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Fair Forandring
– Tryghed om skat og velfærd 

Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som
tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har Danmark brug for -
midt i en økonomisk krise - efter et tiår med voksende ulighed, svækkelse af velfærden og mang-
lende vilje til grøn omstilling. 

Vi vil gennemføre forandringer, som gør Danmark til et stærkere fællesskab. Vores politik bygger
på en grundlæggende respekt for alle de lønmodtagere og virksomheder, der skaber økonomisk
fremgang og udvikling i Danmark. De skal kunne disponere trygt uden urimelige eller uvarslede
omlægninger af skattepolitikken.

Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. 

Danmark har ikke brug for flere løfter om forbedringer og fremskridt uden omkostninger. Men
for et åbent og ærligt bud på fair forandring – med ren besked om regningen. Derfor fremlægger
Socialdemokraterne og SF i dag en samlet oversigt over de omprioriteringer, der indebærer 
ændringer af skattepolitikken med et nyt flertal. 

Et nyt flertal vil løse de store samfundsudfordringer ved at indfri fire ambitiøse mål: 

Verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

Lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne

Stærke virksomheder og moderne folkeskoler

Mindre forurening og billige klimavenlige biler

På alle andre punkter end dem, der fremlægges i dag, vil skattepolitikken ligge fast i hele næste
valgperiode. Der vil ikke blive gennemført nye skattereformer. Indkomstskatterne stiger ikke for
almindelige lønmodtagere. Boligskatterne og rentefradraget ændres ikke. Under ét vil kom-
muneskatterne blive holdt i ro, og regionerne vil ikke få skatteudskrivningsret.  

Socialdemokraterne og SF vil gøre dansk økonomi mere robust. Vi vil sikre stabilitet omkring
danskernes indkomst- og boligbeskatning. Og vi vil løse Danmarks hovedudfordringer. 

Det er fair forandring. 
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Verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle
Vores mål er, at alle i Danmark altid kan komme gratis på sygehuset eller til lægen. Alle skal have
den bedste behandling uden skelen til pengepungen. Og som fællesskab skal vi offensivt fore-
bygge sygdomme og sikre alle et sundere liv.

Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Befolkningen deles op i et A- og
et B-hold. Dem med sundhedsforsikringer kommer forrest i køen. Dem uden må leve med et of-
fentligt sundhedsvæsen, der har svært ved at følge med udviklingen – selv når det gælder
livstruende sygdomme. Samtidig halter forebyggelsen bagefter og middellevetiden er for lav. 

Derfor er der brug for nytænkning. Der er brug for højere afgifter på de produkter, der ødelægger
danskernes helbred. Tobak, mættet fedt, slik, sodavand og chokolade. Der skal indføres en ar -
bejdsskadeafgift, som betales af virksomheder med særlig mange arbejdsskader. Og fradragsret-
ten for sundhedsforsikringer skal afskaffes. Så kan vi prioritere verdens bedste sygehuse og
forebyggelse for alle. Det er fair forandring. 

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: 

• Afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer 
(0,7 mia. kr.)

• Højere afgifter på cigaretter, sodavand, sukker,
mættet fedt, chokolade og slik (3,9 mia. kr.)  

• Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø 
(0,5 mia. kr.)  

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: 

• Verdens bedste sygehuse (3,1 mia. kr.)
– Effektiv kræftbehandling
– Bedre behandling af hjertesygdomme og 

andre livstruende sygdomme 
– Styrkelse af det medicinske område og 

psykiatrien 

• Forebyggelse til alle (2,0 mia. kr.) 
– Forebyggende sundhedstjek
– Forebyggelsesstrategi for børn og unge
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Lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne
Vores mål er et Danmark uden store sociale skel. Lighed skal være en bærende værdi i det danske
samfund. De allerrigeste skal bære en rimelig del af byrderne. Som fællesskab skal vi værdsætte
almindelige lønmodtageres indsats. Både mens de arbejder, og når de går på pension.    

Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. De bedst stillede har fået historisk
store skattelettelser. Samtidig gøres der intet for at sikre en rimelig beskatning af kortsigtet spekula-
tion – eller for at bremse skatteunddragelse og skattespekulation, som betyder, at høje indkomster
kan nøjes med lav skattebetaling. 

