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KAPITEL V  
 
SORT ARBEJDE 
 
 
V.1 Indledning 
 
Der arbejdes sort i Danmark såvel som i andre lande. På 
globalt plan er omfanget betydeligt. Niveauet er særligt højt 
i udviklingslande og transitionsøkonomier, mens Danmark 
sammen med de øvrige OECD-lande har et mindre omfang. 
Både i Danmark og de øvrige OECD-lande har sort arbejde 
dog en størrelse, der udgør en ikke ubetydelig del af øko-
nomien, og som repræsenterer en omkostning for samfun-
det. Således viser beregninger i dette kapitel, at hvis alt sort 
arbejde blev udført hvidt i stedet, så ville det kunne øge 
skatteprovenuet med ca. 29 mia. kr., svarende til godt 1½ 
pct. af BNP eller knap 10 pct. af det samlede provenu fra 
indkomstskatter. Det kan dog næppe i praksis lade sig gøre 
at eliminere alt sort arbejde. Hertil kommer at beløbet 
omfatter både sort arbejde betalt med kontanter, naturalier 
og gentjenester. Hvis f.eks. gensidige vennetjenester ikke 
var skattepligtige, eller hvis de ikke betragtes som decideret 
sort arbejde, er det opgjorte tabte skatteprovenu noget 
lavere1 
 
I forbindelse med Skats kontrol af årsopgørelser, som blev 
gennemgået i kapitel IV, er det vanskeligt at opdage sort 
arbejde, bl.a. fordi det ikke er muligt at få tredjepartsindbe-
retninger om indkomster fra sort arbejde. Det betyder, at det 
kan være en omkostningskrævende opgave at afsløre sort 
arbejde ved hjælp af administrative indsatser. På denne 
baggrund ser dette kapitel på en række andre tiltag imod 
sort arbejde. 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 16. maj 2011. 

 
1) Vi takker for et godt datasamarbejde med Rockwool Fondens 

Forskningsenhed. Specielt har kapitlet i høj grad haft gavn af ad-
gang til de spørgeskemadata for sort arbejde, som Forskningsen-
heden har indsamlet over de seneste to årtier) 
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Sort arbejde indebærer et samfundsøkonomisk tab. Fordi de 
sorte aktiviteter i praksis ikke beskattes, bliver afkastet efter 
skat uforholdsmæssigt stort ved sort arbejde. Dette medfø-
rer, at for mange samfundsøkonomiske ressourcer og kom-
petencer allokeres til den sorte sektor, samtidig med at 
effektiviteten ved sort arbejde kan forventes at være lavere. 
Desuden repræsenterer sort arbejde en uønsket omfordeling 
fra personer, der ikke snyder, til personer, der snyder. 
Eksistensen af sort arbejde er herved i konflikt med det 
horisontale lighedsprincip, der tilsiger, at personer med ens 
indkomst skal beskattes ens. Derudover kan der være en 
dynamisk omkostning ved, at eksistensen af sort arbejde 
leder til, at flere personer anser det for acceptabelt at arbej-
de sort, hvilket øger det samfundsøkonomiske tab. De 
samfundsøkonomiske omkostninger diskuteres nærmere i 
afsnit V.2. 
 
Ud over skattesnyd i form af sort arbejde medfører beskat-
ningen af arbejdsindkomster og omsætning (moms) også en 
ren adfærdseffekt i form af f.eks. mindre arbejdsudbud og 
skatteomgåelse i form af i princippet lovlige flytninger af 
indkomst, jf. diskussionen i afsnit IV.2. Det foreliggende 
kapitel ser udelukkende på skattesnyd ved sort arbejde, 
mens kapitel IV ser på skattesnyd med indberetningen af 
indkomster til skattevæsenet. De øvrige to effekter af be-
skatning – adfærdseffekten og skatteomgåelse – tages ikke 
op, da fokus her er på den ulovlige adfærd.2  
 

 
2) Kapitlet kommer heller ikke ind på skattesnyd i forbindelse med 

kriminalitet som f.eks. bestikkelse, narkohandel eller prostitution. 
Her er selve den bagvedliggende aktivitet illegal, og problemet er 
både af juridisk og økonomisk art. 
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V.1 Indledning

Sort arbejde kan defineres som lovlige, produktive aktivite-
ter, hvor betaling eller modydelse er skattepligtig, men hvor 
køber og sælger i fælles forståelse undlader at betale skat, 
og begge tjener ved det, jf. Hvidtfeldt mfl. (2010). For de 
fleste er det oplagt, at en rengøringsopgave, der betales 
kontant, men hvor der ikke betales skat og moms, er sort 
arbejde. Det er imidlertid også sort arbejde, hvis der betales 
med naturalier, f.eks. hvis en elinstallatør udfører en opgave 
for en landmand og får en halv gris, som ikke angives som 
indkomst. Det er også sort arbejde, hvis der betales med 
gentjenester, f.eks. hvis en kok laver et selskab for en mu-
rer, der til gengæld støber et gulv for kokken, og de gensi-
dige tjenester ikke angives til skattevæsenet. I princippet er 
det også sort arbejde, hvis to naboer slår sig sammen om at 
bygge to carporte uden at angive værdi af udført arbejde. 
Hvis de to naboer derimod bygger hver sin carport, er det 
skattefrie gør-det-selv aktiviteter.  
 
I de empiriske analyser af sort arbejde i kapitlet medregnes 
sorte handler som sort arbejde. Sorte handler er handler, 
hvor køber og sælger – implicit eller eksplicit – enes om at 
omgå afgiftsbetalingen, f.eks. ved at handle en momspligtig 
vare momsfrit og holde handlen uden for det officielle 
regnskab for virksomheden. Samlingen af sort arbejde og 
sorte handler er i overensstemmelse med andre danske 
studier af sort arbejde, f.eks. Hvidtfeldt mfl. (2010) og 
Pedersen og Smith (1998). 
 
Det er kompliceret at måle størrelsen af den uformelle 
økonomi, da den i sagens natur forsøges skjult for myndig-
hederne. I Danmark har Rockwool Fondens Forskningsen-
hed gennem en årrække udført spørgeskemaundersøgelser 
over, hvor meget sort arbejde der udføres.  
 
Analyser viser, at størsteparten af befolkningen er invol-
veret i sorte aktiviteter enten via køb eller salg. Op imod en 
fjerdedel af den voksne befolkning har arbejdet sort inden 
for det seneste år, jf. Hvidtfeldt mfl. (2010). Godt 15 pct. af 
danskerne har udført sort arbejde mod kontantbetaling, 15 
pct. er betalt med gentjenester og 5 pct. er betalt med natu-
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ralier.3 Samtidig har godt halvdelen af befolkningen købt 
sort arbejde inden for det seneste år, og yderligere knap 30 
pct. erklærer sig villige til at købe sort. I afsnit V.3 ses der 
mere på, hvem der udfører og køber sort arbejde, mens det i 
afsnit V.4 beregnes, under hvilke omstændigheder køber 
eller sælger har den største gevinst ved sort arbejde. 
 
I dele af undersøgelser fra årene 2008 og 2009 anvendte 
Rockwool Fondens Forskningsenheden ny, mere detaljeret 
spørgsmålsformulering til bestemmelse af udbuddet af sort 
arbejde. Den målte andel af befolkningen, der arbejder sort, 
steg derved fra 17 til 24 pct. af befolkningen. Dette tilskri-
ves, at de adspurgte mere eksplicit blev gjort bevidste om, at 
også venne- og gentjenester ifølge lovgivningen er skatte-
pligtige. En uklar opfattelse af, hvad der efter lovgivningen 
er sort arbejde, bekræftes også af, at 14 pct. af de kontakte-
de nægtede at deltage i en undersøgelse af købet af sorte 
ydelser i marts 2010, da de følte sig forulempede over, at 
gensidige tjenester skulle være sort arbejde. Manglende 
kendskab til lovgivningen kan være en medvirkende årsag 
til, at en relativ stor andel af sort arbejde tager form af 
gensidige vennetjenester. 
 
Værdien af det sorte arbejde har været nogenlunde konstant 
over de sidste 15 år, jf. Hvidtfeldt mfl. (2010). Hvis den 
sorte beskæftigelse opgøres til den sorte løn, der faktisk er 
betalt for ydelserne, udgør værdien af det sorte arbejde ca. 1 
pct. af BNP. Hvis den sorte beskæftigelse alternativt opgø-
res til de hvide priser for tilsvarende ydelser, udgør den 
sorte værditilvækst ca. 3 pct. af BNP.  
 
På baggrund af spørgeskemaundersøgelserne foretaget af 
Rockwool Fondens Forskningsenhed kan det beregnes, at 
det samlede skattesnyd fra sort arbejde beløber sig til ca. 29 
mia. kr. Under en række stiliserede antagelser kan det på 
denne baggrund anslås, at velfærdstabet fra sort arbejde kan 
være på op imod 14 mia. kr., jf. boks V.2 i afsnit V.2.  
 

 
3) Disse andele summerer ikke til en fjerdedel, da en del personer 

har udført sort arbejde flere gange og modtaget flere forskellige 
typer af betaling. 
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V.1 Indledning

Af hensyn til sammenligneligheden begrænses en internati-
onal sammenligning af omfanget af sort arbejde til Danmark 
og andre mellem- og nordeuropæiske lande. En opgørelse 
fra 2002 viste, at forekomsten af sort arbejde i Danmark er 
høj sammenlignet med Norge, Sverige og Tyskland, jf. tabel 
V.1. Det gælder både når der ses på andele af befolkningen, 
der har arbejdet sort det seneste år, og den sorte lønsum ift. 
hvidt BNP. Hver sortarbejdende tysker anvender dog i 
gennemsnit 8 timer pr. uge på sort arbejde, mens sortarbej-
dende svenskere og danskere i gennemsnit arbejder sort i 
henholdsvis 4 og 5 timer pr. uge. Samtidig var den målte 
danske frekvens i 2002 usædvanlig høj i sammenligning 
med årene før og efter. Hertil kommer, at lovgivningen i 
andre lande, f.eks. Storbritannien, behandler visse aktivite-
ter, f.eks. nabohjælp, som er knyttet til dagligdagens sociale 
netværk, som værende ikke skattepligtige, jf. Hvidtfeldt 
mfl. (2010).  
 
 

Tabel V.1 Sort arbejde i udvalgte nordeuropæiske lande 
 Dan-

mark 
Norge  Sverige Tysk-

land 
Storbri-
tannien 

 --------------------------  pct.  -------------------------- 
Frekvens for sort arbejde, pct.a) 20 17 11 10 8 
Sort tidsandelb) 4 3 2 4 1 
Sort lønandelc)  2 1 1 1 1 
 -------------------------  timer  ------------------------- 
Sort arbejdstid pr. uged) 5 4 4 8 4 
a) Opgjort som andel af befolkningen, der har arbejdet sort inden for det seneste år. 
b) Opgjort som sort arbedstid i forhold til hvid arbejdstid. 
c) Opgjort som sort lønsum i forhold til hvidt BNP. 
d) Gennemsnitlig sort arbejdstid for de personer, der udfører sort arbejde.  
Anm.: Opgørelsen vedrører 2002. 
Kilde: Hvidtfeldt mfl. (2010). 
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Der er således forhold, der modificerer det umiddelbare 
indtryk af, at der arbejdes relativt meget sort i Danmark.4 
 
Indsats over for sort arbejde 
 
Omfanget og typen af indsatser mod sort arbejde bestemmes 
af to forhold. For det første af, hvor meget sort arbejde som 
må accepteres, fordi gevinsten ved en øget indsats mod sort 
arbejde kan komme til at overstige omkostningerne ved 
indsatsen. Denne vurdering indbefatter de monetære gevin-
ster og omkostninger samt f.eks. værdien af en retfærdig-
hedsfornemmelse. 
 
For det andet bestemmes den specifikke udformning af 
indsatsen mod sort arbejde af en afvejning af de forskellige 
instrumenters omkostninger og effektivitet mod sort arbej-
de, hvor der principielt kan skelnes mellem fire grupper af 
tiltag: 
 

• Ændringer af beskatningen 
• Håndhævelse af skattelovgivningen og kontrol 
• Straf ved opdagelse 
• Holdningsbearbejdende kampagner 

 
Se også afsnit IV.2 for en mere fyldestgørende konceptuel 
ramme for skattesnyd, herunder sort arbejde. 
 
Efter præsentation af de samfundsøkonomiske omkostnin-
ger ved sort arbejde i afsnit V.2 ser vi i afsnit V.3 på, hvem 
der typisk sælger og køber sort arbejde. I afsnit V.4 fokuse-
res der på, hvordan gevinsten ved sort arbejde fordeler sig 
mellem sælger og køber. Afsnit V.5 følger dette op med 
overvejelser, om hvor ulovlighed og straf ved sort arbejde 

 
4) Feld og Schneider (2010) finder, at omfanget af den sorte øko-

nomi i Danmark ligger relativt tæt på gennemsnittet for en række 
OECD-lande. Deres såkaldte dyminic-metode er dog ikke uden 
problemer. OECD (2009) opgør den uformelle beskæftigelse og 
finder, at de nordeuropæiske lande med et gennemsnit på 9,6 pct. 
af BNP ligger lavere end resten af Europa. Den uformelle be-
skæftigelse er dog kun et upræcist mål for sort arbejde, da den 
også omfatter ikke registrerede selvstændige erhvervsdrivende, 
medhjælpende familiemedlemmer mv.  
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skal placeres, samt andre regler og instrumenter imod sort 
arbejde. Afsnit V.6 lægger grunden for en diskussion af 
skattesatsernes rolle for sort arbejde ved at diskutere betyd-
ningen for generelle skattesatser og selektive skattelettelser. 
Dette følges i afsnit V.7 op af en empirisk evaluering af 
hjemmeserviceordningens effekt på sort arbejde og på 
husholdningers efterspørgsel efter hjemmeserviceydelser. 
Afsnit V.8 præsenterer en række simuleringer af selektive 
skattelettelser for håndværks- og hjemmeserviceydelser ved 
hjælp af en partiel ligevægtsmodel. I afsnit V.9 konkluderes 
kapitlet, og der gives politikanbefalinger. 
 
 
V.2 Samfundsøkonomiske omkostninger af sort 
arbejde 
 
Sort arbejde er omkostningsfuldt for samfundet, da det leder 
til en ikke optimal udnyttelse af ressourcer og har uhen-
sigtsmæssige fordelingseffekter. I det følgende gennemgås 
først de forskellige årsager til, at sort arbejde er skadeligt 
for samfundet. Sidst i afsnittet præsenteres en beregning af 
det samlede snyd i forbindelse med sort arbejde i Danmark. 
 
Sort arbejde er skadeligt for samfundet 
 
De samfundsøkonomiske omkostninger ved sort arbejde 
består af et efficienstab fra en inoptimal udnyttelse af res-
sourcerne i samfundet, herunder bl.a. et psykologisk vel-
færdstab fra risikoen for at blive opdaget, når der arbejdes 
sort. Hertil kommer et fordelingsmæssigt tab. Efficienstabet 
fra sort arbejde er formelt beskrevet i boks V.1. 
 
Den manglende beskatning af det sorte arbejde gør afkastet 
efter skat uforholdsmæssigt større end tilsvarende ydelser 
udført hvidt. Dette medfører, at der tilføres for mange 
ressourcer til den sorte sektor, så ressourcer (deriblandt 
kompetencer) ikke længere fordeles optimalt. Dette indebæ-
rer et samfundsøkonomisk tab. For eksempel kan sort 
arbejde medføre, at mindre effektive producenter kan udby-
de ydelser til en lavere pris og fortrænge mere effektive (og 
skattebetalende) producenter, og derved leder det til en 
dårligere allokering af ressourcerne, jf. f.eks. Palda (1998). 
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Boks V.1 Efficienstab ved sort arbejde 

Sort arbejde leder til en mindre effektiv ressourceanvendelse og mindsker effekti-
viteten i skatteopkrævningen, jf. nedenstående figur. 
 

 
 
Arbejdsudbudskurven er stigende og afspejler såvel hvidt som sort arbejdsudbud i 
timer. Arbejdsudbuddet er antaget at stige med reallønnen. Den vandrette vmph-
kurve angiver den marginale samfundsøkonomiske værdi af præsterede hvide 
arbejdstimer. Det er forsimplende antaget, at denne værdi er konstant. Bruttopri-
sen på en hvid arbejdstime, wh (dvs. den pris efterspørgeren af arbejdstimerne skal 
betale) vil under antagelse af fuldkommen konkurrence altid være lig værdien af 
marginalproduktet, vmph. Indkomstskattesatsen er lig t. Dette fører til, at den hvi-
de nettoløn er givet ved (1-t)·wh.  
 
I fravær af sort arbejde vil det hvide arbejdsudbud i ligevægt være givet ved skæ-
ringen mellem arbejdsudbudskurven og den hvide nettoløn. Dette giver et ar-
bejdsudbud i den hvide sektor på Ltotal. Indkomstskatten reducerer således ar-
bejdsudbuddet, hvilket resulterer i dødvægtstabet DWL1 og et offentligt skatte 
provenu på t·wh· Ltotal.  
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Boks V.1  De samfundsøkonomiske omkostninger ved sort arbejde, fortsat 

Nu introduceres sort arbejde, der er karakteriseret ved: 1) Der betales ikke ind-
komstskat, og 2). Værdien af marginalproduktet for de sorte timer falder gradvist 
med antallet af sorte timer startende fra det faste hvide produktivitetsomfang. Den 
aftagende værdi af marginalproduktet af sort arbejde kan skyldes, at maskiner og 
hjælpemidler ikke kan tilpasses arbejdsinputtet lige så let i sorte aktiviteter som i 
hvide. Det kan også skyldes, at der skal bruges mere og mere tid på at skjule ulov-
lighederne for myndighederne, og at køber og/eller sælger lider et nyttetab pga. 
moralske skrupler og/eller usikkerhed.  
 
Med sort arbejde opstår der en ny ligevægt, hvor det hvide arbejdsudbud er Lh, og 
det sorte arbejdsudbud er Ls, idet netop for Ls sorte timer er afkastet, vmps, lig den 
hvide nettoløn (1-t)·wh. Herved opstår et samfundsøkonomisk tab, idet de sorte 
timer kunne have været erlagt hvidt med en højere produktivitet. Størrelsen af 
dette tab er i figuren det anførte areal DWL2. Samtidig opstår et offentligt prove-
nutab på t·wh· Ls, idet provenuet nu kun er t·wh· Lh. I figuren er det samfundsøko-
nomiske tab, DWL2, netop halvdelen af det offentlige provenutab, t·wh· Ls. Dette 
hænger på kurvens konkrete forløb, men er en ofte anvendt, såkaldt Harberger-
approksimation. 

 

 
 
Omkostninger til undvigelsesforanstaltninger, dvs. både tid 
og ressourcer, der anvendes af borgere til at skjule sort 
arbejde og andet skattesnyd for myndighederne, er også en 
samfundsøkonomisk omkostning, da de ikke ville have 
været afholdt, hvis der ikke havde været snydt.  
 
