
Åbenhed alene kan reducere topskatten. 

 

Den vilde debat er i gang nu. Om skattereform. For er det rimeligt, at man 

betaler 67% af sine sidst tjente kroner i skat?  Og når man som selvstændig 

tilmed skal opkræve yderligere 25% i moms, er det så sært, at nogle 

selvstændige laver sorte penge, der er så meget lettere tjent? 

 

De fleste af os vil gerne have et velfærdssamfund. Men vi vil også gerne beholde 

de bedste hjerner, og mest velhavende folk. Så der er nogle til at betale skatten. 

 

Hvorfor er vi så hemmelighedsfulde i Danmark? 
Det, der undrer mig voldsomt meget er, at vi har et samfund, som mange af os 

betaler over halvdelen af vores indtægter til. Men samtidig skal det være yderst 

hemmeligt, hvem af os, der betaler hvad. INGEN må vide, hvad naboen tjener. 

INGEN må vide, hvad naboens formue er. INGEN må kende naboens 

skattebetalinger til samfundet. 

 

Hvorfor er det nu så hemmeligt? Har vi ikke et samfund, hvor vi lærer, at 

information netop gør os til begavede mennesker? Er det ikke rimeligt at vide, 

hvor meget folk omkring os rent faktisk bidrager med, til det samfund, vi alle er 

en del af, og alle nyder godt af? 
  
Information = viden = velstand = velfærd 

I virksomhedernes verden er der offentlighedspligt for aktie- og anpartsselskaber. 

Denne indsigt giver en masse mennesker en viden om at drive virksomhed, en 

viden, der bruges på universiteter og handelshøjskoler og i forskning. En viden vi 

ikke ville kunne leve uden, og som er så væsentlig for andre mennesker 

og virksomheder at kunne trække på.   
  

I privatsfæren er det helt anderledes: Lad os nu antage, at jeg laver mange sorte 

penge. Jeg forklarer skattevæsenet hvert år, at jeg tjener fx 300.000,- DKK. De 

vil grundlæggende ALDRIG opdage mig. For de kender mig ikke. Og uanset mit 

åbenlyse eksorbitante privatforbrug vil det være svært for dem at finde mig. For 

hele min omgangskreds tror, at jeg betaler en masse penge i skat. Fuldstændig 

afhængigt af, hvad jeg selv fortæller dem. 
 
HVIS NU min indtægt var offentlig tilgængelig, ville jeg så kunne leve et liv i sus 

og dus uden at nogle undrede sig? Næppe. Der ville nok være en nabo, en 

journalist eller en forsker, der ville kigge lidt på blandt andet min indtægt, og 

konstatere, at lige netop med mig, skulle Skat nok kigge efter en ekstra omgang.  
  
Min påstand er, at HVIS NU skattebetaling, personlig indtægt og personlig formue 

var offentligt tilgængelig, ville dette i sig selv kunne reducere skattetrykket (for 

dem, der IKKE laver sorte penge) med adskillige procent.  

  
Reducer topskatten - og forlang åbenhed 

Problematikken i Danmark omkring skat er derfor flersidig. For det første skal 

topskatten ned. Bendt Bendtsen har netop udtalt, at en reduktion af topskatten 

alene vil medvirke til færre sorte penge. Det har han nok ret i. Men et 

offentlighedsprincip om indtjening vil bestemt også reducere de sorte penge. Og 

det, efter min påstand, i endnu større omfang.   
 

Vær offentlig med din indtjening - og spar i skat! 
Jeg hører til en af de - muligvis få - der gerne vil spare nogle procenter i skat - og 

til gengæld ikke har skyggen af problemer med at hele Danmark kan se, hvad jeg 

tjener. Og betaler i skat. Jeg ville være mægtig stolt, hvis jeg tilmed en dag 



kunne prale med, at jeg var blandt top-100 af skattebetalerne i min kommune.  I 

dag er der ingen der ved det, udover nogle få tavshedsbelagte 

skattemedarbejdere. 

 

Så derfor: Vi må af med den kæphest, der siger, at vores indtægts- skatte- og 

formueforhold skal være så tabu-belagte. Åbenhed om disse vil kunne 

reducere skatten med adskillige procent. Til gengæld vil den ramme 

retfærdigt. De, der ikke laver sorte penge, sparer penge i skat. De, der laver for 

mange sorte penge, vælger nok i høj grad selv at lave flere "hvide" og færre 

sorte penge fremover. 
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