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Alle vinder på en sund økonomi og vækst. Det er vores garanti for, at pengene passer, at der er råd til 
velfærden - og mere luft i budgetterne i de danske hjem.

Derfor fremlægger vi her en langsigtet plan. Det er din garanti for, at vi har finansieret vores løfter. Vi 
har tilladt os at tænke lidt frem, så vi kan fortælle dig, hvad vi gerne vil - ikke kun i år eller næste år. Men 
også i 2030.

Grundlæggende er planen bygget sådan op, at vi letter skatten dér, hvor det giver bedst mening. Det er 
dér, hvor det skaber vækst, giver luft i dit privatbudget og sikrer flere hænder på arbejdsmarkedet.

Og så forenkler vi skatten, hvor vi kan komme til det. Nogle gange er den mest enkle afgift bare en afgift, 
der afskaffes. Andre gange løber man ind i, at EU har en minimumssats, og så må vi nøjes med at lette 
skatten. Vi har afsat flere penge til at forenkle skatten, end vi har forslag til. Så hvis du ligger inde med 
den helt rigtige idé, så kontakt os.

Skat handler både om rimelighed og om at få samfundet til at fungere. Hvis du spørger os, kan man få 
begge dele. Det kræver bare, at man prioriterer. Det gør vi. Og i denne plan får du at vide hvordan.

Fuldt finansierede skattelettelser 
Med denne plan er Det Konservative Folkeparti klar til at løse en række udfordringer gennem ansvarlig 
økonomisk politik. For at forhindre, at inflationen løber løbsk, vil planen blive gennemført i takt med, at 
konjunkturerne tillader det. 

Og så er vores plan fuldt finansieret - vi har vedlagt en liste med indtægter og udgifter til sidst, som vi 
håber, at du vil læse.

Vi vil lade danske familier beholde flere af deres egne penge. Vi foreslår bl.a. at sænke elafgiften markant, 
så familierne ikke bliver ramt lige så hårdt af de tårnhøje energipriser. Vi foreslår også at sænke en lang 
række skatter på arbejde, biler og bolig for danskerne. 
 
I alt letter vi skatter og afgifter for omkring 40 milliarder kroner frem mod 2030. Med vores skatteplan 
vil en helt almindelig arbejderfamilie beholde 11.200 kroner mere om året, og en ganske almindelig 
funktionærfamilie vil beholde 13.200 kroner mere om året.
 
Skattelettelser vil ikke kun give familierne større økonomisk frihed og råderum i hverdagen. De er også 
afgørende for, at virksomhederne kan rekruttere kvalificerede medarbejdere og konkurrere med omverde-
nen.

En sund økonomi med finansierede 
skattelettelser og råd til velfærd
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Reformer giver råd til velfærd
Samtidig med, at vi løser Danmarks økonomiske udfordringer, sætter vi penge af til, at der kommer flere 
ældre og et større pres på sundhedsvæsenet. Men selvom der er behov for at bruge flere penge i sund-
hedsvæsenet, så er vores udgangspunkt, at den offentlige sektor ikke behøver at vokse samlet set. For 
selvfølgelig kan man gøre tingene bedre i den offentlige sektor - hvis altså politikerne giver de offentligt 
ansatte lov til det og bl.a. tillader konkurrence fra private leverandører. 

Med de rigtige prioriteringer af vores alles skattekroner er der både plads til mere velfærd og skattelettels-
er. 

For at finansiere planen ruller vi en række af regeringens økonomiske beslutninger tilbage og reformerer 
overførselsindkomsterne. I alt skaffer vi 55.000 flere fuldtidspersoner til arbejdsmarkedet og øger vel-
standen med over 50 milliarder kroner.

Nedenstående figur viser, at vi lader en helt almindelig arbejderfamilie beholde mindst 11.200 kroner 
flere af sine egne penge. Beløbet er konservativt sat. Herudover vil lønningerne stige som følge af lavere 
selskabsskat, og hvis man indregner det, vil en arbejderfamilie have 14.100 kroner mere til sig selv. 