De ressourcer, som myndigheder bruger i form af arbejds-
timer og andet på kontrol, udgør også samfundsøkonomiske 
omkostninger, da de i fravær af sort arbejde kunne have 
været anvendt andetsteds.  
 
En person, som arbejder sort eller på anden måde snyder i 
skat, risikerer at blive opdaget. De fleste personer bryder sig 
ikke om øget usikkerhed og vil være villige til at betale for 
at slippe for risikoen for at blive opdaget. Denne hypoteti-
ske betaling er en samfundsøkonomisk omkostning, da den 
kunne undgås, hvis skattevæsenet indstillede sin kontrol, jf. 
Slemrod og Yitzhaki (1996). Bøder indebærer blot en 
overførsel mellem personer og er således ikke en velfærds-
økonomisk omkostning, jf. f.eks. Chetty (2009). 
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Sort arbejde har også en omkostning i form af, at selve 
forekomsten kan legitimere sort arbejde blandt andre borg-
ere. Mere alment forekommende sort arbejde kan gøre det 
mere accepteret i folks øjne, hvilket kan foranledige dem til 
selv at arbejde sort. Dermed kan sort arbejde i dag have en 
indirekte omkostning gennem øget skattesnyd i fremtiden.5 
Den privatøkonomiske gevinst kan opgøres som den skat, 
sælgeren af det sorte arbejde skulle have betalt, hvis ved-
kommende skulle have en hvid nettoløn svarende til den 
sorte løn. Med denne beregningstilgang kan den samlede 
skatteunddragelse beregnes til ca. 36 mia. kr., hvoraf den 
undgåede indkomstskat udgør ca. 25 mia. kr., og den und-
gående moms udgør resten, jf. boks V.2. Det fremgår af 
typeberegninger i afsnit V.4, at den hvide nettoløn er ca. 10-
20 pct. lavere end den sorte løn. Hvis det antages, at den 
hvide nettoløn er 20 pct. lavere end den sorte løn, kan der 
beregnes et skattepotentiale på knap 29 mia. kr.  
 
I analysen i boks V.2 er det antaget, at der er perfekt substi-
tution mellem udbud af hvidt og sort arbejde. Det betyder, 
at det vil være optimalt at udbyde hvidt arbejde, hvis det 
ikke kan udbydes sort.6 Hvidt arbejdsudbud er dog ikke det 
eneste alternativ til tiden brugt på sort arbejde. Tiden kunne 
f.eks. også bruges til gør-det-selv aktiviteter eller blot fritid. 
I det omfang tiden brugt på sort arbejde alternativt ville 
blive anvendt til andet end hvidt arbejdsudbud, vil skatte-
potentialet reduceres tilsvarende. 
 
Hvis det yderligere antages, at efficienstabet ved sort arbej-
de er som beskrevet i figuren i boks V.1, kan det yderligere 
anslås, at samfundet lider et velfærdstab svarende til det 
halve af skattepotentialet, dvs. ca. 14,5 mia. kr. Som anført i 
boksen skal dette ses som en approksimation af det sande 
velfærdstab. 

 
5) I en teoretisk ramme er dette vist for omfanget af korruption i 

Andvig og Moene (1990). 

6) Analyser i Hvidtfeldt mfl. (2010) indikerer, at kun 1/3 af køberne 
af sorte ydelser alternativt ville have købt ydelsen hvidt. Imidler-
tid må det forventes, at også store dele af de resterende 2/3 sorte 
arbejdstimer alternativt ville finde hvid anvendelse, blot i andre 
aktiviteter.  
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Boks V.2 Beregning af unddraget skat 

Snyd på udbudssiden beregnes på baggrund af den unddragne skat. Med ud-
gangspunkt i den hvide indkomst beregnes marginalskatten for individet. Dernæst 
beregnes, hvilken indkomstskat der skulle have været betalt, hvis udbyderen af 
sort arbejde skulle have haft en hvid nettoløn svarende til den sorte løn. Moms-
snydet beregnes på baggrund af bruttolønnen.7  
 
Den samlede skatteunddragelse pr. time sort arbejde i forbindelse med en sort 
handel beregnes som: 
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t
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⎛

−
=                                                                                 (1) 

 
Her er ws den modtagne sorte løn, t er marginalskatten og m er momssatsen. Bag 
formlen ligger den antagelse, at den sorte løn svarer til den alternative hvide net-
toløn wh · (1 - t), således at wh =  ws / (1 - t). Skatteunddragelsen pr. sort time er så 
wh · (t+m), svarende til højresiden i (1). 
 
Et problem med ligning (1) er, at den alternative hvide nettoløn i praksis ikke 
svarer til den sorte løn. I afsnit V.4 beregnes, at den hvide nettotimeløn er 10-20 
pct. lavere end den tilsvarende sorte timeløn. Hvis det antages, at den alternative 
hvide nettoløn udgør 80 pct. af den sorte løn, dvs. at wh · (1 - t) = 0,8 · ws, kan 
snydet beregnes som 
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7) Der snydes, jf. afsnit V.4, muligvis ikke kun for indkomstskatten og momsen af arbejdsindsat-

sen, men også for momsen af bruttorestindkomsten, og arbejdsgiveren snydes for bruttorestind-
komsten. Disse yderligere bidrag til den privatøkonomiske gevinst er ikke medregnet her. 
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Boks V.2 Beregning af unddraget skat, fortsat 

Hvis det antages, at den sorte løn for en eksempelperson er 100 kr., momssatsen 
er 25 pct. og indkomstskatten er 40 pct., kan der opstilles følgende eksempel på 
beregning af det mistede skatteprovenu ved en sort arbejdstime: 
 

1. Sort løn 100
2. Unddraget indkomstskat: (100·0,4/(1-0,4)) 67
3. Alternativ bruttoløn ekskl. moms 167
4. Unddraget moms (167·0,25) 42
5. Alternativ bruttoløn inkl. moms 208
6. Snyd (208-100) 108
7. Snyd, justeret for lavere alternativ hvid løn 108·0,8 87

 
I beregningen af det samlede skattepotentiale på 29 mia. kr. tages der udgangs-
punkt i snydet som opgjort i 7. række, summeret over alle individer og vægtet op 
til den samlede befolkning.  
 
En alternativ beregningstilgang tager udgangspunkt i den faktiske sorte løn: 
  

)( mtwsnyd s +⋅=        (3) 
 
Denne beregningsform vil typisk blive anvendt, hvis snydet i en konkret skattesag 
skal opgøres, f.eks. med henblik på at fastsætte en straf. Den betyder et betragte-
ligt lavere opgjort snyd. Som udgangspunkt giver ligning (2) det mest retvisende 
udtryk for det samlede provenutab. 

 

 
 
V.3 Hvem udfører og efterspørger sort arbejde 
 
Der har historisk været mere fokus på de personer, der 
arbejder sort, end på køberne af sorte ydelser. Analyser 
viser dog, at der er langt flere i befolkningen, der køber sort 
arbejde, end der udfører sort arbejde. Det er derfor oplagt, at 
se på fordelingen af både udbud og efterspørgsel af sort 
arbejde i befolkningen. Nedenfor analyseres, hvordan 
udbudt og købt sort arbejde varierer med socio-økonomisk 
karakteristika. Analyserne bygger på spørgeskemadata 
indsamlet af Rockwool Fondens Forskningsenhed, jf. boks 
V.3. 

Analyser af både 
udbud og køb af 
sort arbejde 
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Boks V.3 Data om sort arbejde 

Oplysningerne om omfang og fordeling af sort arbejde i Danmark bygger på en 
række spørgeskemaundersøgelser gennemført af Rockwool Fondens Forsknings-
enhed i perioden 1994 til 2010. Respondenterne til undersøgelserne er repræsenta-
tivt og anonymt udtrukket. De foreliggende data giver således et billede af for-
delingen og omfanget af sort arbejde i hele den danske befolkning. 
 
Data over udbud af sort arbejde omfatter i alt knap 33.000 observationer, hvoraf 
knap 5.000 personer har angivet at have arbejdet sort inden for det seneste år. 
Analyserne af efterspørgsel efter sort arbejde bygger på en spørgeskemaunder-
søgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed i marts 2010, hvor ca. 
2.200 personer blev spurgt til deres køb af sort arbejde inden for de seneste 12 
måneder. Data for både udbud af og efterspørgsel efter sort arbejde er nærmere 
beskrevet og analyseret i Hvidtfeldt mfl. (2010). 
 
Til analyserne er data fra spørgeskemaundersøgelsen koblet anonymt med regi-
sterdata for bl.a. personernes uddannelse, socio-økonomiske situation mv. I alle 
analyser anvendes befolkningsvægte, som korrigerer for, at stikprøven har (min-
dre) afvigelser i sammensætningen fra den generelle befolkning. 

 

 
 
Hvem udfører sort arbejde? 
 
En analyse af, hvem der arbejder sort og hvor meget, kan 
give et indblik i, hvem der høster gevinsterne ved denne 
form for skattesnyd, jf. tabel V.2.  
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Tabel V.2 Udbud af sort arbejde 
 Hyppighed Antal timer Timeløn 
Gift mand • • • 
Enlig mand 0,176*** 0,022*** 0,037* 
Gift kvinde -0,868*** -0,106*** -0,154*** 
Enlig kvinde -0,220*** -0,031*** -0,111*** 
Alder 0,005 0,001 0,016*** 
Alder, kvadreret -0,000*** -0,000*** -0,000*** 
Børn ml. 0-6 år -0,066 -0,015* -0,000 
Byer m. 100.000+ indbyggere • • • 
Byer m. 20.000-99.999 indbyggere 0,183*** 0,016* -0,048** 
Byer m. 1.000-19.999 indbyggere 0,200*** 0,020** -0,028 
Byer op til 9.999 indbyggere 0,485*** 0,050*** -0,062*** 
Sjælland • • • 
Fyn 0,032 -0,002 -0,100*** 
Jylland 0,057 0,004 -0,065*** 
Grundskole • • • 
Gymnasial uddannelse -0,242*** -0,041*** 0,060* 
Erhvervssfaglig uddannelse 0,130*** 0,016** 0,048*** 
Videregående uddannelse -0,207*** -0,032*** 0,042* 
Branche uoplyst • • • 
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0,252** 0,007 -0,054 
Råstofindvinding 0,090 0,037 0,012 
Fremstillingsvirksomhed 0,166** 0,012 -0,036 
El-, gas-, fjernvarmeforsyning 0,360 -0,005 0,003 
Vandforsyning, affaldshåndtering mv. 0,512** 0,048 -0,096** 
Bygge- og anlægsvirksomhed 0,735*** 0,090*** 0,114*** 
Handel, reparation af køretøjer mv. 0,084 -0,004 -0,019 
Transport og godshåndtering  0,068 0,002 -0,134*** 
Hotel- og restauration 0,416*** 0,066*** -0,024 
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Tabel V.2 Udbud af sort arbejde, fortsat 
 Hyppighed Antal timer Timeløn 
Information og kommunikation -0,101 -0,007 -0,110*** 
Pengeinstitutter mv. -0,451*** -0,066** -0,044 
Fast ejendom 0,044 -0,010 0,124 
Liberale, vidensk. og tekniske ydelser -0,230 -0,023 -0,123* 
Admin. tj.ydelser og hjælpetjenester 0,135 0,006 -0,016 
Off. forvaltn. og forsvar; socialsikring -0,103 -0,018 -0,041 
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltn. 0,020 0,006 -0,080** 
Kultur, forlystelser og sport 0,507*** 0,046* 0,038 
Andre serviceydelser 0,194 0,009 0,025 
Private hushold. med medhjælp mv. 1,380* 0,179** -0,104 
Internationale organisationer mv. -1,290 -0,138 -0,444*** 
Lønmodtagere, laveste ans.trina) • • • 
Lønmodtagere, mellem ans.trina) -0,207*** -0,024** 0,049** 
Lønmodtagere, højeste ans.trin a) -0,423*** -0,036*** 0,132*** 
Selvstændige -0,112 -0,020 0,245*** 
Ledig -0,202** -0,013 -0,008 
Pensionist/efterløn -0,145 -0,022 -0,039 
Under uddannelse -0,114 -0,007 -0,119*** 
Bruttoindkomst, 0.-25. perc. • • • 
Bruttoindkomst, 25.-50. perc. -0,108 -0,016 0,056** 
Bruttoindkomst 50.-75. perc. 0,040 -0,015 0,112*** 
Bruttoindkomst 75.-100. perc. 0,051 -0,019 0,116*** 
Konstant -0,905*** -1,565 4,537*** 
N 23.532 23.532 4.669 
a) Lønmodtageres ansættelsesniveau bestemmes ud fra lønregistre, arbejdsløshedsregistre mv. 
Anm.: Stjerner angiver statistisk signifikansniveau: * 5 pct, ** 1 pct., *** 0,1 pct. Manglende værdier 

for timer og løn samt ekstreme værdier for løn er imputeret for personer, der angiver at have 
arbejdet sort. Analysen af hyppighed anvender en logit-model for udførsel af sort arbejde. 
Analysen af timer anvender en tobit-estimator på logaritmetransformerede sorte arbejdstimer, 
og de viste estimater er marginale effekter på det censorerede antal timer, E(y|y>0). Analysen af 
timeløn anvender OLS-estimator på logaritmetransformerede sorte lønninger. Alle modeller 
indeholder også årsindikatorer. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Analysen viser, at enlige mænd hyppigere arbejder sort, gør 
det i flere timer og får en højere timeløn for det sorte arbej-
de end kvinder og gifte mænd. Enlige kvinder arbejder 
ligeledes relativt mere sort end gifte kvinder. Der er ingen 
betydelige forskelle i forekomsten eller omfanget af sort 
arbejde på tværs af de tre store landsdele, når der korrigeres 
for øvrige forhold. Derimod er der en tydelig tendens til, at 
sort arbejde er hyppigere forekommende, har et større 
omfang, men giver en lidt lavere timeløn i tyndt befolkede 
områder sammenlignet med de største byer. Dette kan 
muligvis skyldes, at sort arbejde er nemmere at skjule i 
tyndt befolkede områder. 
 
Opdeles befolkningen efter uddannelse, ses det, at det især 
er personer med en erhvervsfaglig uddannelse, som hyp-
pigere og i større omfang arbejder sort end personer med 
andre uddannelsestyper. Dette bekræfter tidligere resultater 
i Hvidtfeldt mfl. (2010). Samtidig modtager personer med 
uddannelser ud over grundskole i gennemsnit en timeløn for 
det udførte sorte arbejde, som er 4 til 6 pct. højere end for 
personer med udelukkende grundskole som højest fuldførte 
uddannelse. 
 
Nogle af de numerisk højeste effekter på både hyppigheden 
af sort arbejde og antallet af sorte timer findes for personers 
branchetilknytning. Når der kontrolleres for andre forhold, 
arbejder beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen eller 
inden for hotel og restauration 6 til 9 pct. flere sorte timer 
end andre, i øvrige henseender sammenlignelige personer. 
 
Fordelt efter arbejdsfunktioner arbejder lønmodtagere på et 
mellemliggende eller højt ansættelsestrin langt sjældnere 
sort end lønmodtagere ansat på det laveste trin. Sidstnævnte 
får dog samtidig en lavere timeløn for det udførte sorte 
arbejde, hvilket må tilskrives forskelle i produktiviteten og 
typen af arbejdet. 
 
Selvstændige erhvervsdrivende adskiller sig ikke fra andre 
arbejdsmarkedsgrupper med hensyn til hyppighed og om-
fang af deres sorte arbejde, men de modtager en timeløn for 
deres sorte arbejde, som i gennemsnit er knap 25 pct. højere 
end andre, sammenlignelige personer. 

Sort arbejde 
udføres især af 
enlige 
mænd i tyndt 
befolkede egne … 

… med korte eller 
erhvervsfaglige 
uddannelser … 

… beskæftiget 
inden for bygge- 
eller hotelbranchen 

Lavtlønnede 
arbejder mere sort, 
men tjener mindre 

Højere sort løn til 
selvstændige 
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Når der er kontrolleret for de øvrige socio-økonomiske 
faktorer, er der ikke synderlig forskel i omfanget af sort 
arbejde på tværs af indkomstgrupper. Resultaterne viser 
dog, at personer med indkomster over ca. 150.000 kr. mod-
tager en højere timeløn for deres sorte arbejde end personer 
med lavere indkomster.8 
 
Samlet tyder resultaterne fra analysen af udbuddet af sort 
arbejde på, at sort arbejde især foretages af enlige mænd 
med erhvervsfaglige kvalifikationer eller beskæftigelse 
bosat i de tyndere befolkede områder. 
 
Hvem køber sort arbejde? 
 
Sort arbejde kræver i sagens natur to parter, en køber og en 
sælger, så efterspørgslen efter sort arbejde er komplementær 
til det ovenfor diskuterede og analyserede udbud af sort 
arbejde. Inden for det seneste år har 50 pct. købt sort arbej-
de, især sort automekanikerarbejde, frisørarbejde, elektri-
kerarbejde og tømrer-/snedkerarbejde, jf. boks V.3 ovenfor 
og Hvidtfeldt mfl. (2010). Udover denne halvdel af befolk-
ningen ville yderligere 30 pct. være villig til at købe sort 
arbejde ifølge spørgeskemaundersøgelsen. Det er således et 
bredere udsnit af befolkningen, som køber sort arbejde, end 
som udbyder det. I det følgende analyseres købere af sort 
arbejde, hvilket giver et supplerende billede af, hvem der 
kan få en gevinst ved sort arbejde, jf. tabel V.3. 
 
 
 

 
8) Indkomst er defineret som summen af (hvide) løn- og overfør-

selsindkomster, kapitalindkomster, selvstændig erhvervsindkomst 
og udenlandske indkomster før skat. 