Derfor er der brug for nytænkning. Der skal indføres en millionærskat og lægges loft over fradrag
for meget store pensionsopsparinger. Samtidig skal der sættes ind mod skatteunddragelse og
lægges afgift på kortsigtet aktiespekulation. Så kan vi prioritere lavere skat på arbejde og 5000 kr.
mere til pensionisterne. Det er fair forandring. 

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: 

• Ny millionærskat på 6 pct. af indkomst over 
1 mio. kr. (1,2 mia. kr.)

• Loft på 100.000 kr. over fradragsberettiget 
pensionsopsparing (2,1 mia. kr.)

• En aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. 
(4,0 mia. kr.)

• En opstramning på ligning og skatteunddrag  -
else – særligt over for store indkomster med 
lav skattebetaling (1,0 mia. kr.) 

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: 

• Lavere skat på arbejde i form af øget
beskæftigelsesfradrag med 6000 kr. om året 
(4,8 mia. kr.)  

• Højere pensionstillæg for folke- og førtids-
pensionister med 5000 kr. om året før skat 
(2,7 mia. kr.)

• Kompensation for sundhedsafgifter til mod-
tagere af SU, efterløn, dagpenge, ny førtids-
pension og kontanthjælp (0,8 mia. kr.) 
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Stærke virksomheder og moderne folkeskoler
Vores mål er, at dansk erhvervsliv skal konkurrere på viden og kvalitet. I Danmark skal vi være
bedst, når andre er billigst. Vi skal ligge forrest, når det gælder uddannelse og omstilling til ny kli-
mateknologi i virksomhederne.       

Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Mange børn lærer ikke nok i
folkeskolen til at tage en uddannelse bagefter. Og erhvervspolitikken har først og fremmest
været til fordel for de store banker og olieselskaberne i Nordsøen, der har fået store erhvervsskat-
telettelser.  

Derfor er der brug for nytænkning. Den finansielle sektor skal betale mere til fællesskabet. Og når
krisen slutter, skal selskabsskatten reformeres, så vi begrænser de skattelettelser, der er blevet
uddelt de seneste år. Så kan vi prioritere stærke virksomheder og moderne folkeskoler. Det er fair
forandring.  

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: 

• Højere lønsumsafgift på den finansielle 
sektor (1,0 mia. kr.)

• Reform af selskabsskatten (3,2 mia. kr.) 

• En målrettet indsats mod skattetænkning og
skatteunddragelse i erhvervslivet (1,0 mia. kr.)  

• Ensartet beskatning af olieselskaber i Nordsøen
(0,1 mia. kr.)

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: 

• Reform af folkeskolen (2,0 mia. kr.)  

• Fremme af klimainvesteringer i danske virk-
somheder (1,0 mia. kr.) 



Mindre forurening og billige klimavenlige biler
Vores mål er, at vi i Danmark går forrest, når det gælder klima, miljø og grøn energi. Vi vil ikke ac-
ceptere sundhedsskadelig forurening af luften, naturen eller grundvandet. Det skal kunne betale
sig at vælge grøn transport, og den kollektive trafik skal udbygges markant.    

Men de seneste mange år er udviklingen gået i den gale retning. Busser og tog er blevet dyrere,
og omstillingen til vedvarende energi går for langsomt. Landbruget forurener mere, men betaler
mindre til fællesskabet.  

Derfor er der brug for nytænkning. Der skal indføres kørselsafgift på de trafikerede veje, og flybil-
letter bliver lidt dyrere. Landbrugets forurening af naturen og virksomhedernes forurening af
luften skal beskattes fornuftigt. Så kan vi prioritere mindre forurening og billige klimavenlige
biler. Det er fair forandring.  

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: 

• Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på 
trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i 
hovedstaden (6,8 mia. kr.)

• Kørselsafgifter på lastbiltrafik (1,5 mia. kr.)

• Klimaafgift på 75 kr. pr. flybillet (0,7 mia. kr.)

• Afgift på luftforurenende forbrænding 
(1,0 mia. kr.)

