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Her er vores plan
for et Danmark
med overskud
Tror du på fremtiden? I Liberal Alliance
gør vi. Vi tør tro på, at i morgen bliver
bedre end i dag. At vi kan efterlade et
Danmark til vores børn, der er bedre end
det, vi overtog. At vi er det Danmark,
mange vil drømme om og stræbe efter –
også i fremtiden.
Det går godt i Danmark. Heldigvis. De
fleste danskere oplever en god hverdag
med både job, gode uddannelser, gode
hospitaler og et samfund, de kan have
tillid til. Hverdagen er for langt de fleste
både god og tryg. Det er ikke kommet af
sig selv. Store reformer har hjulpet os på
vej. Reformer, der har ændret på pensionsalderen, taget et opgør med efterlønnen
og der er foretaget skattereformer, som
har dannet grundlag for vækst og velstand og givet os det økonomiske overskud.
Vi har som samfund haft modet til at udvise rettidig omhu – i modsætning til andre lande, hvor vi nu ser uroligheder og
gadekampe i desperation over, at de ikke
fulgte med tiden. Derfor skal vi fortsætte
med reformer, hvis vi også i fremtiden vil
være et rigt land. Hvis vi i fremtiden vil
være med i front internationalt.

Et højt skattetryk reducerer danskernes
mulighed for frie valg. Økonomisk frihed
giver personlig frihed. Med flere penge
i egne lommer kan vi indrette vores liv,
som vi ønsker det. For eksempel tidlig
pension. Bedre råd til hjælp i hjemmet.
Eller noget helt tredje. Derfor skal vi have
sænket skattetrykket i Danmark. Det kan
vi sagtens gøre samtidig med, at vi bevarer et stærkt velfærdssamfund med højt
niveau for både uddannelse og sundhed.
Den høje selskabsskat forringer virksomhedernes evne til at øge væksten og
dermed velstanden. Derfor skal vi have
lempet på skatten. Registreringsafgiften
og andre afgifter hæmmer udviklingen i
samfundet og hindrer for eksempel en
grøn omstilling. Derfor skal vi have taget
et opgør med de mange massive afgifter.
Det handler om overskud. At have det
som menneske – men også som samfund. At vi som borgere har overskuddet
til at hjælpe en ældre dame over vejen. At
velfærdssamfundet har overskuddet til at
tage hånd om de svageste. Men det handler også om økonomisk overskud, så vi
alle bliver rigere og mere frie. At vi sammen gør Danmark til en vindernation. At vi
sammen skaber de ressourcer, der skal til
for også at kunne løse klimaudfordringen.
I Liberal Alliance vælger vi at have tillid til
fremtiden. Gør du?

Et rigere samfund
Rundt regnet 100.000 flere i beskæftigelse
Den samlede beskæftigelse vil rundt regnet stige med 100.000. Det
er altså effekten efter, at der er taget højde for en mindre offentlig
sektor og regeringens egne beskæftigelseseffekter. Vi kan ganske
enkelt skabe en meget bedre tilværelse for rigtig mange mennesker.
108 mia. kr. stærkere økonomi
Når flere danskere kommer i arbejde, går det bedre for Danmark.
Finansministeriet har beregnet, at LA’s 2030-plan styrker vores
bruttonationalprodukt med 108 mia. kr.. Vi skaber altså et rigere
samfund, hvor danskerne får mere frihed til at indrette livet, som de
ønsker det.

Det betyder planen for dig
Almindelig lønmodtager

19.500 kr.
mere om året

(almindelig LO-arbejder)

Man skal kunne forsørge sig selv, før man forsøger
staten, og derfor skal langt flere af de penge, du
tjener, blive i dine lommer. Med vores 2030-plan
beholder en almindelig lønmodtager 19.500 kr. mere
årligt end i dag.

Almindelig familie
(almindeligt LO-par)

For en familie med to voksne i arbejde, betyder
vores plan, at husstanden betaler 38.800 kr. mindre
i skat om året. Det giver mulighed for at indrette
livet, som det giver mening for den enkelte familie.
Og nårh ja, så bliver det også markant billigere at
købe en ny bil, for vi afskaffer registreringsafgiften
i vores plan.

14.800 kr.
mere om året

38.800 kr.
mere om året

Studerende

Som studerende ved du bedst selv, hvordan dit liv
skal indrettes. Derfor vil vi fjerne uddannelsesloftet,
rulle fremdriftsreformen tilbage, afskaffe loftet over,
hvor meget du må tjene ved siden af din SU, og så
får du mulighed for at tjene 7.000 kroner skattefrit
hver måned.

