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NOTAT 

 

 

 

 

Sænk momsen til 15 % resten af året 

Dansk økonomi har brug for en kickstart. Danske virksomheder skriger på omsætning. Selv om samfundet 

gradvist er ved at blive genåbnet, så kniber det stadig med danskernes lyst til at bruge penge.  

Corona-krisen, og den nødvendige nedlukning af Danmark, har efterladt erhvervslivet i store 

vanskeligheder. Fra den ene dag til den anden forsvandt al omsætning, og det er højst usikkert, hvornår vi 

er tilbage på samme niveau som før krisen. Regeringens hjælpepakker har været et vigtigt plaster på såret, 

især for lønmodtagerne, men det er slet ikke nok til at genoprette dansk økonomi.  

Hvis vi skal undgå, at konkurserne spreder sig i erhvervslivet, og at kurven med arbejdsløse bliver alt for 

stejl, så skal der gang i omsætningen ude i virksomhederne. Hvis danskerne begynder at bruge penge igen, 

vil det kunne holde flere virksomheder kørende.    

Men, selvom flere dele af samfundet nu åbnes igen, skal vi ikke forvente, at omsætningen i virksomhederne 

kommer af sig selv. Tværtimod må vi indstille os på, at de seneste ugers nedlukning af samfundet har sat sig 

i lysten til at bruge penge. For når samfundet rammes af økonomisk krise, så holder vi mere på pengene. Vi 

sparer op, og afdrager på gæld, i stedet for at forbruge. Derfor er der brug for et politisk indgreb, som 

sætter gang i økonomien, og som giver danskerne lyst til at bruge dankortet igen.   

Arbejdsgiverforeningen KA foreslår at momsen sænkes fra 25 % til 15 % på alle varer og tjenesteydelser i 

hele andet halvår af 2020, altså fra 1. juli til 31. december. Det vil være en kickstart til økonomien, som vil 

gavne alle brancher. Alle danskere vil opleve, at pengene strækker længere. Da momsbesparelsen ikke kan 

spares op, men netop knytter sig til forbrug, så vil forslaget have den ønskede effekt, nemlig at vi alle vil 

forbruge mere.  

 

Lav moms er socialt retfærdigt 

En momsnedsættelse på 10 pct. vil gavne alle samfundslag i Danmark. Alle borgere vil opleve den samme 

besparelse, når de bruger penge, og vil dermed få glæde af forslaget. Det gælder uanset hvilket 

samfundslag, man tilhører, og uanset lønniveau, indtægtsforhold og formue. Alle indkomstklasser får øget 

råderum til forbrug, hvis man sænker momsen. Dette gælder også de arbejdsløse, pensionisterne, 

studerende, kontanthjælpsmodtagerne mv.  I virkeligheden er det disse samfundsgrupper, der vil få størst 

glæde af forslaget. 

Moms er en afgift, der umiddelbart rammer de laveste indkomster hårdere end de højeste indkomster. 

Fordi momssatsen er den samme for alle borgere, så gør momsen reelt et større indhug i økonomien for de 

fattigste borgere i samfundet. Hvis en T-shirt koster 250 kr., så udgør de 50 kr. moms til staten. Det gælder 
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uanset om man har en årlig indtægt på en million kroner, eller om man er kontanthjælpsmodtager eller på 

SU. Men for personen med lav indkomst, så gør momsen relativt et større indhug i den disponible 

indkomst. Derfor er moms en afgift, der vender den tunge ende nedad, og som rammer de laveste 

indkomst hårdest. Omvendt vil en borger med høj indkomst typisk have et højere forbrug, og vil gennem 

momsbetalingerne derved også bidrage mere til statskassen.    