Ingen indkomst-
effekt på hyppighed 
og omfang af sort 
arbejde 

Kvalifikationer 
afgørende for sort 
arbejde 

Køb af sort arbejde 
er udbredt 
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Tabel V.3 Efterspørgsel efter sort arbejde 
 Hyppighed Antal timer Andel af indk.
Gift mand • • • 
Enlig mand 0,398* 0,172** 0,054 
Gift kvinde -0,306** -0,040 -0,008 
Enlig kvinde 0,267 0,099 0,002 
Alder -0,025 -0,006 -0,001 
Alder, kvadreret 0,000 0,000 0,000 
Børn ml. 0-6 år 0,131 0,147** -0,017 
Sjælland • • • 
Fyn 0,448** 0,117 0,044 
Jylland 0,056 0,006 -0,005 
Grundskole • • • 
Gymnasial udd. 0,194 0,196 0,068 
Erhvervssfaglig udd. 0,384 0,233 0,080 
Videreg. udd. 0,405 0,210 0,063 
Ej erhvervsrettet uddannelsesemne • • • 
Pædagogisk uddannelsesemne -0,086 -0,056 -0,055 
Videregående uddannelsesemne -0,047 -0,108 -0,060 
Industrielt uddannelsesemne -0,081 -0,064 -0,064 
Jordbrugsmæssigt uddannelsesemne 0,126 0,084 -0,063 
Sundhedsmæssigt uddannelsesemne -0,087 -0,036 -0,052 
Andet uddannelsesemne -0,894 -0,288 -0,026 
Lønmodtagere, laveste niveau • • • 
Lønmodtagere, mellemniveau -0,100 0,003 0,002 
Lønmodtagere, højeste niveau 0,026 0,029 0,000 
Selvstændige 0,329 0,052 0,007 
Ledig -0,192 -0,118 0,035 
Pensionist/efterløn -0,249 -0,126 0,185 
Under uddannelse -0,317 -0,176 -0,019 
Husstandsindkomst, 1. - 25.percentil • • • 
Husstandsindkomst, 25. - 50.percentil 0,320* 0,009 -0,035** 
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Tabel V.3 Efterspørgsel efter sort arbejde, fortsat 
 Hyppighed Antal timer Andel af indk.
Husstandsindkomst, 1. - 25.percentil • • • 
Husstandsindkomst, 25. - 50.percentil 0,320* 0,009 -0,035** 
Husstandsindkomst, 50. - 75.percentil 0,588** 0,053 -0,012 
Husstandsindkomst, 75. - 100.perc. 0,804*** 0,209** -0,001 
Konstant 0,441 -0,203 0,093 
N 1723 1723 882 
Anm.: Stjerner angiver det statistiske signifikansniveau: * 5 pct; ** 1 pct.; *** 0,1 pct. Analysen af 

hyppigheden anvender en logit-model for køb af sort arbejde. Analysen af købte sorte timer 
anvender en tobit-estimator på logaritmetransformeret sorte timer. De viste estimater er 
marginale effekter på censorerede timer, E(y|y>0). Analysen af indkomstandele anvender en 
OLS-estimator. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
Analysen af, hvem som inden for de seneste 12 måneder har 
købt sort arbejde, viser, at husholdninger med samlede 
indkomster på mindst 300.000 kr. hyppigere køber sort 
arbejde. De statistisk signifikante effekter for køn mv. for 
hyppigheden og omfanget af købt sort arbejde er sværere at 
fortolke, da det må antages, at køb af sort arbejde – i mod-
sætning til udbud af sort arbejde – ofte sker samlet for en 
husholdning. Der er tegn på, at familier med små børn køber 
flere sorte timer, men samlet set er det langt sværere at 
kategorisere de typiske købere af sort arbejde ud fra person-
lige eller uddannelsesmæssige karakteristika, end det er at 
karakterisere de typiske udbydere af sort arbejde. Dette 
tyder på, at køb af sort arbejde er et bredt forekommende 
fænomen i den danske befolkning, og at de typiske købere 
af sort arbejde derfor ikke adskiller sig nævneværdigt fra 
befolkningen som helhed. 
 
Der er dog en klar tendens til, at efterspørgslen efter sort 
arbejde stiger med indkomsten. Stigningen i efterspørgsel 
efter sort arbejde genfindes dog ikke, når udgiften til det 
sorte arbejde analyseres som andel af husholdningens 
samlede indkomst. Personlige præferencer vil afspejle sig i 
forbrugsandele, da de udtrykker, hvilke varer eller ydelser 
man foretrækker relativt til andre forbrugsmuligheder. Den 
manglende afhængighed af indkomstandelen af købt sort 

Sværere at 
kategorisere købere 
af sort arbejde 

Efterspørgsel efter 
sort arbejde stiger 
med indkomst 
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arbejde kan derfor tolkes derhen, at årsagen til det hyp-
pigere og større køb af sorte ydelser blandt personer med 
højere indkomster blot er en øget indkomst og ikke en 
højere tilbøjelighed til at købe sorte ydelser.  
 
Opsummering 
 
Analyserne for udbud af og efterspørgsel efter sort arbejde 
viser, at sort arbejde især udføres af mænd med erhvervs-
faglige uddannelser bosat i tyndere befolkede områder. Ud 
over et stigende forbrug af sort arbejde med indkomst er det 
derimod sværere at kategorisere de typiske købere af sort 
arbejde, hvilket kan tilskrives, at køb af sort arbejde er en 
folkesport. 
 
 
V.4 Gevinstens fordeling på køber og sælger 
 
Den privatøkonomiske gevinst af sort arbejde opstår som 
følge af, at der ikke betales indkomstskat og moms af sæl-
gerens indtægter. Den privatøkonomiske gevinst ved sort 
arbejde svarer altså ikke til den sorte indkomst, men bør 
opgøres på baggrund af de unddragne skatter. Selvom 
unddragelsen af indkomstskat og moms finder sted på 
sælgersiden, deles gevinsten mellem køberen og sælgeren, 
idet køberen får ydelsen billigere ved sort end ved hvidt 
arbejde. I den første del af dette afsnit beregnes på baggrund 
af relevante typeberegninger, hvorledes købere og sælgere 
af sort arbejde fordeler den privatøkonomiske gevinst 
mellem sig. 
 
I den anden del af dette afsnit benyttes denne viden om 
sælgeres og køberes gevinster til at fordele den privat-
økonomiske gevinst ud på enkeltpersoner, der altså kan 
have enten en købergevinst eller en sælgergevinst (eventuelt 
begge dele). Individets gevinst består således af summen af 
den gevinst vedkommende eventuelt har opnået, ved at 
sælge sorte ydelser og ved at købe sorte ydelser. For at 
opgøre, hvorledes den privatøkonomiske gevinst af sort 
arbejde påvirker den vertikale indkomstfordeling, opdeles 
befolkningen dernæst på indkomstdeciler (på baggrund af 

Den 
privatøkonomiske 
gevinst 

Påvirker den 
vertikale fordeling 
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deres hvide indkomst før skat). For hvert af disse indkomst-
deciler opgøres den gennemsnitlige gevinst af sort arbejde.  
 
Tidligere analyser af indkomst fordelingseffekten har kun 
set på effekten på indkomsten for sælgere af sort arbejde. 
Disse analyser finder, at der stort set ikke er nogen effekt på 
fordelingen. Analyserne i dette afsnit adskiller sig fra tidli-
gere analyser på to punkter: Der tages ikke udgangspunkt i 
den sorte indkomst, men i, hvor meget der snydes for i 
unddraget indkomstskat og moms. Desuden tages der højde 
for, at både køber og sælger af sort arbejde får del i den 
privatøkonomiske gevinst af snydet. 
 
Vinder køber eller sælger mest ved sort arbejde? 
 
Nedenfor beskrives tre typeberegninger, en tømrerydelse, en 
automekanikerydelse og en rengøringsydelse. 
 
Tabel V.4 sammenligner timepriser m.m. på det sorte og det 
hvide marked for tømrer- automekaniker- og rengørings-
ydelser.9 Den hvide ydelse antages at blive udført af en 
ansat i en virksomhed, der skal afholde faste udgifter til 
aflønning af bygnings- og maskinkapital samt kontorhold 
og løbende udgifter som momsbetalinger, garantiforplig-
telser, gennemsnitlig aflønning af den ansatte osv. Den sorte 
ydelse antages at blive udført af den samme person som den 
hvide ydelse, men ikke via en virksomhed og uden betaling 
af indkomstskat og moms.10 
 
 
 
 

 
9) Det er begrænset, hvor mange typer af ydelser der kan opstilles. 

Der skal bl.a. være tilgængelige data for både den sorte og den 
hvide timepris.  

10) Et alternativ er, at en ansat i virksomheden (eller ejeren selv) 
arbejder sort via firmaet. Undersøgelser tyder på, at det kun er 4 
pct. af det sorte arbejde, der finder sted inden for et firma, jf. 
Hvidtfeldt mfl. (2010). Derfor er der ikke fokus på dette tilfælde. 
Tallet dækker dog ikke nødvendigvis sorte ydelser mellem priva-
te, hvor kontakten oprindeligt er skabt via en virksomhed. 
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Tabel V.4 Betaling og aflønning af tid anvendt til hhv. hvid og sort produktion 
 Tømrer Auto-

mekaniker
Rengøring 

 ----------------  Kr. pr. time  --------------- 
Omkostning for køber ved hvidt arbejde    
  1.a Timepris ekskl. moms  379 453 192 
  1.b Moms (1.a ·0,25) 95 113 48 
  1.c Betaling i alt (1.a + 1.b)  474 566 239 
Virksomhedsregnskab ved hvidt arbejde    
  2.a Aflønning af ansat 221 218 174 
  2.b Øvrige udgifter (2.c – 2.a ) 158 235 17 
  2.c I alt (1.a) 379 453 192 
Sælgeren ved hvidt arbejde    
  3.a Bruttoløn  221 218 174 
  3.b Indkomstskat (3.a·0,43) 95 94 75 
  3.c Nettoløn (3.a – 3.b) 126 124 99 
    
Omkostning for køber ved sort arbejde    
  4.a Sort løn 153 152 108 
  4.b Øvrige udgifter (2.b·1,25 )  197 294 21 
  4.c I alt (4.a + 4.b) 350 446 129 
Anm.: Alle beløb er opgjort i 2010-priser. 
Kilde: Hvidtfeldt mfl. (2010), Danmarks Statistik, Statistikbanken, Danmarks Automobilhandlerfor-

ening, en række håndværksfirmaer samt egne beregninger. 

 
 
Beregningerne er lavet for gennemsnitlige priser og løn-
ninger. I det marginale tilfælde kan der ikke forventes at være 
en gevinst ved, at en ydelse udføres sort frem for hvidt: Der 
eksisterer typisk såvel et sort som et hvidt marked. For den 
marginale køber vil det gælde, at den marginale gevinst for 
både sort og hvidt arbejde er lig den marginale omkostning. 
Dette kan f.eks. skyldes, at den marginale køber har en bedre 
moral end den gennemsnitlige køber af sort arbejde, lægger 
større vægt på at købe en ydelse med garanti, eller blot at 
vedkommende har større søgeomkostninger end gennemsnit-
tet ved at finde en sort sælger af den efterspurgte ydelse. 
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I det følgende gennemgås typeberegninger, der vedrører 
tømreren. Når køberen modtager en regning fra et tømrer-
firma, er der typisk tre hovedelementer på regningen: Mate-
rialer, arbejdsløn og moms. Her ses bort fra materialer, som 
ikke let kan unddrages moms. På baggrund af kontakt til en 
række tømrerfirmaer over hele landet er der beregnet en 
gennemsnitlig køberpris ekskl. moms på 379 kr. pr. arbejds-
time.11 Momsbetalingen for de 379 kr. er 95 kr., hvilket 
giver en køberpris på 474 kr. for en tømrertime. 
 
Prisen for tømrertimen skal dække forskellige omkostninger 
i virksomheden, først og fremmest løn til tømreren. I Dan-
marks Statistiks lønstatistik opgives den gennemsnitlige 
timeløn for en tømrer til 221 kr. Der er således 158 kr. pr. 
time tilbage til aflønning af kontorpersonale, kapitalapparat, 
profit og andre udgifter så som garantireparationer, arbejds-
skadeforsikring osv.  
 
Tømreren skal betale skat af 221 kr. pr. time. Det antages, at 
hans marginalskat er 43 pct., dvs. han betaler 95 kr. i skat, 
og har dermed en nettoløn efter skat på 126 kr.  
 
Den gennemsnitlige sorte timepris inden for bygge og anlæg 
er på 153 kr., jf. Hvidtfeldt mfl. (2010). Da den sorte løn i 
sagens natur ikke er beskattet, er prisen den samme for 
køber og sælger. Det er imidlertid yderligere antaget, at 
køberen af en sort time skal afholde en udgift (4.b) svarende 
til de øvrige udgifter (2.b) ved hvidt køb. Det skyldes, at 
køberen ved sort arbejde selv bærer udgiften til f.eks. garan-
tireparationer, eller selv skal stille redskaber til rådighed.  
 
 

 
11) Prisen er opgjort på baggrund af kontakt med 30 tømrerfirmaer 

over hele landet. Der er en betydelig variation i priserne på tværs 
af områderne, “Hovedstadsområdet”, “Større provinsbyer” og 
“øvrige” samt inden for hvert af områderne. Det tilsvarende præ-
senterede tal for autoreparationer er et gennemsnit af priser ind-
samlet af Dansk Automobilhandlerforening. Dette tal er et ligele-
des gennemsnit for hele landet, og der er betydelig prisvariation 
på tværs af landsdele og inden for hver landsdel. For rengøring er 
der i stedet antaget en markup på 10 pct. af lønnen 
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Snydet i forbindelse med sort arbejde samt købers og sæl-
gers privatøkonomiske gevinst forbundet hermed, er bereg-
net i tabel V.5 på baggrund af data og beregninger i tabel 
V.4. Den privatøkonomiske gevinst for sælger beregnes 
som forskellen mellem vedkommendes hvide nettoløn og 
sorte løn. Den privatøkonomiske gevinst for køber beregnes 
som vedkommendes betaling for en hvid time fratrukket den 
alternative sorte betaling og virksomhedens øvrige udgifter i 
forbindelse med hvid produktion (inkl. moms).  
 
Det er i beregningen antaget, at køberen har en udgift sva-
rende til værdien af de øvrige udgifter i tabel V.4, når der 
købes en sort time i stedet for en hvid. Dette er dog ikke 
nødvendigvis tilfældet. “Øvrige udgifter” i tabellen repræ-
senterer som nævnt bl.a. aflønning af kapitalapparat og 
garantiudgifter. Det er muligt, at en del af disse udgifter ved 
sort arbejde pålægges køberen. F.eks. er der ikke garanti på 
sorte ydelser, hvorfor køberen bærer garantiomkostningen. 
Det er også muligt, at køberen selv skal stille kapitalapparat 
(værktøj osv.) til rådighed. En anden del af øvrige omkost-
ninger er nødvendige for at drive en virksomhed, der opfyl-
der de formelle regler, myndighederne opstiller. Det kan 
f.eks. være omkostninger i forbindelse med overholdelse af 
arbejdsmiljøregler eller krav om regnskabsaflæggelse. Disse 
omkostninger har således et samfundstjenstligt formål og 
kan ikke betragtes som overflødige, men afholdes næppe i 
forbindelse med sort produktion. Det er i beregningen 
antaget, at køberens gevinst reduceres med et beløb svaren-
de til markedsværdien af virksomhedens øvrige udgifter, 
dvs. inkl. moms. I en følsomhedsanalyse nedenfor diskute-
res effekterne, hvis køberens gevinst kun reduceres med 
halvdelen af de øvrige udgifter eller slet ikke reduceres af 
denne årsag. 
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Tabel V.5 Privatøkonomisk gevinst for køber og sælger af sort arbejde 
 Tømrer Automekaniker Rengøring 
 ------------------  Kr. pr. time  ------------------ 
Snyd  
  5.a Indkomstskat (3.b) 95 94 75 
  5.b Moms (2.a·0,25) 55 55 44 
  5.c Snyd i alt (5.a + 5.b) 150 148 118 
Købers og sælgers gevinst ved snyd    
  6.a Køber (1.c – 4.c) 123 121 110 
  6.b Sælger ( 4.a – 3.c) 27 28 9 
 ---------------------  Pct.  --------------------- 
Fordeling af gevinst  
  6.c Køber (100·6.a/(6.a+6.b )) 82 81 93 
  6.d Sælger (100·6.b/(6.a+6.b )) 18 19 7 
Anm.: Numrene angivet i parentes i første søjle refererer til numrene i tabel V.4. Alle beløber opgjort i

2010-priser. 
Kilde: Egne beregninger baseret på tabel V.4.  

 
 
Hvis en tømrerydelse udføres sort i stedet for hvidt, vil 
køberen således spare (474-350) = 123 kr. pr. time, mens 
tømreren blot vil vinde (153-126) = 27 kr. pr. time. Dette 
svarer til, at køberen får 82 pct. af den samlede gevinst på 
(123+27) = 150. Tømreren får 18 pct. Det vil sige, at langt 
den største del af den privatøkonomiske gevinst ved at 
ydelsen udføres sort, tilfalder under standardantagelserne 
køberen. 
 
Udgifterne til materialer holdes ude af regnestykket. En del 
af håndværkerens avancer vil typisk ligge på materialerne: 
Håndværkeren har mulighed for at få rabat på indkøbet af 
materialer, men tager f.eks. en pris fra køberen svarende til, 
hvad køberen selv skulle betale for materialerne. Hvis 
håndværkeren i forbindelse med den sorte ydelse oprethol-
der sin avance på materialerne, vil hans andel af den privat-
økonomiske gevinst ved sort arbejde være højere end i 
typeberegningerne.  
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Effekterne i typeberegningen med automekanikeren og med 
rengøringen svarer til typeberegningen med tømreren. 
Automekanikerydelsen er dog mere kapitalintensiv, og 
garantiaspektet er centralt. Det modsatte er tilfældet for 
rengøringsydelsen, hvor kvaliteten af ydelsen er mere 
synlig. 
 
Følsomhedsanalyser 
 
Det er klart, at typeberegninger som de ovenstående er 
behæftet med større usikkerheder end mange andre analy-
ser, f.eks. pga. udvælgelsen af typerne. Validiteten af analy-
sernes resultater skal ses i dette lys. For at vurdere betyd-
ningen af beregningernes robusthed gennemføres en række 
følsomhedsanalyser af centrale data. 
 
Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at der leveres 
samme ydelse af en time på det sorte og på det hvide mar-
ked. Det er sandsynligt, at timeproduktiviteten er større for 
en håndværker på det hvide marked end på det sorte mar-
ked, f.eks. fordi en håndværker på det hvide marked vil 
have en relevant uddannelse, mens en håndværker på det 
sorte marked ikke nødvendigvis er uddannet til jobbet. En 
lavere timeproduktivitet hos den sorte håndværker betyder, 
at køberens gevinst reduceres tilsvarende, da der betales pr. 
time. Betydningen af dette vurderes nedenfor.   
 
Tømreren løber en risiko for at blive opdaget, hvorfor 
dennes gevinst bør fratrækkes en risikopræmie svarende til 
opdagelsessandsynligheden ganget med straffen. Da det er 
omkostningsfuldt at opdage sort arbejde, er opdagelses-
sandsynligheden og dermed risikopræmien dog lille. Der 
kan ikke desto mindre være grunde til, at sælgerens gevin-
ster er lidt mindre end opgjort i tabel V.5. 
 
Såvel køber som sælger kan foretrække at være lovlydige, 
dvs. at de vil opleve et moralsk betinget velfærdstab, hvis 
ydelsen udføres sort. Værdien af dette velfærdstab er ikke 
medregnet i analyserne, men bør principielt fratrækkes 
køberens og sælgerens respektive gevinster. Typeberegnin-
gerne er opstillet for gennemsnitlige værdier for lønninger 
og priser. Det må forventes, at den privatøkonomiske ge-
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vinst ved nogle sorte transaktioner er større end ved andre. 
Udover variationer i lønninger og priser vil også individuel-
le forskelle i oplevet opdagelsessandsynlighed, individuelle 
forskelle i modviljen mod risiko og altså også individuelle 
forskelle i det moralsk betingede velfærdstab medvirke til 
forskelle på den privatøkonomiske gevinst af forskellige 
sorte transaktioner. 
 