Læs mere på 2030plan.dk

Udvalgte politikområder fra planen
Mere frihed til studerende
Fribeløbet bør fjernes, så studerende
kan tjene ubegrænset ved siden af
deres SU, fremdriftsreformen skal rulles tilbage, og uddannelsesloftet skal
afskaffes. Studerende er voksne mennesker, der skal have mere ansvar og
frihed til at forvalte deres studieliv.

Fokus på en grøn fremtid
Klimaforandringerne præger vores
tid og kalder på nye løsninger. Det
er et politisk ansvar at tage hånd
om udviklingen, og derfor har vi fem
konkrete forslag i vores 2030-plan:
Vi afsætter 3,7 mia. kr. om året frem
mod 2030 til en grøn forskningsfond,
el- og elvarmeafgiften lettes, så det
bliver billigere at foretage den grønne
omstilling, vi sætter penge af til energirenovering, de grønne biler bliver
billigere og så støtter vi ønsket om en
ny klimalov.

Topskatten koster dyrt
Topskatten lægger en dæmper på
vækst og virketrang. Den rammer alt
for mange danskere i helt almindelige
jobs. Liberal Alliance vil have topskatten afskaffet, så ingen skal bøde for
at gøre en ekstra indsats.

Social ombudsmand
Det er væsentligt, at der fokuseres
på borgerens behov og borgerens
retssikkerhed i mødet med det offentlige. Det skal sikres, at alle borgere
vurderes individuelt uden kassetænkning, og vi vil indføre en social ombudsmand, så borgernes retsstilling
forbedres.

Naturskov
Vi har brug for mere fri og vild natur.
Der findes mere end 200.000 hektar
statsejet skov i Danmark. Liberal Alliance foreslår at omlægge mere af det
til urørt skov. Derved slår vi to fluer
med ét smæk. Vi styrker konkurrencevilkårene for de private skovejere, da
de ikke længere skal konkurrere med
staten, og vi sikrer mere fri og vild
natur til gavn for biodiversiteten.

Selskabsskat
Den danske befolkning er veluddannet og højt kvalificeret, og arbejdsmarkedet er fleksibelt og stabilt. Vi
mangler imidlertid at kunne konkurrere på selskabsskatten. Den er afgørende for virksomheders lyst til at slå
sig ned eller blive i Danmark. Lad os
sænke selskabsskatten markant, så vi
også på det punkt bliver et attraktivt
land.

Samlede effekter af Liberal Alliances 2030-plan
•
•
•
•
•

2030-planen er overfinansieret med 8,1 mia. kr.
Beskæftigelsen stiger med 100.000 personer.
Velstanden stiger med 108 mia. kr.
Uligheden stiger. GINI-koefficienten i Danmark stiger fra 26,3 til 28,3.
GINI-koefficienten i Sverige er 28,2.
Den offentlige sektor bliver mindre. Det betyder, at man med vores
plan bruger 99,8 kr., for hver gang man ellers ville bruge 100 kr. på
den offentlige sektor.

Finansieringskrævende tiltag
Initiativ

i mia. kr.

Du skal ikke betale skat af de første 7.000, kr. du tjener hver måned

41,50

Maks. 40 pct. i skat ved afskaffelse af topskatten

16,25

Fribeløbet på SU fjernes, så studerende kan tjene, hvad de vil ved siden af SU’en

1,00

Arveafgiften afskaffes

2,60

Selskabsskatten sænkes til 12,5 pct.

12,60

Registreringsafgiften afskaffes

8,25

Arbejdsskadeafgiften afskaffes

0,50

Iværksætterskatten fjernes helt

0,40

Afgiften på grænsehandelsfølsomme varer sænkes, så afgiften kommer tættere på
tysk niveau

4,00

Det frie valg styrkes i sundhedsvæsenet, så borgerne får bedre og tidligere behandling

1,30

Finansieringskrævende tiltag (2)
Liberal Alliances 2030-plan
Initiativ

i mia. kr.

Øget bevilling til fri forskning

0,80

NOx-afgiften afskaffes

0,05

Vi gør op med strafferabatter, så kriminelle ikke får nedsat straf for gentagne
forbrydelser

2,00

Aktieindkomstbeskatningen sættes ned fra 42 pct. til 27 pct.