Et Danmark med flere muligheder

Figur 1: Så meget får danskerne ud af vores økonomiske 2030-plan
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Forslag

Lavere skat for alle i arbejde gennem et højere

beskæftigelsesfradrag 

Det har altid været en konservativ grundværdi, at det 

skal kunne betale sig at gå på arbejde og gøre en ekstra 

indsats. Derfor vil vi hæve beskæftigelsesfradraget med 

4 procentpoint, så man kan beholde en større del af sin 

løn. Samtidig hæves det maksimale fradrag med 16.300 

kroner. Forslaget giver skattelettelser til alle danskere i 

arbejde, uanset indkomst. Desuden vil det være særligt 

fordelagtigt at indføre netop nu, hvor virksomhederne 

mangler arbejdskraft. 

[Vi afsætter 7,1 milliarder kroner til forslaget i 2030.]

Forenkling af skattesystemet 

Skatten på arbejde er alt for svær at forstå. En tidligere 

departementschef i Skatteministeriet har udtalt, at selv 

ikke han kan regne sin marginalskat ud. Sådan skal det 

ikke være. Man skal kunne gennemskue sin skat uden at 

være revisor. 

Vi foreslår at forenkle skatten på arbejde markant, bl.a. 

ved at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget og afskaffe job- 

og beskæftigelsesfradraget. Forslaget betyder, at alle stort 

set får det samme udbetalt som i dag +/- 100 kroner om 

året. Til gengæld kan man nemt regne sin skatteprocent 

ud ved at lægge skattesatserne på sin bundskat, kom-

muneskat og evt. topskat sammen. Forslaget vil medføre 

et lille mindreprovenu. 

Derudover ønsker vi at gennemføre andre forenklinger 

af skattesystemet og afsætter en pulje på 500 millioner 

kroner hertil.

[Vi afsætter samlet 1 milliard kroner til at forenkle skatte-

systemet.]

Når vi hæver beskæftigelsesfradraget, vil 
en arbejderfamilie få en skattelettelse på 

8.200 kroner om året.

Elafgift sænkes til EU´s lovpligtige mindstesats 

Alle danskere betaler elafgift. Over det seneste år er pris-

en på el steget til et historisk højt niveau. I maj 2022 var 

prisen på el 60,5 procent højere, end det var tilfældet i 

maj 2021. Den stigning kan ses i statistikker, men kan 

så sandelig også mærkes i danske familiers budgetter. 

Samtidig har vi i Danmark den højeste elafgift i EU. 

Derfor vil vi sænke elafgiften så meget som muligt, så 

det nærmest svarer til en afskaffelse. Det vil komme 

børnefamilierne med et højt strømforbrug til gavn, 

ligesom det vil være en hjælp til ældre med elvarme, for-

di de med de nuværende regler ikke kan få fuldt adgang 

til den lave elvarmesats, hvis de har et lavt elforbrug.  

Vi foreslår, at elafgiften sænkes til EU’s mindstesats, 

så danskerne får mere luft i budgettet. Samtidig er en 

lavere elafgift med til at elektrificere samfundet og skub-

be på den grønne omstilling.

[Vi afsætter 5,4 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]

Lavere afgifter på dagligvarer mv.   

Der skal ryddes op i den danske afgiftsjungle. Det gør 

skattesystemet unødvendigt tungt at administrere og 

pålægger danskerne en urimelig regning. Derfor vil vi 

afskaffe afgiften på kaffe og is. Derudover vil vi stoppe 

stigningerne på udvalgte punktafgifter, herunder på 

tinglysning og råstoffer. 

[Vi afsætter 0,3 milliarder kroner i 2030 til at stoppe 

stigningerne i punktafgifter og 0,7 milliarder kroner til at 

afskaffe afgiften på kaffe og is.]
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Lavere registreringsafgift på elbiler 

Elbiler skal være billigere. Regeringen har ændret 

reglerne for registreringsafgift på elbiler, så det 

bliver dyrere at købe en klimavenlig bil i 2030. So-

cialdemokratiet vil pålægge 80 procent af den fulde reg-

istreringsafgift. Det, mener vi, er for meget. Vi mener, 

at fremtidens biler skal være billigere. Derfor foreslår 

vi, at elbiler kun skal pålægges halv registreringsafgift 

i 2030. Sammen med det eksisterende bundfradrag, 

som vi fastholder, giver det en markant lettelse til alle, 

der vil købe en elbil. Antallet af solgte elbiler vil stige 

med 18.000 biler eller 15 procent i 2030 som følge af 

forslaget. 