Ud over en lavere værdi af en sort time enten pga. lavere 
produktivitet, opdagelsessandsynlighed eller manglende 
garanti, kan der også være datamæssig usikkerhed mht. den 
antagne løn. Fordelingen af den privatøkonomiske gevinst 
under forskellige alternative antagelser om den sorte pro-
duktivitet og den sorte og den hvide løn er vist i tabel V.6. 
 
Niveauet for den hvide løn har betydning for fordelingen af 
gevinsten, men selv hvis den hvide løn er 20 pct. lavere end 
beregnet, får køberen fortsat over halvdelen af gevinsten. 
 
 

Tabel V.6 Følsomhedsanalyser af købernes andel af den privatøkonomiske 
gevinst ved sort arbejde 

 Tømrer Automekaniker Rengøring 
 --------------------------  Pct.  -------------------------- 
Basisantagelser 82 81 93 
Hvid løn    
  - 20 pct. 57 56 70 
Sort produktivitet    
  - 20 pct. 76 75 90 
Kombination    
  Hvid løn: - 20 pct. og 
  sort produktivitet: - 20 pct.  

36 35 58 

Øvrige udgifter:    
  Køberen betaler 0 pct. 92 94 94 
  Køberen betaler 50 pct. 89 91 93 
a) Tabellen viser effekten af ændringer i forhold til de niveauer, der er angivet i tabel V.5. 
Kilde: Hvidtfeldt mfl. (2010), Danmarks Statistik, Statistikbanken, Danmarks Automobilhandlerfor-

ening,en række håndværksfirmaer samt egne beregninger. 
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Det er ikke usandsynligt, at produktiviteten er lavere i sort 
arbejde end i hvidt jf. ovenfor. Selv hvis produktiviteten i sort 
arbejde er 20 pct. lavere end i hvidt, vil det stadig være køberen, 
der får den største del af gevinsten for alle tre typer af ydelser. 
 
Der kan imidlertid også være forskel på de personer, der 
udfører sort arbejde, og de personer, der udfører hvidt 
arbejde. Det kan muligvis forventes, at alle disse grupper vil 
have en lavere produktivitet på såvel det sorte som det hvide 
marked, og derfor står over for en lavere hvid løn. I kombi-
nationstilfældet, præsenteret i tabel V.6, er det antaget, at 
sælgeren er 20 pct. mindre produktiv end gennemsnittet på 
det hvide marked pga. ringere evner, og at dette afspejler sig 
i en hvid løn, der er 20 pct. lavere end gennemsnittet. Det er 
yderligere antaget, at vedkommende er 20 pct. mindre 
produktiv på det sorte marked end på det hvide marked, 
f.eks. på grund af ringere adgang til kapital på det sorte 
marked. I dette tilfælde vil køberen stadig få omkring ⅓ af 
den privatøkonomiske gevinst ved sort tømrer- og auto-
mekanikerarbejde. For rengøring vil gevinsten fordele sig 
nogenlunde ligeligt mellem sælger og køber. 
 
Det er i hovedberegningen antaget, at køberen lider et tab 
svarende til aflønningen af de øvrige udgifter ved sort 
arbejde, f.eks. pga. fraværet af garanti eller fordi vedkom-
mende selv skal stille det nødvendige kapitalapparat til 
rådighed.  Det er dog ikke sikkert, at køberen vil opleve et 
tab, der er helt af denne størrelsesorden, f.eks. vil vedkom-
mende formentlig ikke lægge særlig vægt på at virksom-
heden opfylder de lovpligtige regnskabskrav. Hvis det 
antages, at køberens gevinst kun reduceres med halvdelen af 
værdien af de øvrige omkostninger, vil køberens andel af 
gevinsten være ca. 90 pct. Hvis køberens gevinst slet ikke 
reduceres af denne årsag, vil andelen være endnu højere. 
 
De samfundsøkonomiske effekter af den manglende afløn-
ning af øvrige faktorer kan ikke entydigt fastslås: Hvis 
køberen ikke stiller det nødvendige kapitalapparat til rådig-
hed, men der i stedet er tale om f.eks. arbejdsgiverens 
værktøj, der slides ved det sorte arbejde, snydes arbejdsgi-
veren for denne værdi (og køberen får en tilsvarende ge-
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vinst). Hvis tømreren benytter sit eget værktøj, skal hans 
gevinst ved det sorte arbejde reduceres med værdien af 
sliddet. Hvis der derimod er tale om, at tømreren benytter 
arbejdsgiverens værksted uden for arbejdstiden, uden at det 
giver anledning til slid, er der blot tale om en forbedret 
kapacitetsudnyttelse og dermed en gratis gevinst.  
 
Selv om der er store usikkerhedsmomenter i beregningerne 
af de privatøkonomiske gevinster, giver de et ret sikkert 
fingerpeg om, at køberne af sort arbejde hjemtager en større 
del af den privatøkonomiske gevinst ved snyderiet, end man 
umiddelbart kunne forestille sig. Dette har naturligvis 
betydning for, hvor attraktive tiltag, der også lægger straf på 
købere af sort arbejde, vurderes at være. 
 
Gevinstens fordeling på tværs af indkomstgrupper 
 
Der kan skelnes mellem to typer af fordeling, horisontal og 
vertikal. Med vertikal fordeling menes fordeling mellem rig 
og fattig. Skattesystemet er i høj grad indrettet efter at nå en 
mere ligetil vertikal fordeling. Med horisontal omfordeling 
menes omfordelingen mellem personer, der i udgangspunk-
tet er lige, f.eks. forstået som at de har samme brutto-
indkomst. Horisontal omfordeling vil typisk blive anset for 
et problem, der skal reduceres mest muligt. 
 
Det er oplagt, at sort arbejde har en horisontalt omfordelen-
de effekt, da det giver en gevinst til personer, der køber eller 
sælger sorte ydelser på bekostning af personer, der ikke gør. 
Alene ud fra dette fordelingshensyn bør omfanget af sort 
arbejde om muligt reduceres. 
 
Det er imidlertid også relevant, om eksistensen af sort 
arbejde ligesom skattesystemet er progressivt omfordelende, 
dvs. fra rig til fattig, eller om sort arbejde er regressivt 
omfordelende, dvs. fra fattig til rig. Hvis eksistensen af sort 
arbejde er regressivt omfordelende, er der et yderligere 
argument for at skærpe indsatsen over for sort arbejde, da 
det modarbejder skattesystemets målsætning. Hvis sort 
arbejde derimod er progressivt omfordelende, understøttes 
formålet med skattesystemet, og der kan være argumenter 
for en relativt mindre indsats over for sort arbejde. Dette bør 
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dog holdes op mod den horisontale omfordeling, der en-
tydigt trækker i retning af en forøget indsats over for sort 
arbejde.12 
 
I dette afsnit opgøres, hvorledes sort arbejde påvirker den 
vertikale fordeling. Sort arbejde giver en privatøkonomisk 
gevinst til såvel køber som sælger, jf. ovenfor. For at opgøre 
den vertikale fordelingseffekt er det nødvendigt at tage 
højde for både købernes og sælgernes privatøkonomiske 
gevinst ved sort arbejde. 
 
Både købet og salget af sort arbejde afhænger af indkom-
sten. I det følgende ses på, hvorledes den privatøkonomiske 
gevinst ved sort arbejde fordeler sig på tværs af indkomst-
deciler under forskellige antagelser om, hvorledes køber og 
sælger deler gevinsten. På baggrund af analyserne i det 
foregående afsnit antages det som udgangspunkt, at køberen 
får 75 pct. af gevinsten, mens sælgeren får de resterende 25 
pct. 
 
Den privatøkonomiske gevinst i form af unddraget moms og 
indkomstskat ved sort arbejde beregnes i første omgang på 
baggrund af viden om det individuelle salg af sort arbejde i 
kombination med oplysninger om sælgerens hvide indkomst 
og dermed marginalskat.13  
 
Figur V.1 viser sammenhængen mellem den hvide indkomst 
og gevinsten fra sort arbejde, når det antages at 25 pct. af 
gevinsten tilfalder sælgeren, mens 75 pct. af gevinsten 
tilfalder køberen af sort arbejde. Det fremgår af figuren, at 
der er en positiv sammenhæng mellem den hvide indkomst 
og den absolutte gevinst af sort arbejde. Således er den 
gennemsnitlige gevinst blandt de 10 pct. laveste indkomster 
6.000 kr. pr. år, mens den for de 10 pct. højeste indkomster 
er knap 17.000 kr. pr. år. 
 
12) Også efficienstabet, diskuteret i afsnit V.2, kalder på en indsats 

for at reducere omfanget af sort arbejde. 

13) Data for udbud og efterspørgsel efter sort arbejde stammer fra 
Rcokwool Fondens spørgeskemaundersøgelser. Den individuelle 
marginalskat er beregnet ved at koble disse data med registerdata 
fra Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i den person-
lige indkomst i beregningen af marginalskatten. 
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Figur V.1 Privatøkonomisk gevinst af sort arbejde, hvis 
køber og sælger deler gevinsten 75:25 
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Kilde: Rockwoolfondens forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne 

beregninger. 
 
 
Den positive sammenhæng mellem sort gevinst og hvid 
indkomst stammer fra en tilsvarende positiv sammenhæng 
mellem sort gevinst og hvid indkomst for både køber og 
sælger. 
 
Der er flere årsager til den positive sammenhæng mellem 
sælgergevinsten af sort arbejde og den hvide indkomst. 
Marginalskatten af den hvide løn stiger med stigende hvid 
indkomst, hvilket alt andet lige giver en stærk sammenhæng 
mellem gevinst af sort arbejde og den hvide indkomst. En 
supplerende analyse viser, at der yderligere er en signifikant 
positiv sammenhæng mellem den sorte timeløn og den 
hvide bruttoindkomst. Dette er ikke overraskende, idet en 
højere produktivitet som udgangspunkt må forventes at lede 
til såvel en højere hvid som en højere sort løn. Der er imid-
lertid ikke en signifikant sammenhæng mellem den hvide 
bruttoindkomst og antallet af sorte arbejdstimer, der således 
i modsætning til marginalskatten og produktiviteten ikke 
bidrager til at forklare den positive sammenhæng mellem 
hvid indkomst og gevinsten af sort arbejde.  
 
Det er ikke specielt underligt, at der også på købersiden er 
en positiv sammenhæng mellem den sorte gevinst og den 
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hvide indkomst: Højere indkomst vil forøge efterspørgslen 
efter alle normale varer, herunder sorte ydelser.  
 
I figur V.2 sættes gevinsten fra sort arbejde i forhold til de 
hvide bruttoindkomster. For de laveste indkomstgrupper 
udgør den sorte gevinst en større andel af deres indkomst, 
end tilfældet er for de højere indkomstgrupper. For ind-
komstdecil fire til ti udgør gevinsten en nogenlunde kon-
stant andel på 3 til 4 pct. Det vil sige, at selvom der er en 
tendens til, at den absolutte sorte gevinst stiger med ind-
komsten, påvirker gevinsten fra sort arbejde således den 
vertikale indkomstfordeling i progressiv retning. 
 
 
Figur V.2 Sort gevinst i forhold til hvid bruttoindkomst, 

hvis køber og sælger deler gevinsten 75:25 
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Kilde: Rockwoolfondens forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne 

beregninger. 
 
 
I afsnit III.4 blev muligheden for regressiv skævhed disku-
teret, og konklusionen var, at der næppe opstår en regressiv 
skævhed i forbindelse med borgernes underrapportering af 
indkomst. På baggrund af resultatet i figur V.2 kan det 
konkluderes, at snyd i form af sort arbejde heller ikke giver 
anledning til regressiv skævhed. Tværtimod viser figuren, at 
lavtlønnende har den største gevinst som andel af indkomst, 
og at sort arbejde derfor gør skattesystemet mere progressivt 
og dermed skaber en mere ligelig indkomstfordeling. 
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Som en følsomhedsanalyse er resultatet i figur V.2 gen-
beregnet med alternative antagelser om fordelingen af 
gevinsten mellem køber og sælger.  
 
Figur V.3 viser forholdet mellem den sorte gevinst og den 
hvide indkomst, hvis det antages, at det er sælgeren, der får 
hele den privatøkonomiske gevinst af det sorte arbejde. Det 
fremgår af figuren, at der er et meget konstant forhold fra 
fjerde decil, mens der for personer i de tre laveste ind-
komstdeciler er en noget større gevinst af sort arbejde i 
forhold til hvid indkomst. Dvs. der ser også ud til at være 
progressiv omfordeling for sælgere. 
 
 
Figur V.3  Sort gevinst i forhold til hvid bruttoindkomst, 

hvis sælger får hele gevinsten 
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Kilde: Rockwoolfondens forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne 

beregninger. 
 
 
Forholdet mellem den sorte gevinst og den hvide indkomst, 
under antagelse af, at det er køberen, der får hele den pri-
vatøkonomiske gevinst af det sorte arbejde, vises i figur 
V.4. Også for købere ser der ud til at være en vis progressiv 
omfordeling, men tendensen er ikke så tydelig som for 
sælgere. Hvis der ses bort fra den nederste decil, kan for-
tolkningen lige så godt være at der hverken er progressiv 
eller regressiv omfordeling. Ved fortolkningen af resultatet i 
figur V.4 må det dog også erindres, at datamaterialet på 
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købersiden er betydeligt smallere end på udbudssiden, da 
der kun er gennemført en enkelt spørgeskemaundersøgelse. 
Det betyder, at tilfældige variationer i data kan have betyd-
ning for resultatet. 
 
 
Figur V.4 Sort gevinst i forhold til hvid bruttoindkomst, 

hvis køber får hele gevinsten 
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Kilde: Rockwoolfondens forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne 

beregninger. 
 
 
Hvis sælger og køber deler gevinsten ligeligt imellem sig, 
vil fordelingen svare til gennemsnittet af fordelingen i figur 
V.3 og V.4. Dvs. også i dette tilfælde vil der samlet set være 
en progressiv omfordeling i kraft af sort arbejde. 
 
Opsummering 
 
Ved sort arbejde unddrager sælgeren det offentlige ind-
komstskat og moms, hvorved der opnås en privatøkonomisk 
gevinst af sort arbejde. Sælgeren deler imidlertid gevinsten 
med køberen, og typeberegninger tyder på, at køberen under 
standardantagelser får størstedelen af gevinsten. En række 
usikkerhed betyder imidlertid, at sælgerens andel af gevin-
sten kan være såvel større som mindre end dette. Det er dog 
et ganske robust resultat, at køberen får mindst halvdelen af 
gevinsten. 
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Analyser udført på mikrodata indsamlet af Rockwool-
fondens Forskningsenhed tyder på, at den privatøkonomiske 
gevinst ved sort arbejde målt i kroner i særlig grad tilfalder 
personer med en høj hvid indkomst. Det gælder både på 
sælger- og købersiden, at det er de høje indkomster, der får 
den største gevinst. Kombineres gevinsterne på sælger- og 
købersiden snyder personer med de 10 pct. højeste indkom-
ster i gennemsnit for 17.000 kr. pr. person via sort arbejde, 
mens de 10 pct. laveste indkomster snyder for 6.000 kr. pr. 
år. Der er imidlertid en tilsvarende forskel mellem de hvide 
bruttoindkomster på tværs af indkomstgrupper. Det betyder, 
at der er en negativ sammenhæng mellem gevinsten fra sort 
arbejde i pct. af den hvide indkomst og den hvide brutto-
indkomst. Der er således tegn på, at de begrænsede mulig-
heder for at håndhæve forbuddet mod sort arbejde skaber en 
progressiv omfordeling. Herudover finder der en horisontal 
omfordeling sted til snydere fra ikke-snydere. 
 
 
V.5 Direkte instrumenter over for sort arbejde 
 
I dette afsnit ser vi på tiltag, der har til formål direkte at 
påvirke omfanget af sort arbejde. Instrumenterne kan grund-
læggende deles op i pisk og gulerod.  
 
Det er som udgangspunkt ikke i dag i Danmark strafbart at 
købe sort arbejde.14 I det foregående afsnit fandt vi, at 
køberen får en overraskende stor del af den privat-
økonomiske gevinst ved sort arbejde. I dette afsnit gennem-
gås derfor de praktiske muligheder og begrænsninger for at 
anvende forbud mod køb af sort arbejde som instrument. 
 
Hovedparten af det sorte arbejde udføres af privatpersoner 
for privatpersoner. Denne type af beskæftigelse presses bl.a. 
af administrative barrierer over i den uformelle økonomi. 
Muligheden for at danne systemer, der fjerner disse bar-

 
14) I særligt grove tilfælde kan en køber, hvis det kan bevises, at der 

er indgået en aftale om sort arbejde, blive dømt for medvirken til 
skattesvig, jf. http://www.skm.dk/presse/kampagner/fairplay 
/5067.html. 
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rierer, diskuteres. Befolkningens skattemoral er af betyd-
ning for en effektiv skatteopkrævning.  
En skattelovgivning, der ikke er i overensstemmelse med 
befolkningens opfattelse af “ret og rimeligt”, kan lede til en 
lavere skattemoral. Det opfattes givetvis af mange som 
urimeligt, at eksempelvis gensidige vennetjenester i prin-
cippet er skattepligtige. Sidst i afsnittet vurderes effekterne 
af at tillade gensidige vennetjenester. 
 
Forbud mod køb af sort arbejde 
 
I afsnit IV.2 diskuterede vi, at en forøgelse af straf kan være 
et omkostningseffektivt instrument til at nedbringe om-
fanget af sort arbejde. Man kan i princippet vælge at operere 
med en meget høj straf og en lav opdagelsessandsynlighed 
og derved opnå et billigt alternativ til en omkostningsfyldt, 
høj opdagelsessandsynlighed kombineret med en lavere 
straf. 
  
En person, der arbejder sort, vil, hvis det opdages, skulle 
betale den unddragne skat. Hvis personen er på overførsels-
indkomst, vil de ulovligt modtagne overførsler også skulle 
tilbagebetales. Personen vil få en bødestraf og i særligt 
grove tilfælde, hvor snydet overstiger 250.000 kr., kunne 
straffes med fængsel. Bøden vil som udgangspunkt være på 
100 pct. af den unddragne skat ved snyd i mindre omfang. I 
grovere tilfælde kan bøden stige til at udgøre op til 200 pct. 
af den unddragne skat, jf. www.skat.dk. Sammenholdes 
dette med en meget lav opdagelsessandsynlighed, kan det 
dog konstateres, at der kun er et begrænset økonomisk 
incitament til at arbejde hvidt frem for sort op til et vist 
omfang, når der kun ses på straffen. 
 