Det er de laveste indkomster, der får relativt størst gevinst ved en nedsættelse af momsen. Hvis man ikke 

har ret mange penge, vil man typisk bruge det hele på vigtige ting, såsom husleje, mad og tøj. Hvis man har 

en større indkomst, så bliver der også plads i budgettet til fornøjelser og rejser. Hvis indkomsten er meget 

stor, så er man tilbøjelig til at købe, hvad man har lyst til, uden at skele meget til prisen, og der bliver råd til 

endnu flere luksusgoder. Derfor er lav moms socialt retfærdig, fordi de laveste indkomster bedre kan 

mærke, at den disponible indkomst stiger.  

 

Lav moms er ansvarligt 

Regeringens hjælpepakker har været en håndsrækning til lønmodtagere og virksomheder, mens Danmark 

var lukket ned. Nu, hvor samfundet åbnes igen, er der brug redskaber, der kan sætte gang i hjulene igen. En 

nedsættelse af momsen er en relativt billig løsning, hvor vi som samfund får meget for pengene.  

Moms er en meget væsentlig del af samfundets indtægter. Ifølge skatteministeriet udgør de samlede 

momsindbetalinger årligt ca. 22 % af statens indtægter. Ifølge ministeriets prognose for 2020 ville 

momsindbetalingerne i alt give et provenu til staten på knap 225 mia. kroner. Derfor kan det umiddelbart 

virke dyrt at sænke momsen. Det er dog ikke tilfældet.  

Ifølge KAs beregninger vil det formentlig koste et sted mellem 30 og 40 milliarder kroner at sænke momsen 

fra 25 % til 15 % i andet halvår af 2020. Set i forhold til de øvrige hjælpepakker, som regeringen har 

lanceret, er dette et overskueligt beløb for statskassen, og en del vil formentlig være tabt alligevel, fordi 

danskerne ikke bruger penge.  

Da pengene anvendes til at kickstarte økonomien, vil der reelt være tale om en investering i Danmark, hvor 

vi sætter gang i den indenlandske efterspørgsel. I en tid, hvor verden er lukket ned på ubestemt tid, har vi 

brug for at styrke det indenlandske forbrug indtil der atter kommer gang i eksporten. Derfor er lav moms 

udtryk for økonomisk ansvarlighed. 

 

Lav moms er effektivt 

En lav moms vil gavne alle brancher, der har salg direkte til forbrugeren. Det vil kunne mærkes i hotel- og 

restaurationsbranchen, detailhandel, specialbutikkerne, turistbranchen – altså alle de brancher, der i dag er 

i knæ som følge af regeringens lockdown. Det vil også blive billigere at gå til frisøren eller til fodterapeuten, 

og dermed har forslaget en markant bredere effekt end eksempelvis boligjobordningen.  

Lav moms vil medføre, at privatforbruget forøges, og øget forbrug betyder omsætning for erhvervslivet. 

Derfor vil forslaget få en hurtig effekt, der vil påvirke alle brancher.  

Ved skattelettelser ser man ofte, at forbrugerne vælger at spare op i stedet for at benytte den forøgede 

købekraft til forbrug. Dette blev senest bekræftet, da man i sin tid frigav Den Særlige Pensionsopsparing for 

at afbøde effekten af finanskrisen. Dengang blev der samlet set udbetalt mere end 40 mia. kroner til 
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danskerne. Men det havde begrænset effekt, da kun omkring 60 % blev omsat til forbrug. Denne risiko 

eksisterer ikke, såfremt man sænker momsen. Da gevinsten for borgeren først opstår, når de bruger penge, 

er der stor sikkerhed for, at tiltaget vil virke efter hensigten. Derfor er lav moms et effektivt værktøj til at 

genstarte økonomien og skabe omsætning i erhvervslivet.   