2,50

Skatten på produktionsjord i landbruget fjernes

0,40

Statens skove skal gøres til naturskove, som vokser vildt, og hvor alle har adgang

0,05

Afskaffelse af progressionen i ejendomsværdibeskatningen

0,40

Fradrag for tidligere års underskud i virksomheder

0,06

Afgiften på forsikring af lystbåde afskaffes

0,10

Skatteyderbetalt tandlæge til kronikere, ulykkes- og sygdomsramte personer med tandproblemer (der afsættes 150 mio. kr. årligt til initiativet)

0,15

Uddannelsesloftet afskaffes

0,30

Vi indfører en social ombudsmand, som skal sikre borgernes rettigheder (der afsættes
10 mio. kr. årligt til initiativet)

0,01

Der kommer flere ældre og flere børn i perioden 2020-2030, og det medfører en ekstra
udgift i den offentlige service

38,75

Forsvaret tilføres ekstra midler (vurderes samlet under andet tiltag)
Fastholdelse af stigning i offentligt forbrug som følge af forsvarsforliget

2,25

Finansieringskrævende tiltag (3)
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Initiativ

i mia. kr.

Fremdriftsreformen afskaffes, så de studerende ikke presses unødigt gennem systemet

1,00

Indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen afskaffes

0,20

Læreruddannelsen gøres universitetsbaseret

0,50

De frie skoler styrkes økonomisk ved at øge koblingsprocenten til 80 pct.

0,40

Privathospitalerne momsfritages

0,10

Flere penge til palliativ behandling

0,025

Seksdobling af det nuværende niveau af forskning i grønne teknologier med etablering af en grøn forskningsfond

3,70

El- og elvarmeafgiften sænkes, så det blive billigere at foretage grøn omstilling

4,80

Der skal laves en ny klimalov

-

Der afsættes en pulje på 0,5 mia. kr. til energirenoveringer

-

I alt 146,95 mia. kr.

Finansieringsgivende tiltag
Vores 2030-plan er selvfølgelig finansieret og lidt til. Her er de finansieringsgivende tiltag i
planen.
Initiativ

i mia. kr.

Nulvækst i det offentlige forbrug i perioden 2020-2030

45,50

1 pct. produktivitetsforbedring i den offentlige sektor årligt i ti år

51,25

Erhvervsstøtten reduceres med 10 mia. kr

10,00

Afskaffelse af partistøtte

0,20

-

Værnepligten afskaffes (vurderes samlet under andet tiltag)
Efterlønnen afskaffes i 2025 og folkepensionsalderen forhøjes til 69 år i 2030. Herefter
videreføres indekseringsmekanismen med ti års varsel

18,00

Inflationsregulering (forbrugerprisindeks) af overførselsindkomster i perioden 2020-2030

10,00

Regionerne nedlægges

-

Fradrag for faglige kontingenter halveres til ca. 3.000 kr. (dvs. reduceres til niveauet fra
før S-RV-SF fordoblede fradraget)
Kompensationsgraden for kontanthjælpsloftet sænkes til 75 pct.

0,50
-

Dimmitenddagpenge afskaffes

1,50

Seniorjobordningen afskaffes

0,40

Lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft: Beløbsordningen sænkes til 220.000 kr.

0,20

Omddannelse af børnechek, så forældre kan udnytte børnenes personfradrag

1,25

Råderum

12,25

Reform af den aktive beskæftigelsesindsats

4,00

I alt 155,05 mia. kr.

Altså er planen overfinansieret med 8,1 mia. kr.

Kan man stole på planen?
Liberal Alliance tror på fremtiden. Vi tror på, at i morgen bliver
bedre end i dag. Og at vi ved at træffe nogle modige beslutninger,
kan skabe et bedre Danmark med mere mod, mere optimisme og
mere frihed. Selv de bedste planer og beregninger kan ikke tage
højde for alting. Man havde eksempelvis ingen regnemodeller, der
kunne forudse, at en global finanskrise ville opstå for ti år siden.
Liberal Alliances 2030-plan er vores bud på en sammenhængende og gennemregnet plan, der gør dansk økonomi stærkere,
sikrer flere arbejdspladser og mere frihed til danskerne. Planen er
baseret på beregninger fra Finansministeriet.

Ingen kæmper
hårdere for
lavere skat og
mere frihed

2030plan.dk

