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Mytedræber: Danskerne betaler ikke mest i skat 
En helt ny analyse punkterer myten: Nok betaler vi pænt høje skatter, men vi er ikke i nærheden af 
rekorden. Skatten på arbejde er relativt lav i Danmark, når man sammenligner med andre OECD-
lande, viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Foto: Joachim Adrian 

 

AF MICHAEL OLSEN, Journalist og THOMAS FLENSBURG, Journalist 

»Jeg tror, vi er nogle af dem, der betaler mest i skat i verden. Førhen betalte jeg min skat med glæde, 
men nu virker det, som om alle pengene går til ministerpensioner« 

»Jeg ved godt, vi har vores velfærdsydelser som børnehaver og skoler, men vi betaler godt nok også 
for dem – og alligevel bliver der hele tiden sparet på disse institutioner«. 

Pernille Andersen er på strøgtur med barnevognen i København i et mylder af efterårsferieramte 
familier, der ser ud til at hygge sig til trods for den klaustrofobiske trængsel ved butikker, 
stormagasiner, pizzaboder og cafeer. 

Det er her, vi helt uvidenskabeligt tester, om danskerne ser sig selv som et af de folkefærd i den 
vestlige verden, der må aflevere den største del af arbejdsindkomsten i skatter til statskassen. 

Uanset hvem vi spørger, er holdningen den samme: 

De danske skatter flår så store beløb ud af danskernes lønindkomster, at det nærmer sig en 
verdensrekord. Eller som Christian Thomsen fra Skive udtrykker det: 

»Vi ligger i toppen, det er jo også det, man hører hele tiden«. 

Men ikke alt det, man hører, er sandt. I hvert fald ikke, hvis man skal tro Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, der nu fremlægger en ny, mytedræbende undersøgelse af skattebetalingen på 
danskernes arbejdsindkomst. 

Undersøgelsen slår fast, at skatten på dette område faktisk er relativt lav i Danmark, når man 
sammenligner med andre OECD-lande. 

Forklaringen er først og fremmest en hel stribe skattereformer, der er gennemført af skiftende 
regeringer i løbet af det seneste årti, og som både har sænket skatten for lavtlønnede, 
gennemsnitslønnede og ikke mindst højtlønnede danskere. 

Faktisk er skatten på den sidsttjente krone, den såkaldte marginalskat, faldet fra 69 procent i 1993 til 
56 procent i dag, viser undersøgelsen. Dermed er Danmark ikke i nærheden af rekorden; den har 
Belgien og Sverige, mens Danmark ’kun’ indtager en 8.-plads i feltet. 

»Det er nærmeste blevet en sandhed, at vi bliver flået i skat, hver gang vi får lønnen udbetalt. Og 
politisk diskuterer man jo især, om topskatten for de højestlønnede skal fjernes eller sænkes, så det 
kan betale sig at gå på arbejde. Men undersøger man sagen, er det en myte, at vi betaler meget mere 
end andre. Det passer simpelthen ikke. Ser vi på de danskere, der har lave lønninger eller 
gennemsnitlige lønninger, ligger vi faktisk rimelig lavt – ja nærmest i bunden, når vi sammenligner 
med de øvrige OECD-lande og kigger man på de højtlønnede, er vi altså ikke med i topfeltet«, siger 
Jonas Schytz Juul, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

 

Tænketank: Stadig for højt 

I den liberale tænketank Cepos er cheføkonom Mads Lundby Hansen mere optaget af, hvor meget 
danskere betaler i den såkaldte sammensatte marginalskat. 

http://politiken.dk/oekonomi/


 

 

Her indgår både den direkte skat, som lønmodtagerne betaler af deres løn, og den indirekte skat som 
eksempelvis moms og afgifter, som lønmodtagerne betaler, når der bliver købt varer for lønnen. 
Tager man disse forhold med i regnestykket, bliver skatteprocenterne højere for alle 
indkomstgrupper, og eksempelvis kommer folk med lave indkomster op på cirka 56 procent: 

»Faktisk får de laveste indkomster i mange tilfælde en endnu højere marginalskat, fordi der i de 
indtægtsgrupper bliver modregnet i boligsikring og fripladser i daginstitutioner«, siger Mads Lundby 
Hansen. 