De færreste vil dog finde det acceptabelt at indføre meget 
høj straf som f.eks. et langt fængselsophold for et begrænset 
udbud af sort arbejde. Denne almene opfattelse af, hvad der 
er en rimelig straf, udmøntes som et centralt element i den 
nuværende danske straffelov: Der skal være en proportiona-
litet mellem størrelsen af den forbrydelse, der er begået, og 
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den straf, der idømmes.15 Denne proportionalitet tager ikke 
højde for opdagelsessandsynligheden, men relaterer sig kun 
til forholdet mellem forbrydelse og straf. Det implicerer 
således ikke, at en lavere opdagelsessandsynlighed skal give 
sig udslag i en højere straf.  
 
Proportionalitetsprincippet angiver ikke eksplicit størrelses-
forholdet mellem forbrydelse og straf, og der kan være 
forskellige holdninger til, hvor alvorlig f.eks. økonomisk 
kriminalitet er i sammenligning med vold. Det er heller ikke 
med udgangspunkt i økonomisk teori muligt at angive, 
hvorledes forholdet mellem forbrydelse og straf bør være. 
Derfor må en fastlæggelse af straframmerne typisk være 
overladt til en subjektiv politisk vurdering og den præcise 
strafudmåling til domstolene. 
 
I det følgende opfattes proportionalitetsprincippet som en 
udefra givet betingelse, der sætter grænser for, hvor store 
straffe der kan idømmes.  
 
Feld og Schneider (2010) samt Williams og Renooy (2008) 
gennemgår en række studier af effekten af straf og kon-
kluderer, at der langt fra er overbevisende evidens for, at 
straf reducerer omfanget af den sorte økonomi som forud-
sagt af teorien. Der er f.eks. tale om et komplekst samspil 
mellem straf og skattemoral, da skattemoralen ikke er 
eksogent givet, men påvirkes af straf og håndhævelse. Man 
kan f.eks. forestille sig, at hårdere straffe i sig selv kan 
reducere skattemoralen eller føre til færre anmeldelser, hvis 
straffen opleves som ude af proportion. Manglende kend-
skab til, hvad der er lovligt, kan også medvirke til at reduce-
re effekten af straf. 
 
Det er i dag strafbart at udføre sort arbejde, men det er 
bortset fra i meget grove tilfælde ikke strafbart at købe sort 
arbejde, jf. ovenfor. Samtidig er sort arbejde en ulovlig 
aktivitet, der er aftalt mellem køber og sælger, og som leder 
 
15) Proportionalitetsprincippet blev introduceret i 1800-tallet i 

forbindelse med et opgør med datidens hårdere straffe. Den indtil 
da manglende korrespondance mellem straf og den almene opfat-
telse af rimelighed betød bl.a., at mange undlod at anmelde for-
brydelser. 
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frem til en gevinst for både køberen og sælgeren af det sorte 
arbejde. Man kan derfor mene, at køberen medvirker til en 
forbrydelse og får gevinst af den, men da vedkommende 
ikke straffes, er der ikke proportionalitet mellem forbrydel-
sens størrelse og straffen. 
 
I Norge er det fra 2011 blevet ulovligt at købe sort arbejde. 
Således kan en køber af enhver vare eller tjenesteydelse, 
uanset om sælgeren er en virksomhed eller en privatperson, 
blive gjort medansvarlig, hvis sælgeren snyder i skat.  
 
Det kan selvsagt være svært for en køber af en vare eller en 
ydelse at kontrollere, om sælgeren snyder i Skat. Køberen 
kan i det norske system kun blive gjort medansvarlig, hvis 
købet er større end 10.000 kr., men køberen kan træde ud af 
sit strafansvar, hvis betalingen finder sted elektronisk. En 
kvittering for ydelsen er derimod ikke tilstrækkeligt til, at 
køberen træder ud af sit strafansvar. Pointen omkring elek-
tronisk betaling er central i det norske system, da der ved en 
elektronisk betaling efterlades et spor, som skattemyndig-
hederne efterfølgende kan bruge som bevis for skatte-
unddragelse.  
 
Et system med samme formål er implementeret i Italien, 
hvor køb af sort arbejde også er forbudt. Her er det et krav, 
at køberne af en vare eller en serviceydelse skal kunne 
fremvise en kvittering. Dette pålægger dog køberen en reel 
omkostning, da vedkommende skal holde styr på kvitterin-
gerne. 
 
Hverken det norske eller det italienske system løser det 
grundlæggende problem, at det kan være svært for myndig-
hederne at opspore og bevise, hvis der har været udført 
kontant betalt sort arbejde. Med begge instrumenter fjernes i 
midlertidig den potentielle situation, hvor køberen ræson-
nerer over for sig selv, at han ikke har viden om, hvorvidt 
sælger betaler skat og moms. Køberen fortælles med f.eks. 
de norske regler, at hvis betalingen falder kontant, så del-
tager køberen i en eventuel ulovlighed. Da det norske 
system er administrativt enkelt, må det anses for bedre end 
det italienske. 
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Et problem ved at implementere det norske system i Dan-
mark er, at Skat ikke automatisk har adgang til at se bevæ-
gelserne på borgernes konti.16 Derved har Skat kun begræn-
sede muligheder for at udnytte de spor, elektronisk overfør-
sel efterlader. Hvis det norske system implementeres i 
Danmark, vil det kunne effektiviseres, ved at Skat får fri 
adgang til at kontrollerer bevægelser på borgeres og virk-
somheders konti. Ud fra et snævert økonomisk synspunkt 
vil en sådan løsning være hensigtsmæssig, men kan mulig-
vis opfattes som en krænkelse af privatlivets fred og derfor 
uacceptabel. 
 
En alternativ mulighed for at sikre Skat den nødvendige 
information til at kunne udnytte mulighederne i det norske 
system er, at danne et supplerende system baseret på tredje-
partsindberetninger i de situationer, hvor en privatperson 
køber en ydelse af en anden privatperson. Det kan f.eks. ske 
ved at kræve, at betalingen finder sted til en “mellemkonto” 
administreret af Skat, der automatisk overfører beløbet 
videre til f.eks. sælgerens nem-konto. Et sådant system vil 
sikre Skat viden om betalingen, og vil gøre det muligt 
efterfølgende at inddrage denne information i årsopgørel-
sen. Et problem med denne løsning er imidlertid, at det 
kræver, at køberen af en ydelse kan skelne mellem, om 
sælgeren er en virksomhed eller en privatperson. Hvis det er 
en virksomhed, er en almindelig elektronisk overførsel 
tilstrækkelig, men hvis det er en privatperson, skal betalin-
gen ske via mellemkontoen i Skat.  
 
Den norske grænse på 10.000 NKR kan have en vis ind-
flydelse på effekten af lovændringen. Analyser viser, at den 
gennemsnitlige køber af sort arbejde køber for lige godt 
10.000 kr. pr. år. En noget bredere dækning af et forbud vil 
kunne opnås med en væsentligt lavere beløbsgrænse på 
f.eks. 3.000 kr. pr. år. Når der sættes en eksplicit beløbs-
grænse, er der en risiko for, at sort arbejde under denne 
grænse reelt legitimeres, selvom det forsat principielt er 
ulovligt. Dette kan i yderste konsekvens lede til en samlet 

 
16) For virksomheder kan Skat i forbindelse med revision kræve at se 

dokumentation for kontobevægelser. Skat har dog heller ikke for 
virksomheder automatisk adgang til konti. 
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stigning i det sorte arbejde. Også af denne grund bør der 
overvejes en væsentligt lavere beløbsgrænse end den nor-
ske. 
 
Et forbud mod køb af sort arbejde kombineret med en straf 
af rimelig størrelse vil sikre, at der kommer proportionalitet 
mellem gevinsten ved sort arbejde og straffen herfor på 
købersiden, jf. analyserne i det foregående afsnit om købers 
og sælgers fordeling af gevinsten ved sort arbejde.  
 
Et forbud mod køb af sort arbejde vil virke ad tre veje: For 
det første vil den samlede forøgelse af straffen for ulovlig-
heden i sig selv have en vis (dog muligvis lille) afskræk-
kende effekt. For det andet vil en køber nu ikke kunne 
hævde at have været i god tro, dvs. der vil ikke være tvivl 
om ydelsens ulovlige karakter. For det tredje kan selve 
ulovliggørelsen tænkes at have en stigmatiseringseffekt for 
købere, der måske nok gerne vil opnå en gevinst af andres 
ulovligheder, men som ikke ønsker selv at bryde loven.  
 
Samlet set er det dog tvivlsomt, om et forbud også mod køb 
af sort arbejde vil have en betydelig effekt på omfanget af 
sort arbejde. Opdagelsessandsynligheden ved kontant 
betaling vil fortsat være meget lille, og det er tvivlsomt, om 
en potentiel straf har nævneværdig betydning for resultatet. 
Da de administrative omkostninger er meget begrænsede, 
vil den norske løsning dog fortsat være hensigtsmæssig, 
også selv om effekten skulle vise sig begrænset. Da et krav 
om tredjepartsindberetning kræver større administrative 
omkostninger, kan et sådant system vise sig mindre hen-
sigtsmæssigt, selv hvis det skulle have en større effekt på 
omfanget af sort arbejde. 
 
Der er en risiko for, at et forbud mod køb af sort arbejde 
ikke vil have den store effekt på omfanget af sort arbejde, 
f.eks. hvis køberne typisk er klar over, at arbejdet er sort, og 
i øvrigt ikke har større moralske skrupler over at medvirke 
til sort arbejde via et lovligt køb, end de har ved at medvirke 
til sort arbejde via et ulovligt køb. Hvis gevinsterne er 
begrænsede, er der en risiko for, at de overstiges af de 
administrative omkostninger. De administrative omkostnin-
ger vurderes dog at være meget små: Køb over beløbs-
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grænsen pålægges at skulle betale elektronisk, men det må 
formodes, at flertallet af legale transaktioner over en given 
bagatelgrænse i dag i forvejen betales elektronisk, dvs. der 
er ikke en ekstraomkostning forbundet hermed.  
 
Forenkling af privatpersoners småjobs for privatperso-
ner 
 
Williams og Renooy (2008) identificerer for EU-landene tre 
kategorier af blødere tiltag: For det første findes forebyg-
gende tiltag, f.eks. regelforenkling. For det andet findes 
tiltag, der overflytter sorte aktiviteter til hvide, f.eks. amne-
stier, og for det tredje tiltag, der sigter mod at forbedre 
skattemoralen. EU-landene har over de seneste 10 år i 
særlig grad anvendt forebyggende tiltag og tiltag for at 
overflytte aktiviteter fra sort til hvidt, mens der i mindre 
omfang har været anvendt tiltag målrettet bedre moral. 
 
En række EU-lande har etableret systemer, der på forskellig 
vis forenkler muligheden for, at små aktiviteter kan udføres 
hvidt frem for sort, se Williams og Renooy (2008) for en 
oversigt. 
 
Sort arbejde i Danmark udføres typisk ved, at privatperso-
ner beskæftiger privatpersoner i småjobs. 17 Det er i Dan-
mark lovligt for privatpersoner at arbejde for privatpersoner, 
såfremt der betales de lovpligtige skatter, og en række 
administrative regler, f.eks. arbejdsmiljøregler, overholdes. 
Privates småjobs for private kan være en samfunds-
økonomisk hensigtsmæssig løsning, hvis reglerne over-
holdes, og der betales skatter og afgifter. Det kan f.eks. 
være mere attraktivt for en privatperson at hyre en bekendt 
gartner uden egen virksomhed til lidt havearbejde frem for 
at kontrahere med en virksomhed, også selvom der skal 
betales skatter og afgifter af ansættelse af privatpersonen, 
og formelle regler skal overholdes. Hvis der er tale om 
småjobs, kan de administrative opstartsomkostninger dog 
blive så store i forhold til jobbets indhold, at privat-
ansættelse i praksis umuliggøres. Et nærliggende alternativ 
er i så fald, at arbejdet udføres sort. 

 
17) Med privatperson forstås en enkeltperson uden CVR-nummer. 

En række bløde 
tiltag 

Forenkling af hvide 
småjobs 

Privates arbejde 
for private kan 
være en god løsning 



 

 390 

Sort arbejde. Dansk Økonomi, forår 2011 
 

 

Hvis de administrative omkostninger ved privates ansæt-
telse af private kan reduceres, kan det muligvis i et vist 
omfang lede til en overflytning fra sort arbejde til, at privat-
personer i højere grad lovligt ansætter privatpersoner til 
småjobs. Administrativ enkelhed kan f.eks. sikres ved at 
definere en ny jobtype, der stiller færre formelle krav til 
ansættelsesforholdet. Der vil dog fortsat være en privat-
økonomisk gevinst ved at unddrage indkomstskatten og 
arbejde sort. Det kan derfor næppe forventes, at en admini-
strativt simplere ordning vil blive brugt i nævneværdigt 
omfang af personer, der i forvejen arbejder sort. 
 
Der kan derfor være et behov for at gøre ordningen mere 
attraktiv, f.eks. ved en lempeligere beskatning eller omfat-
tende fravær af administrative forpligtelser. Dette skaber 
imidlertid et paradoks: Jo mere attraktiv ordningen er, jo 
flere af de tidligere sortarbejdende kan tænkes at ville 
benytte ordningen, hvilket er gavnligt. En attraktiv ordning 
vil imidlertid også lede til en overflytning af personer fra 
hvid beskæftigelse. Dette vil medføre et tab af skatte-
provenu, hvis den nye jobordning er mere lempeligt beskat-
tet, eller samfundsøkonomisk tab i en anden form, hvis de 
formelle krav, der jo har et samfundstjenstligt formål, ikke 
opfyldes i større omfang. 
 
I Tyskland blev der i 2002 introduceret en ny jobtype, de 
såkaldte minijobs. I Tyskland er arbejdsmarkedsreglerne 
betydeligt strammere end i Danmark, hvorfor virksom-
hederne er mere tilbageholdende med ansættelser. Der er en 
overgrænse for, hvor meget en person i minijob må tjene, 
men reglerne er mere fleksible, hvilket skal gøre virksom-
hederne mere tilbøjelige til at foretage ansættelser. Analyser 
tyder dog på, at hovedparten af de beskæftigede inden for 
denne jobkategori er flyttet fra hvid beskæftigelse, jf. 
Schneider (2007). Det betyder, at effekten på den sorte 
beskæftigelse er begrænset.  
 
De formelle krav til et ansættelsesforhold leder formentlig 
til, at privatpersoners ansættelse af private “tvinges” til at 
blive udført sort, hvilket giver et samfundsøkonomisk tab. 
En attraktiv ordning, der modvirker dette, er imidlertid også 
attraktiv for beskæftigede i virksomheder. Konsekvensen af 
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en sådan attraktiv ordning kan være en overflytning fra 
beskæftigede i virksomheder til ordningen, der leder til et 
endnu større tab, f.eks. i form af mistede skatteindtægter. 
 
Er vennetjenester sort arbejde? 
 
Hvis to naboer hjælper hinanden med at bygge deres to 
carporte, er der i princippet tale om arbejde, der er skatte-
pligtigt, jf. afsnit V.1. Hvis de derimod bygger hver deres 
carport, skal de ikke betale skat af deres eget tidsforbrug. 
Mange vil dog formentlig mene, at denne forskel er urime-
lig. Yderligere er det givetvis kun i særdeles begrænset 
omfang, at denne type vennetjenester rent faktisk selv-
angives, og at der svares indkomstskat heraf. Det kan være 
problematisk at have en lovgivning, der ikke er i overens-
stemmelse med befolkningens generelle opfattelse af ret og 
rimeligt, da det kan skabe en modvilje mod skattesystemet 
generelt og derved reducere den frivillige understøttelse af 
systemet, jf. Williams mfl. (2008). Da der omvendt ikke er 
nogen fordele i form af nævneværdige skatteindtægter, kan 
det være en samfundsøkonomisk fordel at tillade, at visse 
former for vennetjenester udføres, uden at der skal betales 
indkomstskat. Rockwoolfondens analyser viser, at det i 
2009 var godt 15 pct. af befolkningen, der udførte sort 
arbejde mod kontant betaling, og godt 20 pct. af befolknin-
gen, der udvekslede gensidige vennetjenester. jf. Hvidtfeldt 
mfl. (2010). 
 
Det kan være problematisk at tillade vennetjenester ube-
grænset, da en række ydelser, der alternativt ville blive 
udført hvidt af aktørerne, vil blive defineret som venne-
tjenester, hvorved skatteindtægterne vil reduceres. En mulig 
afgrænsning, der modvirker dette, kan være en restriktion på 
betalingsformen. En mulighed er at definere en venne-
tjeneste som en tjeneste, hvor betalingen finder sted i form 
af en gentjeneste direkte til den person, der har ydet tjene-
sten. Det vil sige, betalingen kan ikke finde sted i form af 
pekuniær betaling eller i form af naturalier. En lignende 
definition af sort arbejde anvendes i Sverige og i Tyskland, 
jf. Hvidtfeldt mfl. (2010).  
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Med denne definition afgrænses ydelserne til at være reelle 
vennetjenester, hvilket næppe kan siges at være tilfældet for 
ydelser, hvor der betales pekuniært. Selv reelle venne-
tjenester kan dog antage et problematisk omfang, f.eks. hvis 
en tømrer bygger en carport for vvs’eren, der til gengæld 
laver rørarbejdet til tømrerens badeværelse. For sådanne 
større ydelser er det en reel mulighed, at de alternativt ville 
være blevet udført hvidt, dvs. staten vil lide et provenutab. 
For at imødegå denne mulighed kan en løsning være at 
anvende en beløbsgrænse enten for en persons årlige ud-
veksling af vennetjenester eller omfanget af en enkelt 
tjeneste. 
 
Opsummering 
 
En højere potentiel straf har en direkte indvirkning på 
afkastet af at begå en ulovlighed. Hvis der er tale om en 
bødestraf, kan det også være et instrument med meget lave 
omkostninger eller endog en nettoindtægt. I princippet kan 
en høj straf kombineret med begrænset håndhævelsesindsats 
således være en omkostningseffektiv måde at reducere 
skattesnyd og sort arbejde. Den internationale litteratur 
leverer i midlertidig ikke overbevisende empirisk evidens 
for, at højere straffe i praksis er et effektivt instrument. Det 
er yderligere et grundfæstet princip i den danske lovgivning, 
at der bør være en vis proportionalitet mellem forbrydelsens 
størrelse og den potentielle straf. Det indebærer en øvre 
grænse for, hvor høj straffen for en given forbrydelse kan 
være. 
 