 

Lav moms er enkelt 

En reduktion i momssatsen er et enkelt redskab, som kan implementeres hurtigt. Da vi i Danmark anvender 

samme momssats på alle varegrupper og tjenesteydelser, er det ret enkelt at gennemføre en reduktion i 

momsen. Det kræver ikke, at der først gennemføres kompliceret lovgivning, eller at der tages stilling til 

tekniske forhold. Det ville være tilfældet, hvis vi i Danmark havde differentieret moms, ligesom i Tyskland, 

eller hvis man besluttede, at momsnedsættelsen kun skulle gælde for visse varegrupper. I sådanne 

situationer ville man først skulle igennem en række afklaringer af, hvilke varegrupper, der skulle være 

omfattet af reglerne, og der ville opstå en endeløs række af diskussioner om, hvordan reglerne skulle 

fortolkes, og hvordan momsnedsættelsen skulle afgrænses. Da momsreglerne er velkendte og 

gennemprøvede, er risikoen for snyd minimal. 

Ved at gennemføre en generel momsreduktion, bliver alle varer og tjenesteydelser billigere. Virksomheder, 

forretning og selvstændige slipper for en masse bøvl med administration og tilpasning i virksomhedernes 

økonomisystemer, og de offentlige myndigheder skal ikke først til at etablere et nyt bureaukratisk system 

for at kunne administrere ordningen. Tilmed sker afregningen af moms i forvejen kvartalsvist. Derfor giver 

det god mening, at lade perioden med lav moms følge kvartalerne.  

 

Lav moms er gennemskueligt 

En lavere momssats i et halvt år vil have en umiddelbar effekt for alle borgere. Priserne i butikkerne, i 

restauranter, hos mekanikeren osv. vil falde, og derfor vil det være synligt for alle, at pengene strækker 

længere. Det er i princippet samme effekt, som vi ser hvert år i november måned, når virksomhederne 

holder Black Friday. 

 

 

 

 

 

 

 

Når prisen på alle varer og tjenesteydelser falder, så vil alle opleve, at de kan få mere for pengene. En 

familie, der hver uge bruger 1500 kr. på mad og dagligvarer, vil opleve, at de med reduceret moms vil spare 

mere end 500 kroner om måneden alene på madbudgettet. Set over en periode på seks måneder vil en 

reduceret moms derfor give en stor effekt for samfundsøkonomien.  

Eksempler: 
 
- En liter sødmælk, der i dag koster 10 kr. vil med reduceret moms koste 9,20 kr.  
- En flaske vin, der i dag koster 50 kr. vil med reduceret moms koste 46 kr. 
- En T-shirt, der i dag koster 250 kr. vil med reduceret moms koste 230 kr. 
- Et restaurantbesøg, der i dag koster 1000 kr. vil med reduceret moms koste 920 kr. 
- Et par sko, der i dag koster 2000 kr. vil med reduceret moms koste 1840 kr. 
- Fire nye vinterdæk, der i dag koster 7500 kr. vil med reduceret moms koste 6900 kr. 
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Når alle kan gennemskue effekten af tiltaget, vil det alt andet lige få større effekt end mere tekniske tiltag 

såsom reduktion i punktafgifter, forhøjelse af bundfradrag eller en udvidelse af boligjobordningen. Derfor 

vil en lavere moms bedre og mere effektivt kunne genstarte økonomien. 

 

Lav moms kan ikke spares op 

Danskernes opsparinger er historisk høje. Ifølge Nationalbankens opgørelse fra december 2019 var den 

samlede danske opsparing på 956 mia. kroner. Den gennemsnitlige dansker har derfor råd til at forøge 

privatforbruget i en periode. En sænkelse af momsen vil kunne trække forbruget i gang, og vil dermed 

kunne holde hånden under erhvervslivet.  

Da en momsreduktion ikke kan spares op, risikerer vi ikke, at danskerne vælger at spare gevinsten op i 

stedet for at forbruge. Denne risiko vil være til stede, hvis man i stedet vælger at sænke skatten. I så fald 

risikerer vi, at effekten aftager, fordi borgere kan spare op i stedet for at forbruge, og så får 

virksomhederne ikke den omsætning, som de har brug for.  

 

 

 

 

 

Arbejdsgiverforeningen KA 

Randers den 29. april 2020 


