Beskatning af overnormale profitter har været et tilbagevendende redskab for stater i
forbindelse med økonomiske kriser, krige og andre situationer hvor udefrakommende
forhold har medført, at bestemte brancher har profiteret uforholdsmæssigt. I Danmark
blev en sådan skat første gang anvendt under første verdenskrig, hvor den daværende
regering indførte den såkaldte gullaschskat.
Både USA og UK har gennem tiden ved flere tilfælde indført lignende skatter. Margaret
Thatcher indførte i 1980’erne blandt andet en skat på forsyningsselskabers merprofitter.4
En række europæiske lande har indført eller planlægger at indføre beskatning af overnormale profitter.5 UK indførte i juli måned en skat på 25 procent af energiselskabernes
overnormale profitter. Italien, Spanien, Belgien, Grækenland og Finland har indført eller
er i gang med at indføre lignende skatter.6
EU-Kommissionen opfordrede allerede i april medlemslandene til at undersøge mulighederne for at indføre skat på energiselskabernes overnormale profit.7 Siden har også
FN’s generalsekretær António Guterres opfordret til at beskatte dét, han kaldte den ”groteske grådighed” i energiselskaberne.8

2.
Skattelettelser til 2 millioner danskere og børnefamilier
med mellem- og lave indkomster
Enhedslisten vil bruge en betydelig del af provenuet fra beskatningen af den overnormale profit på en særlig målrettet engangsskattelettelse på op til 10.000 kr. i alt i 2022 og
2023 til omkring 2 millioner danskere med de laveste indkomster.
Konkret vil Enhedslisten anvende den såkaldte grønne check, som reelt er et skattefradrag for de laveste indkomster, der aftrappes, som indkomsten stiger. Fordi grøn check-systemet eksisterer allerede, er det administrativt relativt enkelt og hurtigt at justere, så
skattelettelsen hurtigt kan komme ud og hjælpe de borgere, den er målrettet.
Med Enhedslistens forslag vil alle skattepligtige borgere over 18 år med en årlig indkomst under 300.000 kr. få en skattelettelse. Der er tale om en skattelettelse på i alt
10.000 kr. for de personer, der har en indkomst på under 250.000 kr. om året. Skattelettelsen aftrappes i indkomstintervallet mellem 250.000 og 300.000 kroner.
Skattelettelsen vil blive delt ud i hhv. 2022 og 2023, så der er tale om en lettelse på i alt
10.000 kr. for de personer, der har en indkomst under 250.800 kr.
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Desuden forhøjes den supplerende grønne check op til 3.000 kr. pr. barn for personer
med indkomster under ca. 475.000 kr. Den supplerende grønne check gives, som det er
tilfældet i dag, pr. barn og op til to børn. Den supplerende grønne check aftrappes for
indkomster over 475.000 kr. med 7,5 procent af indkomstgrundlaget. Den supplerende
grønne check deles lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed.

Figur 7: Hvor stor en engangsskattelettelse kan forskellige familier samlet forvente at få?
Illustrative, gennemsnitlige regneeksempler
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Anm.: Illustrative, gennemsnitlige regneeksempler. Det er antaget, at personerne er en del af gruppen et
helt år. Der er taget udgangspunkt i lønindkomst fra lønberegneren på Jobindex.dk fraregnet et antaget
pensionsbidrag på 12 procent svarende til bidragssatser beskrevet på www.danskindustri.dk. Ydelsessatser kan findes på fx www.borger.dk.
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3.
Andre initiativer
Det er et stort problem for modtagere af overførselsindkomster, at deres indkomst først
reguleres ift. lønudviklingen med 2 års forsinkelse. Det har medført, at fx arbejdsløses
indkomster kun er steget med 0,2 procent i 2022 ifølge Finansministeriet, hvorimod inflationen nærmer sig 10 procent.
Enhedslisten vil arbejde for, at der fremover sker en straks-regulering af overførselsindkomsterne.
Enhedslisten vil ligeledes bede regeringen undersøge, om staten har særlige ekstraindtægter på fx moms, som kan føres tilbage til borgerne.