Et forbud mod køb af sort arbejde kombineret med en straf 
af rimelig størrelse vil sikre, at der kommer proportionalitet 
mellem gevinsten ved sort arbejde og straffen herfor på 
købersiden, jf. analyserne i det foregående afsnit om købers 
og sælgers fordeling af gevinsten ved sort arbejde. Et forbud 
mod køb af sort arbejde vil for det første øge den samlede 
straf for ulovligheden og derved i sig selv eventuelt kunne 
have en vis afskrækkende effekt. For det andet vil en køber 
af sort arbejde nu ikke kunne hævde at have været i god tro, 
dvs. der vil ikke være tvivl om ydelsens ulovlige karakter. 
For det tredje kan selve ulovliggørelsen tænkes at have en 
stigmatiseringseffekt for købere, der måske nok gerne vil 

Afgrænsning til 
reelle 
vennetjenester i 
begrænset omfang 

Overgrænse for 
straffens størrelse 

Forbud mod køb af 
sort arbejde 



 

 393

V.6 Beskatning og sort arbejde

opnå en gevinst af andres ulovligheder, men som ikke 
ønsker selv at bryde loven. Det er dog tvivlsomt, om et 
forbud vil have en betydelig effekt på omfanget af sort 
arbejde, da opdagelsessandsynligheden ved kontant betaling 
fortsat vil være meget lille. Da de administrative omkost-
ninger er begrænsede, vil den norske løsning dog fortsat 
være hensigtsmæssig. Et forbud mod sort arbejde med krav 
om elektronisk betaling vil kunne effektiviseres yderligere, 
ved at Skat får fri adgang til at kontrollere bevægelser på 
skatteydernes konti. 
 
En væsentlig del af det sorte arbejde i Danmark udføres som 
privatpersoners ansættelse af privatpersoner. Denne form 
for ansættelse presses i et vist omfang over i den uformelle 
sektor pga. krav om overholdelse af formelle regler. Det kan 
dog være svært at skabe en ordning, der på den ene side i 
væsentligt omfang flytter privatpersoners ansættelse af 
privatpersoner fra sort beskæftigelse til en sådan ordning 
uden samtidig at skabe en væsentlig overflytning fra hvid 
beskæftigelse til ordningen, og derved få et samfunds-
økonomisk tab. 
 
En skattelovgivning i overensstemmelse med befolkningens 
opfattelse af “ret og rimeligt” kan forbedre skattemoralen. 
Med dette udgangspunkt kan der argumenteres for at venne-
tjenester, der “betales” med gentjenester i et vist begrænset 
omfang, ikke bør være skattepligtige. På den anden side kan 
der også være små omkostninger, f.eks. i form af et prove-
nutab. Den samfundsøkonomiske gevinst ved at lovliggøre 
vennetjenester kan være begrænset, hvorfor selv en begræn-
set samfundsøkonomisk omkostning kan gøre muligheden 
mindre attraktiv. Det kan således ikke entydigt fastslås, at 
en lovliggørelse af vennetjenester vil være hensigtsmæssig. 
 
 
V.6 Beskatning og sort arbejde 
 
Beskatning reducerer den effektive arbejdsindkomst og kan 
øge den opkrævede pris for en times arbejde, ligesom 
forbrugsskatter som momsen virker fordyrende for forbru-
gerne. Der er således et økonomisk incitament for folk til at 
forsøge at undgå beskatning ved at arbejde sort eller på 
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anden måde at snyde i skat. I dette afsnit ses der derfor på, 
hvilken betydning generelle skattelettelser har for omfanget 
af sort arbejde, og litteraturen om effekten af selektive 
skattelettelser og subsidier gennemgås. Dette danner bag-
grund for de efterfølgende to afsnit. I afsnit V.7 evalueres 
effekten af hjemmeserviceordningen på husholdningers køb 
af hjemmeserviceydelser og på omfanget af sort arbejde, 
mens afsnit V.8 ser på de mulige makroeffekter af at subsi-
diere arbejdskraft inden for håndværks- og hjemme-
serviceydelser. 
 
Generelle skattelettelser 
 
I en teoretisk ramme er der ingen entydig effekt af skatten 
på sort arbejde eller skattesnyd generelt, jf. afsnit IV.2 i det 
forrige kapitel. Hvis bøden for skattesnyd afhænger af den 
unddragne skat, som det f.eks. er tilfældet i Danmark, og 
ikke af den unddragne indkomst, så vil skatten typisk ikke 
have betydning for skattesnyd, derunder sort arbejde. Til-
svarende finder forskellige studier både positive og ingen 
sammenhæng mellem det generelle skattetryk og forekom-
sten af sort arbejde, jf. gennemgangen i Feld og Schneider 
(2010).  
 
En positiv sammenhæng mellem generelt skatteniveau og 
forekomsten af sort arbejde er under alle omstændigheder 
ikke tilstrækkelig til, at en reduktion af det generelle skatte-
niveau er et hensigtsmæssigt instrument at tage i anvendelse 
over for sort arbejde. Det må som minimum kræves, at 
provenuforøgelsen overstiger omkostningen ved at anvende 
instrumentet. En generel skattelettelse vil lede til et tab af 
skatteprovenu fra alle de aktiviteter, der i forvejen var 
hvide. Skattegevinsten, ved at sort arbejde som følge af den 
generelle skattelettelse vil blive udført hvidt, må overstige 
dette tab.  
 
En konkret analyse for Danmark viser, at der er en meget 
lav effekt fra en ændring af den sorte timeløn til udbud af 
sort arbejde, mens effekten fra den hvide løn efter skat på 
omfanget af sort arbejde er noget større, jf. Frederiksen mfl. 
(2005). Dette antyder, at en generel reduktion af indkomst-
skatten kan være et virksomt instrument over for sort arbej-
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de. En simulering af effekterne i analysen viser dog, at 
reducerede indkomstskatter kan mindske det sorte arbejds-
udbud, men at den absolutte effekt er meget begrænset, da 
det sorte arbejdsudbud er af begrænset absolut størrelse. 
Dette betyder, at der kun kan forventes en begrænset øget 
skatteindtægt fra overflytning af arbejde fra det sorte til det 
hvide marked. Med meget stor sandsynlighed vil over-
flytningen ikke kompensere for tabet af skatteindtægter fra 
den lavere beskatning af i forvejen hvidt arbejde. Dette 
anskueliggøres yderligere med regnestykket i boks V.4. 
 
Det kan således ikke forventes, at effekter via et reduceret 
sort arbejdsudbud bidrager afgørende til de potentielt gavn-
lige effekter af generelt lavere indkomstskatter. En redukti-
on af indkomstskatten kan dog være hensigtsmæssig, hvis 
målet er en generel forhøjelse af den skattepligtige indkomst 
fra sort og hvidt arbejdsudbud. 
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Boks V.4 Effekten af generelle skattelettelser på sort arbejde 

For at illustrere effekten af en generel skattelettelse på sort arbejde ses der på en 
reduktion af momssatsen. Da langt de fleste betaler bundskat, må det forventes, at 
en reduktion af bundskatten vil virke på samme måde som en momsreduktion, jf. 
De Økonomiske Råd (2008). 
 
Med en samlet momsindbetaling i 2009 på 168 mia. kr. vil en momsreduktion på 
1 pct.point efterlade et finansieringsbehov på godt 6 mia. kr. Med et samlet skat-
tesnyd fra sort arbejde på knap 37 mia. kr., jf. afsnit V.2, er det således nød-
vendigt, at knap 20 pct. af det sorte arbejde overflyttes til hvidt arbejde, hvis de 
tabte skatteindtægter skal kunne finansieres. Dette kan omregnes til et krav om, at 
elasticiteten i sort arbejde ved en ændring i prisen på hvidt arbejde skulle være 
numerisk større end -20, hvilket kan sammenlignes med elasticiteten på -0,5 esti-
meret af Frederiksen mfl. (2005). Selv om der er en betragtelig usikkerhed i så-
danne estimationer, må det anses for helt urealistisk, at elasticiteten kan være -20. 
Det kan derfor med stor sandsynlighed udelukkes, at effekten via sort arbejde kan 
gøre en reduceret moms/bundskat selvfinansierende. Det betyder, at det alt andet 
lige vil være forbundet med en nettoudgift, hvis omfanget af sort arbejde skal 
nedbringes ved generelle skattelettelser, og at disse altså ikke kan betragtes som 
omkostningseffektive instrumenter. 

 

 
 
Selektive skattelettelser 
 
Beskatning har især en høj adfærdseffekt på aktiviteter, som 
let kan flyttes over på det sorte marked eller til hjemme-
produktion, dvs. gør-det-selv. Derfor har målrettede skatte-
lettelser til aktiviteter med høje substitutionsmuligheder til 
sort arbejde og hjemmeproduktion fået meget opmærksom-
hed i den akademiske litteratur.18 Ved en optimal differenti-
eret beskatning af indkomst kan det vises, at en differentie-
ring af de indirekte skatter kan være velfærdsforbedrende, 
hvis goder med en høj substitution til hjemmeproduktion 
beskattes lavt, og goder med en lav substitution beskattes 
højt.19 En differentieret beskatning kan dermed modvirke, at 

 
18) Se f.eks. gennemgangen i Sørensen (2010). 

19) Dette resultatet følger af en lang række teoretiske bidrag i 
litteraturen, jf. f.eks. Christiansen (1984) og Sandmo (1990), og 
er empirisk fulgt op af bl.a. Kleven (2004), Sørensen (1996) og 
Sørensen (1997) på danske data. 
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der som følge af indkomstbeskatningen allokeres for meget 
tid til fritid og hjemmeproduktion. 
 
Mens der på et teoretisk plan således er argumenter for 
selektive skattelettelser, tager de teoretiske bidrag ikke 
højde for, at selektive skattelettelser også kan medføre 
samfundsøkonomiske omkostninger. Skattelettelser til 
bestemte varer eller ydelser kan foranledige personer til 
(ulovligt) at omfakturere varer og ydelser, så de uretmæssigt 
omfattes af ordningen. Derudover vil differentierende 
ordninger øge administrationsomkostningerne sammenlig-
net med generelle beskatningsordninger. I en samlet sam-
fundsøkonomisk bedømmelse af selektive skattelettelser 
skal der tages højde for denne type af omkostninger. 
 
De anførte argumenter for selektive skattelettelser har ledt 
til, at der i en række lande er eller har været ordninger, hvor 
visse typer af ydelser er blevet beskattet lempeligere end det 
generelle beskatningsniveau, jf. Statens Offentliga 
Utredningar (2008). Ordningerne varierer i deres dækning 
af diverse husholdnings- og håndværksydelser, og med 
hensyn til om støtten gives som tilskud eller lempet beskat-
ning. Nedenfor ses der nærmere på nogle danske og svenske 
ordninger af denne art. 
 
I Danmark blev hjemmeserviceordningen indført som en 
selektiv skattelettelse i 1994 og gjort permanent i 1997. 
Formål med ordningen var, at give mere velfærd til børne-
familier og ældre, at reducere gør-det-selv arbejde og sort 
arbejde samt at forbedre beskæftigelsesmulighederne for 
kortuddannede. Ordningen omfattede fra starten rengøring, 
havearbejde, vinduespolering og nogle få andre tjenester til 
private hjem, hvor alle ydelser kunne få et tilskud på ca. 60 
pct. af den fakturerede pris, jf. tabel V.7.20 Det samlede 
tilskud inden for hjemmeserviceordningen steg fra knap 100 
mio. kr. i 1994 til over 600 mio. kr. i 1999, jf. 
Erhvervsministeriet (2001). Efter år 2000 blev ordningen 
gradvis indsnævret og er siden 2004 begrænset til rengøring 

 
20) Tilskuddet blev givet til arbejdede timer i perioden 1994-1996 og 

ændret til et tilskud til den fakturerede pris fra 1997. 
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i husholdninger, hvor mindst en person er folke- eller før-
tidspensionist.  
 
Mens hjemmeserviceordningen i høj grad havde et struktu-
relt sigte, har selektive skattelettelser/tilskudsordninger i 
Danmark også været anvendt i konjunkturøjemed. Fra 1991 
til 1995 kunne husholdninger således modtage et tilskud til 
at dække løn og profit for håndværksarbejder i forbindelse 
med boligforbedringer. Tilskudsordningen blev afviklet i 
takt med, at den økonomiske situation i Danmark forbedre-
des, men det vurderes, at den kan have bidraget til at redu-
cere omfanget af sort arbejde, jf. Mogensen mfl. (1995). 
 
 

Tabel V.7 Omfang af hjemmeserviceordningen og tilskudssatser 
  1994a)- 1997- 2000- 2002- 2004- 2010- 

  ----------------------  pct.  ---------------------- 

A Rengøring 60 50 50 40 40 30 

 Indkøb af dagligvarer 60 50 50 − − − 
 Madlavning og opvask 60 50 50 − − − 

B Vask, strygning og rep. af tøj 60 50 50 − − − 

 Andet alm. husholdningsarbejde 60 50 50 − − − 
 Afhentning af børn fra daginst. − − 50 − − − 

C Havearbejde 60 50 35 − − − 
 Sneryd.,fejn. og rensn. af tagrender 60 50 35 − − − 

D Vinduespudsning 60 50 − − − − 
 Ned- og udpakning af flyttegods 60 50 − − − − 
 Luftning af husdyr 60 50 − − − − 
a) Ordningen introduceredes i 1994 med et tilskud på 65 kr. pr. time, som blev hævet til 85 kr. pr. 

time allerede i sommeren 1994. Sidstnævnte svarede ca. til et tilskud på 60 pct., jf. Konnerup mfl. 
(2001). 
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Et nyligt eksempel på en selektiv tilskudsordning med et 
konjunkturudlignende sigte er den såkaldte renoverings-
pulje, der i 2009 blev oprettet som en del af en midlertidig, 
ekspansiv finanspolitik. Husholdninger, der ønskede at få 
istandsat huset, kunne opnå et tilskud på 40 pct. af lønudgif-
ten afholdt i forbindelse med arbejdet og 20 pct. på energi-
besparende materialer, jf. Erhvervs- og byggestyrelsen 
(2009).21 Der var en samlet overgrænse på renoverings-
puljen på 1,5 mia. kr. Erhvervs- og Byggestyrelsen vurde-
rer, at den direkte beskæftigelseseffekt af puljen var ca. 
9.000 personer i tredje og fjerde kvartal af 2009, hvor de 
fleste af opgaverne blev udført.  
 
Da der var tale om en midlertidig ordning, må det forventes, 
at en række opgaver er blevet flyttet frem, så der kunne 
opnås et tilskud. Dette har været en ønskværdig effekt af 
puljen, der havde som hovedformål midlertidigt at stimulere 
økonomien. Det betyder dog også, at der ikke vil kunne 
forventes en permanent beskæftigelseseffekt af denne 
størrelsesorden, da efterspørgslen efterfølgende må forven-
tes at være mindre, end hvis puljen ikke havde været der. 
Den midlertidige karakter af ordningen betød, at strukturen i 
økonomien ikke kunne nå at tilpasse sig, så der f.eks. ikke 
blev grundlagt nye virksomheder for at tilfredsstille al 
efterspørgsel. Hertil kommer, at puljen blev introduceret 
under en dyb lavkonjunktur, dvs. på et tidspunkt, hvor 
mange husholdninger næppe har været særligt tilbøjelige til 
at foretage større investeringer.  
 
Erhvervs- og byggestyrelsen (2009) beregner, at den gen-
nemsnitlige beskæftigelseseffekt fra 1. kvartal 2009 til 2. 
kvartal 2010 er på 1.700 personer. Da hovedparten af de 
fremrykkede og udskudte projekter må formodes alternativt 
at ville have fundet sted i denne periode, må de forventes at 
være indeholdt i de 1.700 personer, der således må betragtes 
som en indikation af kortsigtseffekten af renoveringspuljen, 
efter at der er blevet justeret for fremrykning og udskydelse 
af projekter. Hvis ordningen blev gjort permanent, kan en 
sådan efterspørgselsdrevet effekt dog ikke på lang sigt 

 
21) Både for udgifter til løn og energibesparende materialer var der 

en overgrænse for den enkelte husholdnings tilskud. 
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forventes at lede til en permanent beskæftigelsesstigning. 
De 9.000 personer nævnt ovenfor er den direkte beskæf-
tigelseseffekt i de to centrale kvartaler, og inkluderer altså i 
modsætning til de 1.700 ikke beskæftigelsesnedgangen i de 
foregående og efterfølgende kvartaler som følge af ud-
skydelse og fremrykning af projekter. 
 
I Sverige er der erfaringer med subsidiering af to typer af 
ydelser i husholdninger. Det er hjemmeserviceydelser (RUT 
– Rengöring, Underhåll och Tvätt) og håndværksarbejde 
(ROT – reparation og underhåll, ombyggnad og tillbyg-
gnad). RUT-fradraget, der har eksisteret siden 2007, inde-
bærer et subsidium på 50 pct. af arbejdslønnen, se f.eks. 
Statens Offentliga Utredningar (2008) eller Företagana 
(2010). Ordningen omfatter ydelser som rengøring, tøjvask, 
madlavning, havearbejde, snerydning, børnepasning og 
omsorg i øvrigt. Subsidiet udbetales i praksis ved, at mod-
tageren af ydelsen kun betaler halvdelen af arbejdslønnen, 
der er medgået til ydelsen, mens sælgeren af ydelsen rekvi-
rerer resten hos de svenske skattemyndigheder, se f.eks. 
Skatteverket (2009). I 2009 indførtes på tilsvarende vilkår et 
ROT-fradrag, der omfatter reparationer, vedligeholdelse og 
tilbygninger til ejerboliger og sommerhuse. Fradraget 
omfatter ikke f.eks. forsikringsarbejde eller arbejde, som 
ejeren selv udfører. Subsidiet udbetales, hvis det er en 
virksomhed, der udfører opgaven, eller hvis der er tale om 
en privat ansættelse af en person. 
 
Der er dog visse begrænsninger for udbetalingen af sub-
sidiet. Den enkelte person kan maksimalt opnå et subsidium 
på 50.000 svenske kroner pr. år. Ejere af flere boliger kan 
ikke få flere fradrag, men hver medejer af samme bolig kan 
opnå det maksimale subsidium. Subsidiet er udformet som 
et fradrag fra indkomstskatten, dvs. subsidiet kan ikke 
overstige betalingen af indkomstskat. Subsidiet udbetales 
kun til private husholdninger, dvs. hvis f.eks. en udlejer af 
feriehuse kontraherer med et selskab om rengøring og 
vedligeholdelse af feriehusene, udløser dette ikke noget 
subsidium. 
 

Svenske tilskud til 
hjemmeservice og 
håndværksarbejde 

Flere 
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Da ordningen er relativt ny, er der endnu ikke foretaget ex-
post evalueringer af uafhængige instanser.22 Afsnit V.8 
præsenterer en række simuleringer af selektive skatte-
lettelser i stil med den svenske ordning i en dansk kontekst.  
Statistiska Centralbyrån (2010) opgør, at nyinvesteringer i 
enfamiliehuse, der ikke er omfattet af ROT-ordningen, steg 
med 5 pct. i tredje kvartal af 2010 sammenlignet med sam-
me periode året inden. Til sammenligning steg omfanget af 
ombygningsinvesteringer i enfamiliehuse, der er omfattet af 
ROT-ordningen, i samme periode med 54 pct. Statistika 
Centralbyrån vurderer, at ROT-fradraget har bidraget til den 
kraftigere stigning i ombygningsinvesteringer sammenlignet 
med nynvesteringer. 
 