»Hvis vi tager de højeste indtægter, er den sammensatte marginalskat på 67 procent, hvilket er 
meget højt«, siger han videre. 

 

 

SKATTETRYK 

Marginalskatten på lønarbejde skal ikke forveksles med det såkaldte skattetryk. I marginalskatten indgår 

den direkte skat, som der betales af lønnen, mens den sammensatte marginalskat tager for eksempel 

moms og afgifter med. 

Skattetrykket er et bredere begreb. Her tælles for eksempel boligskat, registreringsafgift og selskabsskat 

også med. 

Topskat: Den særlige topskat rammer i dag skatteydere, der har en lønindkomst på mere end 508.000 kr. 

om året i 2016 ifølge revisionsfirmaet PWC. 

 



Mere end 7 ud af 10 danskere i den arbejdsdygtige alder er på arbejdsmarkedet, hvilket er højt i en 
international sammenhæng. 

»Vi har en stor samfundsmæssig interesse i, at mange tager lidt ekstra arbejde, arbejder over i en 
weekend eller en aften i løbet af ugen. I de kommende år vil vi komme til at mangle folk, i takt med at 
de store årgange bliver afløst af mindre årgange på arbejdsmarkedet. Det afholder helt sikkert mange 
med lave eller middelindkomster fra at arbejde over, når de skal betale næsten 60 ud af 100 
lønkroner i skat«, siger Mads Lundby Hansen. 

Skat på uddannelse 

I 2008 var der mere end en million danskere, der betalte den særlige topskat, der bliver lagt på de 
højeste lønninger. 

I dag rammer topskatten omkring 580.000 skatteydere, og tallet ventes at falde yderligere frem mod 
2022, hvor den seneste skattereform fra 2012 er slået helt igennem. Her vil omkring 460.000 
danskere betale topskat, viser analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og hvor det var hvert 
fjerde medlem af LO, som betalte topskat i 2008, vil det ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
være under 6 procent. 

»Om nogle få år vil topskatten i høj grad være en akademikerskat, som bliver betalt af dem med de 
lange uddannelser«, siger Mads Lundby Hansen. 

Analysen viser, at 44 procent af akademikerorganisationen AC’s medlemmer i 2022 vil betale topskat. 

»Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at vi lægger en særlig skat på dem, som tager en lang 
uddannelse, når vi gerne vil være et videnssamfund. Først tager du en lang uddannelse, og så bliver 
du beskattet hårdt«, siger Mads Lundby Hansen, der tilføjer, at der kommer relativt få skattekroner i 
kassen fra topskatten. 

»Der er lavet beregninger i Finansministeriet, som viser, at det vil koste 8 milliarder kroner at afskaffe 
topskatten. Det er ikke ret meget i forhold de samlede offentlige udgifter på knap 1.100 milliarder«, 
siger Mads Lundby Hansen. 

Men uanset hvilken opgørelsesmetode der bliver brugt, er bundlinjen den samme: at Danmark ikke 
er det land, der flår flest skattekroner ud af borgeren, lyder AE-rådets svar på tiltale: 

»Vi blive stadig overgået af Sverige, Belgien, Luxembourg, Finland og Italien, og det er vel at mærke 
kun, når vi taler om de højestlønnede«, siger Jonas Schytz Juul. 

»Vi ser to afgørende konklusioner i denne analyse. For det første at det ikke længere er almindelige 
lønmodtagere, der betaler topskat, det er den halve million borgere, der tjener allermest i Danmark. 
For det andet ligger Danmark bare ikke så højt, som vi tidligere har gjort, når man kigger på skatten 
på arbejdsindkomst. Så i en situation, hvor man politisk sparer voldsomt på blandt andet uddannelse 
og forskning, har vi meget svært ved at se fornuften i at sænke skatten yderligere«, siger han. 

På Strøget i København er både Pernille Andersen og Christian Thomsen overraskede over, at 
Danmark tilsyneladende ikke er verdensmester i skat på arbejde: »Det overrasker mig noget, men jeg 
tænker så også, at vi betaler nok pengene på en anden måde, eksempelvis når vi køber afgiftstunge 
biler«, smiler Pernille Andersen og forsvinder ud i mylderet. 
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