[Vi afsætter 3,6 milliarder kroner til forslaget.]

Anm.: Med de nuværende regler skal elbiler pålægges 80 

procent af den fulde registreringsafgift i 2030. Med vores 

forslag skal elbiler kun pålægges 50 procent af registrering-

safgiften. Konkret gennemfører vi forslaget ved at sænke den 

såkaldte indfasningsprocent, som blev aftalt af regerin-

gen og de røde partier ved ”Aftale om grøn omstilling af 

vejtransporten 2020.”

Øget vækst gennem lavere selskabsskat 

Fundamentet under vores velfærd har altid været et 

stærkt erhvervsliv. Vi skal sørge for, at det fundament 

ikke brydes ned med høj beskatning - særligt i en tid, 

hvor mangel på arbejdskraft og stigende priser i forvejen 

presser mange virksomheder. Selskabsskatten er den 

mest væksthæmmende skat i Danmark. Ved at sænke 

selskabsskatten øger virksomhederne deres investeringer 

og dermed deres produktivitet. Det giver højere løn-

ninger og flere arbejdspladser.

Derfor foreslår vi, at selskabsskatten gradvist sænkes fra 

22 procent til 19 procent. Det vil gøre Danmark rigere 

og øge lønnen for den enkelte lønmodtager.

[Vi afsætter 4 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]

Afskaf arveafgiften og generationsskifteskatten  

Arveafgiften er grundlæggende urimelig. Den rammer 

erhvervslivet og danske familier hårdt og uretfærdigt. I 

modsætning til den nuværende regering, som har forhø-

jet afgiften med virkning fra 2020, ønsker vi at udfase 

arveafgiften fuldstændig. 

[Vi afsætter 4,2 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]

Afskaf topskatten 

Topskat er en skat på flid, dygtighed og på dem, der 

tager en stor risiko ved at starte egen virksomhed. Den 

gør samfundet fattigere, men er ikke nødvendig for 

at finansiere velfærdssamfundet. Derfor vil vi afskaffe 

topskatten gradvist, så ingen skal betale den. I første 

omgang vil vi hæve topskattegrænsen til 800.000 kro-

ner. I 2030 vil vi afskaffe den helt. 

[Vi afsætter 9,7 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]
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Sænkelse af den lave aktieskat 

Danmark har brug for en stærkere aktiekultur. Vi skal 

gøre det mere attraktivt for borgere at investere i aktier - 

også selvom man måske ikke ligner den typiske investor. 

Derfor vil vi sænke den lave aktieskat fra 27 procent til 

26 procent for at tilskynde til en mere energisk aktiekul-

tur i Danmark - til gavn for os alle.  

[Vi afsætter 0,2 milliarder kroner til forslaget.]

Afskaffelse af skat på arbejdstelefoner 

Regeringen har genindført beskatning på arbejdstelefon-

er, selvom de giver arbejdstageren mulighed for at være 

mere til rådighed for virksomhederne.1 Det, mener vi 

ikke, er hensigtsmæssigt. Derfor vi vil afskaffe skatten 

igen.

[Vi afsætter 0,85 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]

Lavere boligskatter 

Danskerne betaler alt for meget i boligskatter. Faktisk 

er Danmark det tredjehårdest beskattede land i EU, 

når det kommer til de løbende boligskatter. Samtidig 

går boligejerne en usikker tid i møde, som byder på 

markant stigende renter. Derfor foreslår vi, at

grundskylden fastfryses frem mod 2030, så skatten

ikke stiger yderligere.

Vi er opmærksomme på, at området er forligsbelagt, og 

vi vil ikke bryde forliget, men har ambitionen om lavere 

boligskatter og reserverer derfor pengene.

[Vi afsætter 3 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]

Reserve til boligejere 

Der afsættes en reserve til yderligere tiltag på boligom-

rådet.

[Vi afsættes en reserve på 0,7 milliarder kroner.]