Opsummering 
 
Hverken teoretiske eller empiriske resultater tyder på, at 
generelle skattelettelser er et effektivt instrument mod sort 
arbejde. Generelle skattelettelser kan dog af andre grunde 
være hensigtsmæssige. 
 
Beskatning medfører, at der udføres mindre af den beskat-
tede aktivitet på det hvide marked. Aktiviteter, som let kan 
flyttes fra det hvide til det sorte marked eller til gør-det-selv 
arbejde, bør derfor i princippet beskattes lavere. En lavere 
beskatning må dog holdes op imod omkostninger fra ulovlig 
omfakturering af ydelser og fra administration. 
 
 
V.7 Effekter af hjemmeserviceordningen 
 
Hjemmeserviceordningen er et eksempel på en selektiv 
skattelettelse eller subsidiering, hvor nogle brancher kan få 
et tilskud, når de udfører arbejde for private husholdninger, 
jf. gennemgangen i forrige afsnit. Ordningen havde bl.a. til 
formål at reducere sort arbejde ved at sænke efter-skat-
prisen på hvide ydelser, f.eks. rengøring. På denne baggrund 
analyseres i det følgende hjemmeserviceordningens effek-

 
22) Ordningen indgik imidlertid i den svenske valgkamp i 2010, og 

der findes en række partsindlæg, som dog bør tages med et gran 
salt. 
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ter, først generelt på efterspørgslen efter ydelser af denne 
type, og sidenhen på omfanget af sort arbejde. Det vises, at 
indførelsen af ordningen havde kraftige positive effekter på 
husholdningers (hvide) køb af de inkluderede ydelser, men 
at der ikke kan spores nogen effekt på omfanget af sort 
arbejde inden for de berørte brancher. 
 
Efterspørgselseffekter af hjemmeserviceordningen  
 
Husholdningerne kan med tilskuddene til hjemmeservice 
imødese en lavere pris for ydelserne. I det følgende ses der 
på, om hjemmeservicetilskuddene har haft en mærkbar 
effekt på efterspørgslen efter hjemmeserviceydelser. Analy-
ser udføres ved at sammenligne udviklingen i husholdnin-
gers køb i brancher med og uden tilskud. En sådan analyse 
kan belyse ordningens overordnede effekter, som ud over et 
formindsket omfang af sort arbejde også kan forventes at 
stamme fra bl.a. mindre gør-det-selv arbejde. 
 
Det antages i analysen, at tilskuddet giver sig udslag i et 
tilsvarende fald i forbrugerprisen. Med de lave startomkost-
ninger og manglende formelle kvalifikationskrav i hjemme-
servicebrancherne er det plausibelt, at der er en høj grad af 
konkurrence på markedet for hjemmeserviceydelser.23 Den 
langsigtede udbudskurve for hjemmeservice kan derfor 
forventes at være forholdsvis flad, og størstedelen af gevin-
sten ved tilskuddet vil som følge heraf tilfalde forbrugerne.  
 
Effekten af tilskud på prisen for hjemmeserviceydelser har 
vist store udsving fra 1994 og frem, jf. figur V.5.24 Ind-
førelsen af hjemmeserviceordningen i 1994 medførte et fald 

 
23) Dette understøttes også af, at der er et stort antal en-mands-

virksomheder inden for hjemmeservice, og at de nominelle pris-
stigninger for hjemmeservice i perioden 1997-2000 var lavere 
end prisstigningerne for andre tjenesteydelser, såsom frisørydel-
ser, jf. Konnerup mfl. (2001).  

24) Der fokuseres her på rengøring, havearbejde og vinduespolering, 
da det er de eneste hjemmeserviceydelser, der er defineret dæk-
kende brancher for. 
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på 60 pct. i den effektive pris for hjemmeservice.25 Efter-
følgende nedjusteringer af tilskuddet medførte siden hen 
stigninger i de effektive priser for de viste ydelsestyper. 
Tilskuddene til havearbejde og vinduespolering afskaffedes 
endeligt i 2002, mens tilskuddet til rengøring videreførtes 
på 40 pct. og reduceredes til 30 pct. fra 2010. I år 2004 blev 
ordningen begrænset til kun at gælde for husstande med 
mindst en folke- eller førtidspensionist. Derved steg den 
effektive pris for rengøringsydelser til det oprindelige 
niveau (uden tilskud) for den største del af befolkningen. 
 
 
Figur V.5 Effekt af tilskud på relativ forbrugerpris 
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Anm.: Den relative forbrugerpris angiver forholdet mellem pris med 

tilskud og pris uden tilskud. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Analysen af hjemmeserviceordningens effekt på efter-
spørgslen efter hjemmeserviceydelser foretages ved at 
sammenligne udviklingen i forbruget af (hvide) ydelser 
berørt af ordningen med udviklingen i forbruget af sammen-
lignelige ydelser, som ikke er berørt af ordningen.26 
 
25) Tilskuddet på 85 kr. pr. time ved indførelsen af hjemmeservice-

ordningen svarede ca. til en tilskudsprocent på 60, jf. Konnerup 
mfl. (2001). 

26) Hjemmeservicetilskuddet gives til virksomhederne, så hushold-
ningerne betaler kun nettobeløbet. Til beregningerne er serierne 
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I en første delanalyse holdes husholdningers udgifter til 
vinduespolering op imod en kontrolserie for husholdningers 
udgifter til restaurantbesøg. Denne kontrolserie er valgt ud 
fra en antagelse om, at disse to typer af udgifter ville have 
udviklet sig ens i fravær af ordningen. En inspektion af de 
to serier viser, at indførelsen af hjemmeserviceordningen 
især efter permanentgørelsen i 1997 havde en markant 
effekt på efterspørgslen efter vinduespolering, jf. figur V.6. 
De to seriers sammenlignelighed i fravær af tilskudsændrin-
ger bekræftes af det parallelle forløb efter år 2000, hvor 
tilskuddet til vinduespolering ophørte. Den grafiske inspek-
tion bekræftes og detaljeres af elasticitetsberegninger, jf. 
boks V.5. 
 
 
Figur V.6 Husholdningers udgifter til vinduespolering 

og restaurationsbesøg 
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Anm.: Serierne er i løbende priser. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 

 
for husholdningers køb af hjemmeserviceydelser derfor korrigeret 
op til et bruttoniveau. 
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Boks V.5 Effektberegning ved brug af elasticiteter 

Efterspørgselseffekter af hjemmeserviceordningen kan også vurderes ved hjælp af 
egenpriselasticiteter, hvor den procentuelle ændring i den effektive pris som følge 
af tilskuddet holdes op imod den målte effekt på husholdningernes køb af ydel-
serne. Når denne effekt sammenholdes med udviklingen af både pris og mængde 
for en kontrolserie, kan effekten yderligere renses for en fælles trend, jf. Feldstein 
(1995). Den målte elasticitet afspejler dermed under passende antagelser kun 
idiosynkratiske faktorer for effekten af den effektive marginalpris for efterspørgs-
len og er dermed en formaliseret bedømmelse af den i teksten præsenterede grafi-
ske inspektion af serierne.  
 
Når DH angiver efterspørgsel efter ydelser omfattet af hjemmeserviceordningen 
og DK angiver efterspørgsel efter en kontrolgruppe af ydelser, kan forskellen i den 
procentuelle ændring over tid beregnes mellem grupperne. Det samme kan gøres 
for de marginale priser, pH og pK, for de to grupper. En efterspørgselselasticitet for 
hjemmeserviceydelserne kan dermed beregnes som 
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hvor f.eks. ΔDH betegner ændringen fra forrige til løbende periode i udgifter til 
den støttede ydelse. 
 
Ved denne beregning findes det, at faldet i den marginale pris for vinduespolering 
på 40 pct. ved indførelse af ordningen fulgtes af en over 200 pct. stigning i hus-
holdningers køb af vinduespolering. Sammenholdt med den samtidige udvikling 
for restaurantbesøg giver dette en elasticitet for husholdningers forbrug af vindu-
espolering med hensyn til den marginale pris af ydelsen på -3,75.a For efter-
spørgslen efter havearbejde beregnes en egenpriselasticitet på -1.05 for introduk-
tionen af tilskud til havearbejde, når udviklingen holdes op imod en serie for køb 
af møbler, gulvtæpper mv. Faldet i efterspørgslen efter (hvidt) havearbejde efter 
afskaffelsen af tilskuddet til havearbejde i 2002 svarer til en elasticitet på -0,71.b 
 
a)     Den præsenterede elasticitet er gennemsnittet over effekten fra 1993 til 1994 og fra 1993 til 

1995. 
b)       Gennemsnittet over effekterne fra 2001 til 2002 og fra 2001 til 2003.  
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De viste efterspørgselseffekter af hjemmeserviceordningen 
bekræftes også af en analyse af husholdningernes efter-
spørgsel efter markedsudbudt havearbejde, som kunne 
modtage tilskud fra 1994 frem til 2002. Udviklingen for køb 
af havearbejde holdes op imod køb af møbler, gulvtæpper 
mv. Sammenligneligheden bekræftes af, at serierne følges 
ad i perioden 2002-2006, jf. figur V.7. Ved indførelse af 
tilskuddet i 1994 ses en lille stigning, som er højere end for 
kontrolserien. Med den faste etablering af ordningen og et 
udbredt kendskab til denne steg efterspørgslen efter have-
arbejde med hjemmeservicetilskud efter 1997 betydeligt 
mere end kontrolserien. Efter afskaffelsen af tilskuddet til 
havearbejde i 2002 kan der så igen observeres et fald i 
efterspørgslen efter (hvidt) havearbejde.  
 
 
Figur V.7 Husholdningers udgifter til havearbejde og 

køb af møbler mv. 
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Anm.: Serierne er i løbende priser. En observation for havearbejde for år 

2007 er fjernet pga. en datateknisk korrektion i de bagved-
liggende data.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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De præsenterede analyser bekræftes af kvalitativt lignende 
resultater for husholdningers køb af rengøringsydelser 
sammenholdt med køb af restaurationsydelser. Samlet set 
viser analyserne, at husholdningerne har øget og mindsket 
deres køb af hjemmeserviceydelser på det hvide marked i 
takt med at tilskuddet henholdsvis blev indført og afskaffet. 
Denne effekt kan dog ikke umiddelbart oversættes til, at 
ordningen har forbedret skattesystemet som helhed. For at 
kunne vurdere dette bør der også tages højde for, at selve 
tilskuddet er en offentlig udgift, og at selektive ordninger 
som denne medfører store administrative omkostninger.  
 
Effekten af hjemmeserviceordningen på husholdningernes 
efterspørgsel efter tilskudsberettigede ydelser kan ikke 
direkte fortolkes som, at ordningen har reduceret omfanget 
af sort arbejde, da de efterspurgte ydelser både kan erstatte 
gør-det-selv arbejde og tidligere ikke udførte opgaver. Af 
denne grund ses der i det følgende nærmere på den speci-
fikke effekt af hjemmeserviceordningen på omfanget af sort 
arbejde. 
 
Effekten af hjemmeserviceordningen på sort arbejde 
 
Hjemmeserviceordningen blev indført med et udtalt sigte 
om at reducere omfanget af sort arbejde i Danmark ved at 
reducere den effektive beskatning af de omfattede hjemme-
serviceydelser. En spørgeskemaundersøgelse blandt for-
brugere af hjemmeserviceydelser tyder på en vis effekt, da 
den hvide rengøring foretaget med tilskud i 10 pct. af tilfæl-
dene erstattede tidligere sort rengøring, jf. Konnerup mfl. 
(2001). I det følgende analyseres hjemmeserviceordningens 
effekt på omfanget af sort arbejde i de tilskudsberettigede 
brancher nærmere ved brug af forskellige metoder og detal-
jeringsgrader. Udgangspunktet for analysen er, at det skal 
måles, om der er mindre sort arbejde for aktiviteter, som 
kan få hjemmeservicetilskud, end for andre aktiviteter. 
 
Analysen foretages ved brug af spørgeskemadata for sort 
arbejde indsamlet af Rockwool Fondens Forskningsenhed i 
perioden 1994 til og 2009, kombineret med registerdata, jf. 
boks V.3 i afsnit V.3. Analyserne gennemføres med de ca. 
23.700 observationer, som er koblet med registerdata, da 
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analysen kræver informationer om personernes (formelle) 
beskæftigelsesbranche. 
 
Over hele det betragtede tidsrum 1996-2009 har ca. 22 pct. 
af den danske befolkning arbejdet sort inden for de seneste 
tolv måneder, jf. tabel V.8. Til en første analyse af, om 
tilskud til hjemmeservice har reduceret forekomsten af sort 
arbejde, opdeles dataene efter perioder inden for hjemme-
serviceordningen, dvs. tidsintervaller, hvor der ikke skete 
ændringer i ordningen, jf. også tabel V.7 i afsnit V.6. I 
starten af ordningen, frem til 1999, omfattede hjemme-
serviceordningen det største antal brancher og gav de høje-
ste tilskudssatser. En eventuel effekt på sort arbejde må 
derfor forventes at komme til udtryk her. De efterfølgende 
begrænsninger af ordningen, reduktionerne af tilskuddene 
og især fokuseringen på pensionister fra 2004 må derimod 
forventes at have reduceret den potentielle effekt på sort 
arbejde betragteligt. Andelen med sort arbejde har varieret 
fra godt 19 pct. i perioden 2004-2009 til næsten 29 pct. af 
befolkningen i perioden 2002-2003. Forekomsten af sort 
arbejde var dog høj i perioden med høje tilskud og mange 
tilskudsberettigede ydelser, sammenlignet med senere 
perioder. På dette overordnede plan kan der således ikke 
konstateres nogen effekt fra hjemmeservicetilskuddene på 
sort arbejde.  
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Tabel V.8 Forekomst af sort arbejde efter hovedbeskæftigelsesbrancher 
 1994-96 1997-99 2000-02 2002-03 2004-09 I alt Observ. 

 ----------------------------  Pct.  ---------------------------- - Antal - 
Rengøring 25 34 24 21 11 19 167 
Indkøb  22 31 8 25 22 22 227 
Madlavn. og opvask 33 30 45 35 36 36 142 
Afhentning af børn 15 21 0 21 12 13 152 
Havearbejde 75 100 22 35 27 36 28 
Håndværksydelser 59 43 44 52 47 48 620 
Øvrige brancher 25 23 20 28 18 21 21.357 
I alt 26 24 20 29 19 22 22.729 
Anm.: Forekomsten angiver andelen af personer, som har arbejdet sort inden for de seneste tolv

måneder, set fra den enkelte spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelserne er tilordnet den 
periode af hjemmeserviceordningen, i hvilken det meste af den tilhørende 12-måneder-perioden 
lå i. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
Den overordnede betragtning kan dog sløre for, at der er 
forskelle i udviklingen for f.eks. forskellige typer af udført 
sort arbejde og forskellige brancher. Forekomsten af sort 
arbejde opdeles derfor på brancheniveau, hvor der især 
fokuserer på de aktiviteter, som har været eller er omfattet 
af hjemmeserviceordningen. Håndværksydelser og øvrige 
brancher medtages som sammenligningsgrundlag. Over-
ordnet ses der en stor variation på tværs af aktiviteter. 19 
pct. af personer, der arbejder med rengøring, har arbejdet 
sort inden for det seneste år. Samtidigt har næsten 50 pct. af 
personer beskæftiget inden for håndværksydelser arbejdet 
sort inden for det seneste år. Disse forskelle kan bl.a. skyl-
des, at mulighederne for sort arbejde varierer med typer af 
aktiviteter. 
 
Ud fra udviklingen over tid inden for de aktiviteter, som er 
omfattet af hjemmeservicetilskud, ses det dog, at andelen af 
personer med sort arbejde topper i perioderne 1997-99 eller 
2000-02, for derefter at falde. Dette tydeliggøres i figur 
V.8a og V.8b, hvor forekomsten og omfanget af sort arbejde 
inden for rengøring holdes op imod udviklingen inden for 
håndværksydelser og øvrige brancher, som ikke har været 

Sort arbejde 
opdeles på 
brancher 

Ingen effekt af 
tilskud på branche-
niveau 
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påvirket af hjemmeservicetilskud. De samme overordnede 
effekter fra den generelle konjunktursituation og befolk-
ningens moral mv. må forventes at påvirke sort arbejde 
inden for håndværksydelser og sort arbejde inden for ren-
gøring. Ved sammenligningen af sort rengøring med disse 
andre sorte aktiviteter kan de overordnede effekter dermed 
filtreres ud. Når rengøring således sammenlignes med andre 
aktiviteter, var sort arbejde inden for rengøring alt andet lige 
på et højt niveau i de perioder, hvor omfanget af hjemme-
serviceordningen var størst og tilskudssatserne højest, dvs. 
perioderne 1994-96 og 1997-99.27 Vi ville forvente, at sort 
arbejde inden for rengøring faldt ved tilskud, men dette ser 
ikke ud til at være tilfældet. Resultatet kan dog skyldes 
sammensætningseffekter, hvilket undersøges nedenfor. 
 
Når det tages i betragtning, at de brancher, hvor der kan 
modtages hjemmeservicetilskud, omfatter nogle af de 
aktiviteter, som generelt er stærkt repræsenteret blandt sort 
arbejde, behøver ovenstående resultat dog ikke at være 
overraskende. En sådan direkte sammenligning af omfanget 
af sort arbejde i forskellige brancher eller på forskellige 
tidspunkter vil nemlig ikke altid være retvisende, da der kan 
være underliggende forskelle i de tilskudsberettigede aktivi-
teter og blandt de udførende personer. Der kan både være 
bedre mulighed for at udføre sort arbejde i nogle brancher, 
og personerne i visse sektorer kan have en større tilbøjelig-
hed til at arbejde sort. 
 
 

 
27) Konklusionerne er de samme, når tallene præsenteres over de 

enkelte spørgeskemaundersøgelser eller fordelt på år, i stedet for 
de aggregerede tal for forskellige faser af hjemmeserviceordnin-
gen. 

Heterogenitet kan 
muligvis forklare 
resultat 



 

 411

V.7 Effekter af hjemmeserviceordningen

Figur V.8a Forekomst af sort arbejde  Figur V.8b Omfang af sort arbejde 
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Anm.: Forekomst af sort arbejde er defineret som andelen af personer i en branche, som har arbejdet

sort. For personer, som angiver at have arbejdet sort, men hvor der mangler oplysninger om
antallet timer, er det gennemsnitlige antal sorte timer anvendt. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
For at kontrollere for denne udvælgelsesskævhed ville vi 
optimalt set gerne observere, om og hvor meget en og 
samme person arbejder sort med og uden muligheden for at 
få tilskuddet til en given ydelse. Da dette dog i sagens natur 
ikke er muligt, benyttes økonometriske metoder til at skabe 
et sammenligningsgrundlag. For at kontrollere for de under-
liggende forskelle i personerne anvendes en matching-
metode, hvor personer inden for tilskudsberettigede bran-
cher på baggrund af en lang række observerbare faktorer 
sammenlignes med lignende personer inden for aktiviteter 
uden tilskud. 
 
