
 

 

Danmarks skattetryk er faldet de seneste 3-4 år 
 

Skattetrykket er et begreb, som omfatter de samlede skatter og afgifter, der betales af bor-

gere og virksomheder. Mere specifikt opgøres skattetrykket normalt i procent samfunds-

økonomiens størrelse målt ved bruttonationalproduktet (BNP).  

 

Det såkaldte strukturelle skattetryk – som forsøger at korrigere for konjunkturer og andre 

midlertidige forhold – vurderes at være faldet fra ca. 47 pct. af BNP i 2013 til ca. 45 pct. 

af BNP i 2017, jf. figur 1. Til sammenligning skønnes det strukturelle skattetryk at være 

steget lidt i løbet af den 10-årige perioden fra 2003 til 2013. 

 

Figur 1. Udviklingen i det faktiske og strukturelle skattetryk, 2000-17 
 

 

 
 
 
Anm.: Der findes ikke en officielt opgørelse af det strukturelle skattetryk. Finansministeriet har dog i forbindelse med fx 
Vækst og Velstand 2025 (maj 2017) lavet en approksimeret beregning, der grundlæggende tager afsæt i den metode, der 
anvendes til at beregne den strukturelle saldo. Det betyder, at der bl.a. tages højde for konjunkturernes påvirkning af skat-
ter og afgifter, engangsindtægter fra omlægningen af kapitalpensioner og de midlertidige udsving i indtægterne fra pensi-
onsafkastskatten. 
Kilde: Skatteøkonomiske Redegørelse 2018 på baggrund af tal fra Finansministeriet.  

 

De seneste års fald i det strukturelle skattetryk skal blandt andet ses i lyset af skattelem-

pelserne i medfør af finanslovene for 2016 og 2017 – primært i form af nominel fastfrys-

ning af grundskylden og nedsættelsen af registreringsafgiften. Indfasningen af den lavere 
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Side 2 af 2 

selskabsskattesats fra 25 pct. i 2013 til 22 pct. i 2016 bidrager også til et lavere strukturelt 

skattetryk.  

 

Udviklingen i retning af et lavere skattetryk forventes at kunne fortsætte de kommende år 

– i takt med indfasningen af de skattepolitiske aftaler, der er indgået i løbet af det seneste 

års tid. I 2025, som pt. er tidshorisonten i de mellemfristede økonomiske planer, ventes 

det strukturelle skattetryk isoleret set at blive reduceret med yderligere ca. 0,4 pct. af BNP 

som følge af de skattepolitiske aftaler, der er indgået siden sommeren 2017. 

 

Danmarks skattetryk i et internationalt perspektiv 

I et internationalt perspektiv er niveauet for skatter og afgifter fortsat relativt højt i Dan-

mark – uanset om man anvender tal fra OECD eller EU. Det afspejler blandt andet en 

bred opbakning til en relativt stor offentlig sektor og et progressivt skattesystem.  

 

Ser man eksempelvis på EU’s opgørelse af skattetrykket på tværs af lande, ligger Dan-

marks skattetryk således et godt stykke over gennemsnittet for EU’s 28 medlemslande, jf. 

figur 2. Ifølge EU’s opgørelse er skattetrykket i Frankrig i 2016 en anelse højere end i 

Danmark, mens det belgiske skattetryk var lidt lavere end det danske. 

 

Figur 2. Skattetrykket i udvalgte EU-lande med høje skatter, 2000-16 
 

 

 
 
 
Anm.: Figuren viser det faktiske skattetryk opgjort efter Eurostats opgørelsesmetode. Eurostats opgørelse er baseret på en 
bredere afgrænsning af skatterne, end den der normalt bruges i Danmark. Eurostat medregner bl.a. frivillige sociale bidrag 
– herunder fx a-kassebidrag – i deres opgørelse af skatterne. Figuren viser skattetrykket i de 5 EU-lande, som har de høje-
ste skattetryk i 2016.  
Kilde: Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 på baggrund af tal fra Eurostat. 

 

 

 


