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Fem mia. i skattestigninger i
Socialdemokratiets 2025-plan
Af Niels Storm Knigge
I forbindelse med valgkampen offentliggjorde Socialdemokratiet en 2025-plan, som indeholdt deres ønskede prioriteringer. I alt anviser partiet knap 10 mia. kr. i nye finansieringsinitiativer. Blandt forslagene er initiativer, som kan karakteriseres som skattestigninger enten for husholdninger eller erhvervsliv – disse udgør i alt ca. 5 mia. kr.
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1. Skattestigninger i Socialdemokratiets 2025 plan
I Socialdemokratiets 2025-plan, ”gør gode tider bedre – for alle”, er der angivet en række
finansieringstiltag, som partiet anviser til at finansiere ønskerne om højere offentligt forbrug og offentlige udgifter, samt forslaget om en ny mulighed for at trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet. Initiativerne skønnes i alt at fremskaffe knap 10 mia. kr., jf. Tabel 1.
Blandt disse tiltag kan omtrent halvdelen betegnes som højere skatter og afgifter, mens de
øvrige tiltag enten vedrører besparelsesforslag på offentligt forbrug eller ændringer i subsidier. Der indgår altså ca. 5 mia. kr. i højere skatter i Socialdemokratiets forslag til en 2025plan.

Tabel 1 Initiativer med positiv saldopåvirkning i Socialdemokratiets 2025-plan
Tiltag
Initiativer fra ”Danmark er for lille til store forskelle”
Heraf forhøjelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder
Heraf højere skat på aktieindkomst og fastfrysning af
loftet for aktiesparekonto
Fastholdelse af skat på fri telefon og internet
Afgifter på plast og kemi
Samfundsbidrag fra den finansielle sektor
Forhøjelse af arbejdsskadeafgiften mm.
Initiativer af skattemæssig karakter i alt

0,8
0,7
0,3
1,5
0,2
5,0

Forlængelse af arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode
Frigivne midler i satspuljen
Begrænsning af videregående uddannelsers annonceringsudgifter og reduktion af tilskud til privatskoler
Loft over brugen af konsulenter i det offentlige
Initiativer af anden karakter i alt

0,5
0,6
0,5

Initiativer med positiv saldovirkning i alt

9,6

Anm.:
Kilde:

2

Råderumspåvirkning i 2025
Mia. 2019-kr.
2,4
1,0

Afrundede værdi – summen af elementerne i tabellen stemmer ikke nøjagtigt med delsummer.
Kilde: ”GØR GODE TIDER BEDRE– FOR ALLE” – Socialdemokratiets 2025-plan

3,0
4,6