Tilbagerulning af skattestigninger som følge af 

Arne-pensionen  

Den socialdemokratiske regering har hævet skatterne 

med ca. 10 milliarder kroner og over 40 gange. No-

gle af skatterne er indført, fordi regeringen vil lade 

de offentlige kasser betale for, at raske mennesker i 

deltidsstillinger kan trække sig tidligt. Det gælder bl.a. 

lagerbeskatningen af ejendomme, som vil gå ud over 

investeringer og renoveringer i boligmassen og skabe 

et stort bureaukrati. Disse skattestigninger vil vi rulle 

tilbage sammen med Arne-pensionen. En del af finan-

sieringen bag Arne-pensionen er besparelser på jobcen-

tre. Disse besparelser ønsker vi at bevare, men bruger 

dem på en reserve til velfærd og øvrige prioriteringer i 

stedet for. 

[Beløbet indgår i tilbagerulningen af Arne-pensionen (se 

anmærkning til tabel 2).]

Lavere skat på børneopsparing 

Vi vil fordoble beløbsgrænsen for, hvor meget der kan 

indsættes på en børneopsparing, uden barnet betal-

er skat af afkastet. Det månedlige beløb, som kan 

indsættes, hæves fra 500 kroner til 1.000 kroner. Det 

maksimale beløb hæves fra 72.000 kroner til 144.000 

kroner. 

[Vi afsætter 5 millioner kroner til forslaget.]

Lavere rente på studielån under studietiden 

I dag betaler studerende 4 procent i rente af deres lån 

under studietiden. Det er en højere rente, end når de 

færdiggør studiet, som aktuelt ligger på 1 procent. Vi 

mener ikke, at studerende bør betale så høj en rente 

under studietiden. Vi vil nedsætte renten under studi-

etiden, så den kommer tættere på det niveau, som den 

er efter studietiden - dvs. Nationalbankens rente fastsat 

ved diskontoen plus et tillæg på 1 procent.

[Vi afsætter 0,1 milliarder kroner til forslaget.]

Reserve til yderligere skattelettelser  

Der kan blive behov for at lette personskatterne endnu 

mere, og derfor øremærker vi en reserve til det formål. 

[Vi afsætter 0,4 milliarder kroner i 2030 til forslaget.]

1. www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l73/index.htm (L 73 2019-20)
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Vi øger beskæftigelsen med 56.600 personer 
og gør samfundet 57,9 mia. kr. rigere

Et Danmark med flere muligheder

Den ansvarlige økonomiske politik er en forudsætning for velfærden. Vi afsætter derfor en reserve til 
velfærd og øvrige prioriteringer på 27 milliarder kroner i 2030 i forhold til niveauet i dag. Reserven skal 
bl.a. håndtere, at et voksende antal ældre vil koste flere ressourcer i sundhedssystemet. 

Dette behøver ikke at medføre en markant større offentlig sektor samlet set. Pengene skal prioriteres 
bedre. Den offentlige sektor har desuden historisk været i stand til at levere produktivitetsforbedringer, 
og det, mener vi, bør fortsætte2. Det gør os i stand til at holde de offentlige udgifter i ro samlet set. Det 
er dog ikke afgørende for os, at væksten er præcis 0, og derfor gør vi plads til en marginal stigning i det 
offentlige forbrug på ca. 0,1 procent om året frem mod 2030.

Reserven til velfærd og øvrige prioriteringer er finansieret ved, at vi disponerer midler fra råderummet, 
tilbagefører penge fra et produktivitetskrav og flytter penge fra jobcentre og DR til reserven.3

Nedenstående tabel viser, hvor mange midler vi sætter af til skattelettelser og velfærd.

Vi sikrer velfærden

Tabel 1: Sådan letter vi skatten og sikrer velfærden 
 
 Milliarder kroner  

Personskatter: 18,2 

Lavere skat for alle i arbejde gennem højere beskæftigelsesfradrag 7,1 

Afskaffelse af topskatten 9,7 

Afskaffelse af skat på arbejdstelefoner 0,9 

Sænkelse af den lave aktieskat fra 27 til 26 procent 0,2 

Lavere skat på børneopsparing 0,0 

Reserve til yderligere skattelettelser 

 

0,4 

 

  

Afgifter: 14,3 
Elafgift sænkes til EU’s lovpligtige mindstesats 5,4 

Afskaffelse af arveafgift og generationsskiftebeskatning 4,2 

Lavere registreringsafgift for elbiler 3,6 

Lavere afgifter på dagligvarer mv. 1 

  

Lavere boligskatter: Fastfrysning af grundskyld frem mod 2030 3,0 

Reserve til boligejere 0,7 

Øget vækst gennem lavere selskabsskat 4,0 

Forenkling af skattesystemet 1,0 

Lavere rente på studielån under studietiden 0,1 

Reserve til velfærd og øvrige prioriteringer 27 

Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik 13,7 

I alt: 82 
Anm.: Summen stemmer ikke på sidste decimal pga. afrunding. 
 