4.
Samlet økonomi
Enhedslistens plan er, som det fremgår nedenfor, markant overfinansieret med 5,4 mia.
kr. Der hentes således flere penge ind i indtægter, end der afholdes af udgifter. Sagt med
andre ord tages der flere penge ud af økonomien, end der pumpes ind.
Det hænger sammen med, at der generelt er forskelle i forbrugstilbøjeligheden på
tværs af indkomstfordelingen. Der kan forventes en højere positiv finanseffekt af at lette
skatten for mennesker med lave indkomster, end der kan forventes en negativ finanseffekt af at beskatte overnormal profit. Det skyldes, at profitter primært kan forventes at
tilfalde folk med høj indkomst og dermed typisk lavere forbrugstilbøjelighed.
Overfinansieringen skal dermed øge sikkerheden for, at tiltaget ikke vil være inflationært. Enhedslisten foreslår dog, at det positive provenu på ca. 5,4 mia. kr. reserveres til
en krigskasse, der vil kunne anvendes på yderligere initiativer, når det inflationære pres
aftager.
Tabel 1. Samlet økonomi. Indtægter og udgifter

Tiltag

mia.kr., 2022 niveau

Skatteprovenu, skat på overnormal profit i 2022 (1)
Udgift til tillæg til grøn check (efter adfærd og tilbageløb) (2)
Supplerende Grøn check til børnefamilier, forhøjes til 3.000 kr. pr. barn (3)
Tiltag, udgifter i alt
Overfinansiering i alt

30,0
-20,5
-4,1
-24,6
5,4

Anm.: 1) Eget estimat. Enhedslisten har gennemgået halvårsregnskaberne for en række af de selskaber,
der har de mest ekstreme mer-profitter - særligt indenfor energi og fragtområdet - og anslår på den
baggrund, at en engangsskat på 15 procent af de overnormale profitter i 2022 vil indbringe mindst 30
mia. kr. 2) Udgifterne er beregnet med baggrund i indkomstdata fra Danmarks Statistik: (INDKP222). Der
er anvendt en tilbageløbsfaktor på 23 procent jf. Skatteøkonomisk redegørelse 2022. Desuden er der
indregnet en adfærdseffekt på 42 procent, som svarer til adfærdseffekten indregnet af Finansministeriet
i notits 240, udleveret under forhandlingerne om Danmark kan mere I i januar 2022. 3) Udgifterne er beregnet på baggrund af provenuberegninger ved forslaget om ’Grøn check til børn fastholdes og forhøjes
til 240 kr.’ i ’Aftale om En ny reformpakke for dansk økonomi – Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked,
investeringer i fremtiden og innovative virksomheder’.
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Noter
1
Se svar til Enhedslisten fra Beskæftigelsesministeriet:
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/beu/spm/265/svar/1885386/2577669.pdf
2
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08-03-maersk-skovler-milliarder-ind-men-faaaf-dem-ender-i-statskassen
3
Se svar til Enhedslisten fra Finansministeriet:
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/fiu/spm/148/svar/1759463/2355072/index.htm
4
https://www.theguardian.com/politics/2022/may/26/the-history-of-windfall-taxeswho-used-them-and-why
5
https://www.reuters.com/world/uk/uk-lawmakers-approve-windfall-tax-oil-gasproducers-2022-07-11/
6
https://english-elpais-com.translate.goog/economy-and-business/2022-07-14/howeuropes-windfall-taxes-target-energy-profits-but-leave-out-banking.html
https://www.montelnews.com/news/1347655/finland-eyes-windfall-tax-on-powerproduction
7
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2022-07-04/11/taxing-windfall-profits-of-energy-companies
8
https://www.reuters.com/business/energy/un-chief-urges-tax-grotesque-greed-oil-gascompanies-2022-08-03/
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