• Højere afgifter på landbrugets forurening 
(1,1 mia. kr.)

Socialdemokraterne og SF vil omprioritere til: 

 • Halvering af registreringsafgiften på miljørigtige
biler (4,8 mia. kr.)

• Særlige afgiftslettelser for teknologisk førende
miljøbiler (0,5 mia. kr.)

• Bedre og billigere grøn trafik  
– Grøn trafik i Danmark (1,0 mia. kr.) 
– Grøn trafik i København (2,0 mia. kr.)
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Krav til den offentlige sektor
Socialdemokraterne og SF vil ikke alene finansiere forandringer gennem ændringer af skattesy -
stemet. Et nyt flertal skal gøre langt mere end hidtil for at bruge skatteydernes penge bedre og
mere effektivt. Gennem reformer og en hårdere prioritering af de offentlige udgifter. 

Socialdemokraterne og SF har allerede anvist mange åbenlyse områder, hvor skattekronerne kan
bruges mere fornuftigt. Vi har bl.a. krævet stram økonomistyring af forsvaret, opgør med overbe-
taling til private sygehuse, målrettet og effektiviseret landbrugsstøtte samt et grundlæggende
opgør med bureaukratisk tidsspilde i den offentlige sektor.  

Når flertallet skifter, vil vi gå endnu videre. Helt grundlæggende sætter vi os det mål, at hver
gang vi prioriterer en skattekrone mere til offentlig service, så forbedrer vi kvaliteten mindst lige
så meget gennem effektivisering, reformer eller omprioritering. Vi er hverken bange for at stille
større krav til den offentlige sektor – eller for at luge ud i offentlige udgifter, der savner et klart og
nødvendigt formål. Vi ønsker færre på passiv forsørgelse og flere i beskæftigelse. Vi vil investere i
bedre velfærd og befri de offentlige ansatte fra bureaukrati, kontrol og stregkoder. Men vi kræver
målbare resultater til gengæld. 

Ansvarlighed for statsøkonomien og privatøkonomien  
Socialdemokraternes og SF’s forslag vil styrke dansk økonomi. Det sikrer en moderat forøgelse af
arbejdsudbuddet og en mere rimelig fordeling. I forhold til statsbudgettet foretager vi en bety-
delig opstramning. Fordi vi erkender, at et nyt flertal kommer til at føre økonomisk genopret-
ningspolitik efter et årti med ufinansierede skattelettelser. Nu er der udsigt til store
statsunderskud mange år frem. Samlet set har vi derfor valgt at foreslå flere indtægter end
udgifter. Hellere love for lidt end for meget. Alt andet er uansvarligt.

Vores politik er nødvendig for statens økonomi og samfundets vækst. Vi vil ikke opkræve én
unødvendig skattekrone, men bruge offentlige midler så effektivt som muligt. 

Det er afgørende for et nyt flertal, at danskerne kan planlægge privatøkonomien og være sikker
på, hvad der er at gøre godt med. Derfor vil vi ikke øge almindelige lønmodtageres indkomst-
skatter. Tværtimod. Vi vil sikre dem lavere skat på arbejde. Et nyt flertal vil heller ikke ændre
boligbeskatningen eller rentefradraget.  

Socialdemokraterne og SF stiller danskerne over for klare valg: Øget opdeling af adgangen til syge-
husbehandling – eller verdens bedste sygehuse og forebyggelse til alle? Flere gyldne håndtryk til de
allerrigeste over skattebilletten – eller lavere skat på arbejde og 5000 kr. til pensionisterne? Stigende
luftforurening og endeløse bilkøer – eller mindre forurening og billige klimavenlige biler? Sær-
fordele og skattebegunstigelser til det etablerede erhvervsliv – eller moderne folkeskoler og stærke
virksomheder? 

Valget står mellem mere af det samme eller fair forandring. 

Vi står for fair forandring. 



Socialdemokraterne
Danasvej 7  
1910 Frederiksberg C  
Telefon 72 300 800  
socialdemokraterne.dk

Socialistisk Folkeparti 
Christiansborg 
1240 København K 
Telefon 33 374 444 
sf.dk
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