 

2. FIU svar på spm. 441 2017-2018. 
3. Denne sætning er indsat efter offentliggørelse af udspillet, da det for nogle har været 
uklart, om pengene tilbageføres, og selvom det kan læses af tabellerne, når man sammen-
holder dem, har vi valgt at være tydeligere om dette.
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Vores forslag er overfinansieret med ca. 8 milliarder kroner årligt i 2030. Overordnet set finder vi pen-
gene ad tre veje. 

For det første vil vi reformere overførselsindkomstsystemet. Vi ønsker at tilbagerulle Arne-pensionen, 
udfase efterlønnen og fortsætte Thorning-regeringens begrænsning af stigningen i dagpenge og SU, så de 
omtrent følger inflationen på sigt. På den måde skaber vi stærke incitamenter til at bidrage på arbejds-
markedet og tage et af de mange ledige job, som virksomhederne og det offentlige ikke kan besætte. 

Derudover finansieres planen også gennem prioriteringer i det offentlige. Eksempelvis mener vi ikke som 
regeringen, at DR har brug for flere penge, og udgifterne til jobcentre skal reduceres. Derudover mener 
vi, at vi bredt set kan udnytte produktivitetsvæksten i det offentlige. Over en længere periode skal den 
offentlige sektor kunne gøre tingene bedre - præcis ligesom den private sektor løbende effektiviserer og 
hæver produktiviteten. 

Både embedsværket og erhvervslivet har påpeget, at der fortsat er et produktivitetspotentiale, som kan 
hentes4. Derfor vil vi indføre et realistisk produktivitetskrav på 0,4 procent i det offentlige forbrug, og 
vi nedsætter en ny produktivitetskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan potentialet 
indfries. Der er behov for at opdatere anbefalingerne fra Thorning-regeringens produktivitetskommission 
fra 2014.5

Produktivitetskravet skal også ses i lyset af, at regeringen har brugt ca. 8 milliarder kroner mere årligt 
udover det demografiske træk. 

De penge vi frigører ved at indføre et produktivitetskrav, vil krone for krone blive tilbageført til at løfte 
den offentlige service, der hvor der er størst behøv. Produktivitetskravet skal derfor ses i sammenhæng 
med vores reserve til velfærd og øvrige prioriteringer på 27 milliarder kroner.6

Endelig bruger vi det økonomiske råderum skabt gennem tidligere reformer. Der lægges en saldomålsæt-
ning på -0,5 procent til grund, som blev vedtaget gennem det nationale kompromis.

Finansiering

4. Finansudvalgets spørgsmål nr. 582 (alm. del) af 24. april 2019. Og DI’s 2030-plan fra 2021.
5. Produktivitetskommissionen (2014).
6. Denne sætning er indsat efter offentliggørelse af udspillet, da det for nogle har været uklart, om 
pengene tilbageføres, og selvom det kan læses af tabellerne, når man sammenholder dem, har vi 
valgt at være tydeligere om dette.



Oversigt over initiativer og finansieringen
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Bliv en del af holdet, 

eller følg os på de sociale medier!

Meld dig ind

Følg os på

Danmark har brug for en stærk opposition og en tydelig borgerlig stemme
— og vi har brug for dig.

Du kan eksempelvis melde dig ind, hvis du vil støtte vores politik, Søren Pape Poulsen, 
fordi du ønsker at deltage aktivt i debatten eller vil have direkte indflydelse på, hvem vi 

stiller op. Alle medlemmer modtager både medlemsbladet Politisk Horisont, 
nyhedsbreve fra formanden og invitationer til politiske og sociale arrangementer 

i hele landet.

Bliv medlem på konservative.dk/bliv-medlem eller sms Kons til 1910.