Sort arbejde blandt personer i deltagergruppen (personer 
som arbejder inden for tilskudsberettigede brancher) sam-
menlignes med sort arbejde blandt sammenlignelige perso-
ner fra en kontrolgruppe (personer som arbejder inden for 
ikke tilskudsberettigede brancher), jf. også boks V.6. 
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Boks V.6 Udvælgelse af sammenlignelige personer til analyse 

For at udvælge passende sammenligningspersoner beregnes sandsynligheden for 
at arbejde i tilskudsberettigede brancher som funktion af en lang række oplysnin-
ger. Sandsynligheden estimeres i en diskret model for, om den enkelte person 
arbejder i en af de tilskudsberettigede brancher eller ikke. Deltagelse forklares ved 
en lang række socio-økonomiske variable, som f.eks. personers alder, udannelse 
og arbejdsstilling. De forklarende oplysninger kan alle forventes ikke at være 
påvirket af udfaldet, dvs. sort arbejde.a 
 
Det er denne sandsynlighed, som anvendes til at sammenligne personers socio-
økonomiske karakteristika i deltager- og kontrolgrupperne. Ved at betinge på den 
forudsagte sandsynlighed for at arbejde sort, benævnt propensity score i litteratu-
ren, forsøger vi at genskabe en tilfældig udvælgelse af personer ind i henholdsvis 
deltager- og kontrolgruppen. Tilgængeligheden af både spørgeskemadata og om-
fattende registerdata giver gode muligheder for på denne måde at kontrollere for 
andre forklarende faktorer.  
 
Det kan (statistisk) afvises, at der er systematiske forskelle i deltager- og kontrol-
gruppens karakteristika efter at matchningen er foretaget.b Dermed kan dannelsen 
af sammenligningsgrundlaget for personer med sort arbejde betegnes som til-
fredsstillende, og resterende forskelle i omfanget af sort arbejde fortolkes på den-
ne baggrund som effekten af at arbejde i en tilskudsberettiget branche. 
 
a)      Det kan naturligvis ikke udelukkes, at et iboende ønske om at arbejde sort har været med-

bestemmende for valg af uddannelse og især beskæftigelsesbranche. 
b)     Konkret testes det, om der inden for intervaller af propensity score er statistisk signifikante 

forskelle mellem deltager- og kontrolgruppe for gennemsnittet af de enkelte forklarende vari-
able. 

 
 
I det følgende præsenteres resultaterne fra en række analy-
ser, hvor den beskrevne metode er anvendt på forskellige 
afgrænsninger af deltager- og kontrolgruppen. Analyserne 
ser på, om der er forskelle i antallet af arbejdede sorte timer 
mellem personer i tilskudsberettigede brancher og andre 
personer.28 
 

 
28) For personer, som angiver at have arbejdet sort, men hvor der 

mangler oplysninger om antallet timer, er det gennemsnitlige an-
tal sorte timer anvendt. 
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I en første, overordnet analyse for hele tidsperioden (1996-
2009) udgøres deltagergruppen af de personer, som arbejder 
i de brancher, der på de respektive tidspunkter kunne mod-
tage hjemmeservicetilskud, mens de øvrige observationer 
udgør den potentielle kontrolgruppe, jf. også tabel V.7 i 
afsnit V.6. Den anvendte metode sikrer, at de udførende 
personer i øvrigt udviser samme sandsynlighed for at arbej-
de i de tilskudsberettigede brancher. Umiddelbart tyder 
resultaternes på, at der arbejdes mere sort i de tilskuds-
berettigede brancher, dvs. den modsatte effekt end forven-
tet, jf. tabel V.9. Den estimerede effekt er dog ikke statistisk 
signifikant forskellig fra nul. På dette overordnede plan, set 
over hele hjemmeserviceordningens levetid, kan der således 
ikke spores nogen effekt af tilskudsordningen på omfanget 
af sort arbejde. 
 
 
Tabel V.9 Hjemmeserviceordningens effekt på antallet 

af sorte timer, hele perioden 
 Effekt t-værdi  
 0,27 1,096  

Anm.: Manglende oplysninger om antal sorte arbejdstimer for personer 
med sort arbejde er imputeret. Estimatoren anvender en kernel til 
at bestemme vægtningen. Andre vægtmatricer giver kvalitativt de 
samme resultater. Deltager- og kontrolgruppen omfatter hhv. 351 
og 18.603 personer. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne 
beregninger. 

 
 

Analyse for hele 
tidsperioden …   
 
 
 
 
 
 
 
 
… viser ingen 
effekt 



 

 414 

Sort arbejde. Dansk Økonomi, forår 2011 
 

 

Tidligt i hjemmeserviceordningens levetid var antallet af 
omfattede aktiviteter størst, tilskudsniveauet var højere og 
markedet omfattede potentielt hele befolkningen. Med 
begrænsning af ordningen fra 2004 til folke- og førtids-
pensionister fungerer ordningen nu i overvejende grad som 
støtteordning for pensionister og kan ikke forventes at have 
nogen synderlig effekt på sort arbejde, da pensionister ikke 
er typiske købere af sort arbejde, jf. Hvidtfeldt mfl. (2010). 
Hvis hjemmeserviceordningen har en effekt på forekomst 
og omfang af sort arbejde, må den derfor forventes at være 
størst i starten af ordningen. Derfor gennemføres en analyse 
for perioden 1996-2001. Også her fås det, at omfanget af 
sort arbejde var større blandt personer, som arbejder i 
tilskudsberettigede brancher, end for personer med arbejde i 
andre brancher, jf. tabel V.10. Effekten er dog ikke statistisk 
signifikant forskellig fra nul. Der kan således ikke måles 
nogen statistisk signifikant effekt af hjemmeservice-
ordningen på omfanget af sort arbejde, heller ikke efter at 
der er kontrolleret for en heterogen sammensætning af 
personer beskæftiget i forskellige brancher. 
 
 
Tabel V.10 Hjemmeserviceordningens effekt på sort 

arbejde 1996-2001, timera) 
 Effekt t-værdi  
 0,40 1,504 
a) Afgrænsningen til 1996 i stedet for 1994 skyldes tilgængelighed

af data. 
Anm.: Jf. anmærkning til tabel V.9. Deltager- og kontrolgruppen

omfatter hhv. 269 og 7.467 personer. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne

beregninger. 

 
 
En mulig problemstilling ved sammenligningen af omfanget 
af sort arbejde i forskellige brancher – også efter der er 
kontrolleret for de enkelte personers sandsynlighed for at 
arbejde i brancherne – er, at der kan være andre, uobserve-
rede forskelle mellem brancher, som samtidig er korreleret 
med omfanget af sort arbejde. Der kan f.eks. være forskel-
lige muligheder for sort arbejde i forskellige brancher, 
ligesom efterspørgslen efter sort arbejde kan variere på 

Ordning mest 
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tværs af sorte ydelser. I den følgende analyse tages der 
højde for dette ved at se på udviklingen hen over en æn-
dring af ordningen. Konkret sammenlignes udviklingen af 
sort arbejde i en branche, som er berørt af en ændring i 
ordningen, med udvikling i en branche, som ikke berøres af 
ændringen. I sammenligningen tages der differencer både på 
tværs af brancher og indenfor brancher over tid.29 
 
Tilgangen med differencer både over tid og på tværs af 
brancher anvendes til at se på effekterne af den store æn-
dring af hjemmeserviceordningen i år 2002, hvor tilskuds-
mulighederne for alle ydelser på nær rengøring faldt bort. I 
forhold til denne ændring defineres så alle de aktiviteter (på 
nær rengøring), der frem til 2002 kunne modtage tilskud, 
som deltagergruppe, jf. også tabel V.7 i afsnit V.6. Som 
kontrolgruppe anvendes andre aktiviteter, som hverken før 
eller efter ændringen af ordningen i 2002 kunne modtage 
hjemmeservicetilskud. 
 
Analysen viser en positiv effekt både før og efter ændringen 
af hjemmeserviceordningen i 2002, dvs. at omfanget af sort 
arbejde er højere i de tilskudsberettigede brancher end i 
andre brancher, jf. tabel V.11. Ingen af effekterne er dog 
statistisk signifikant forskellige fra nul. Hvis tilskuddene har 
en reducerende effekt på omfanget af sort arbejde i de 
berettigede brancher, vil vi forvente, at forskellen mellem 
deltager- og sammenligningsgruppen stiger, når tilskuddet 
afskaffes i deltagergruppens brancher og dermed leder til en 
stigning i omfanget af sort arbejde der. En sammenligning 
af brancheforskelle i omfanget af sort arbejde henholdsvis 
før og efter ændringen viser dog, at forskellen i omfanget af 
sort arbejde mellem deltager- og sammenligningsgruppen 
falder fra 0,36 til 0,24. Dette kontraintuitive resultat kan 
skyldes, at omfanget af sort arbejde (af andre årsager) i 
samme periode steg for de ej tilskudsberettigede brancher 
og må samtidig tolkes i lyset af, at spørgeskemadata om et 
følsomt emne som sort arbejde vil være behæftet med en vis 
usikkerhed. Det giver dog ikke anledning til at tilskrive 
hjemmeserviceordningen en effekt på omfanget af sort 
arbejde.

 
29) Tilgangen er analog til en difference-in-differences analyse. 
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Tabel V.11 Brancheforskelle i omfang af sort arbejde før 

og efter ændring af tilskud, timer 
 Effekt t-værdi 
Før ændring 0,36 0,960 
Efter ændring 0,24 1,594 
Anm.: Jf. anmærkning til tabel V.9. Deltager- og kontrolgruppen

omfatter hhv. 136 og 5.436 person før ændringen og hhv. 241 og
10.453 personer efter ændringen. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Danmarks Statistik og egne
beregninger. 

 
 
Opsummering 
 
De præsenterede analyser af husholdningers køb af forskel-
lige hjemmeserviceydelser viser, at hjemmeservice-
ordningen har øget husholdningers efterspørgsel efter disse 
former for tjenester på det hvide marked. Den målte efter-
spørgselsstigning dækker dog ikke over en målbar reduktion 
i omfanget af sort arbejde, som er blevet erstattet af hvidt 
arbejde, men snarere over mindre gør-det-selv arbejde og 
tidligere ej gennemførte opgaver.  
 
De viste effekter af ordningen på efterspørgslen efter hjem-
meserviceydelser kan dog ikke oversættes til, at ordningen 
var en succes. Det er ikke forbavsende, at omsætningen på 
markedet kan øges ved at give et stort subsidium, men for 
en egentlig effektvurdering med hensyn til det offentlige 
provenu må der også tages højde for finansieringsudgifter af 
ordningen, både til selve subsidiet og til administration af 
ordningen. Som diskuteret i forrige afsnit kræver selektive 
skattelettelser forholdsmæssigt mere administration end 
generelle skattelettelser. 
 
Afsnittet har præsenteret en række tilgange til at måle en 
effekt fra hjemmeserviceordningen på omfanget af sort 
arbejde inden for de tilskudsberettigede brancher. Ingen af 
analyserne tyder dog på, at tilskuddene til hjemmeservice 
reducerer omfanget af sort arbejde. 
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V.8 Makroøkonomiske effekter af selektive 
skattelettelser 
 
Der er i såvel Danmark som i andre lande erfaringer med 
selektive skattelettelser, f.eks. hjemmeserviceordningen, 
som blev diskuteret i foregående afsnit, eller den midlertidi-
ge renoveringspulje fra 2009. Nylige svenske erfaringer 
med selektive skattelettelser for håndværks- og hjemme-
serviceydelser har medført, at muligheden for noget til-
svarende i Danmark har været diskuteret som et permanent 
instrument, der udover en gavnlig effekt på det sorte arbejde 
også potentielt kan give en samfundsøkonomisk gevinst. 
 
Selektive skattelettelser eller subsidier kan give samfunds-
økonomiske gevinster, hvis de leder til en tilstrækkelig stor 
forøgelse af det hvide arbejdsudbud som følge af et reduce-
ret omfang af gør-det-selv arbejde og af sort arbejde, jf. 
afsnit V.6. Disse gevinster afhænger ikke af, om de subsidi-
erede ydelser alternativt ville blive udført sort eller som gør-
det-selv arbejde. I dette afsnit behandles sort arbejde og gør-
det-selv arbejde derfor under et.  
 
Indkomstskatten giver incitament til at udføre sort arbejde 
eller gør-det-selv arbejde i stedet for hvidt arbejde, også 
selv om det hvide arbejde er mere produktivt, jf. afsnit V.2. 
Også af denne grund kan det være hensigtsmæssigt, at 
håndværks- og hjemmeserviceydelser udføres af personer, 
der har den relevante uddannelse, og at forbrugeren af 
ydelserne ikke udfører dem selv, men i stedet arbejder med 
det, som vedkommende er kvalificeret til. 
 
Analyserne af hjemmeserviceordningen i afsnit V.7 viste, at 
ordningen næppe bidrog til en nævneværdig reduktion i 
omfanget af sort hjemmeservice, selvom omfanget af hvid 
hjemmeservice steg. Det kan derfor næppe forventes, at 
selektive skattelettelser vil være et effektivt instrument over 
for sort arbejde inden for hjemmeservice. Det kan dog ikke 
på forhånd udelukkes, at selektive skattelettelser kan give 
en samfundsøkonomisk gevinst via et forøget arbejdsudbud 
fra de personer, der får ydelsen udført. 
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I dette afsnit vurderer vi makroeffekterne af at subsidiere 
arbejdskraft i håndværks- og hjemmeserviceydelser leveret 
til husholdningerne. Til analyserne anvendes en lille partiel 
ligevægtsmodel, LIME. Vi tager udgangspunkt i en subsidi-
ering, der minder om de svenske ROT og RUT ordninger. 
Således vurderes makroeffekterne af at subsidiere arbejds-
kraft i produktionen af håndværks- og hjemmeserviceydel-
ser med eksempelvis 50 pct. I en supplerende analyse 
varieres denne sats. Det antages, at det offentlige budget 
bringes i ligevægt ved at justere momssatsen. 
 
Boks V.7 giver et summarisk overblik over LIME, der også 
er dokumenteret i et arbejdspapir, der kan fås ved hen-
vendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
 
Beregningerne er baseret på en række forenklende antagel-
ser, og resultaterne neden for bør ses i dette lys. LIME 
medregner således ikke, at et subsidium forøger mulig-
hederne for “kreativ fortolkning af reglerne”, hvorved 
aktiviteter, der ikke tilsigtes at udløse et tilskud, alligevel 
bogføres som tilskudsberettigede. Ligeledes medregner 
LIME ikke de forøgede omkostninger ved at administrere 
subsidiet. 
 
Efter modelbeskrivelsen gennemgås først beskæftigelses-
effekterne og dernæst effekterne på det offentlige budget og 
på velfærden. Der gennemføres en følsomhedsanalyse af 
betydningen af centrale parameterantagelser. Sidst i afsnittet 
sammenlignes analysens resultater med resultater fra andre 
tilsvarende analyser og med de praktiske erfaringer, der er 
gjort med hjemmeserviceordingen og renoveringspuljen i 
Danmark samt ROT og RUT ordningen i Sverige. 
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Boks V.7 LIME 

LIME, Lille model for efterspørgsel, er en partiel ligevægtsmodel for Danmark. 
Modellen er kalibreret på 2006-data og er udviklet med det formål at beskrive 
husholdningernes reaktioner på ændrede priser på håndværks- og hjemmeservice-
ydelser. Modellen er partiel forstået således, at der ikke nødvendigvis er ligevægt 
på samtlige markeder. Dette er acceptabelt, da håndværks- og hjemmeservice-
ydelserne er af så begrænset størrelse, at tilbageslaget fra, at resten af økonomien 
kommer i ligevægt efter en politikændring vedrørende en af disse ydelser, kun 
kan forventes at påvirke resultaterne i begrænset omfang. 
 
Den repræsentative husholdning forbruger tre produkter. Håndværks- og hjemme-
serviceydelser samt “øvrigt forbrug”. Herudover udbyder husholdningen arbejds-
kraft. Udbuddet af arbejdskraft svarer til den til rådighed værende tid minus fri-
tiden. Udbuddet af arbejdskraft er bestemt via efterspørgselen efter fritid. Der er 
antaget en høj substitutionselasticitet på 2 mellem fritid og efterspørgslen efter 
håndværks- og hjemmeserviceydelser og en lavere substitutionselasticitet over for 
øvrigt forbrug på 1,5. Arbejdsudbudselasticiteten er sat til 0,2. 
 
Produktionen af de tre varer finder sted ved anvendelse af arbejdskraft og et ag-
gregat bestående af øvrige inputs i form af kapital, halvfabrikata og energi. Det er 
antaget, at prisen (ekskl. skatter og afgifter) på samtlige produktionsinput er ekso-
gent givet. Substitutionselasticiteten mellem arbejdskraft og øvrige inputs er 0,5. 
 
Det offentlige forbrug er antaget konstant. Den offentlige sektor får indtægter i 
form af skatter og afgifter. Mange af disse er antaget konstante, men de i analy-
serne centrale skatter og afgifter, indkomstskatterne og vareskatterne knyttet til 
indenlandsk produktion og til forbruget (f.eks. momsen), er eksplicit modelleret. 
På kort sigt kan der være et ufinansieret offentligt underskud, men på langt sigt vil 
der skulle skabes balance på det offentlige budget ved ændringer i det offentlige 
forbrug eller indtægter f.eks. via en justering af momssatsen. 
 
Det hvide arbejdsmarked påvirkes  ad to veje: Via arbejdskraftefterspørgslen i 
produktionen og via husholdningernes arbejdsudbud. Det er antaget, at en for-
øgelse i efterspørgslen efter arbejdskraft til f.eks. produktionen af håndværks- og 
hjemmeserviceydelser tilfredsstilles af personer, der også tidligere var beskæfti-
gede, hvorfor den samlede beskæftigelse i økonomien ikke ændres på langt sigt ad 
denne vej. Ændringerne i husholdningernes arbejdsudbud antages imidlertid at slå 
fuldt igennem i form af en vedvarende ændring i beskæftigelsen. Sort arbejde 
indgår implicit i modellen, da det ligesom gør-det-selv-arbejde opfattes som en 
del af fritiden. Begge aktiviteter finder sted uden at være beskattede og uden at 
være omsat på et hvidt marked.  
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Beskæftigelseseffekter 
 
I 2006 udførte håndværksbranchen hvide reparations- og 
vedligeholdelsesopgaver i husholdningerne til en værdi af 
12,6 mia. kr.30 Arbejdskraftanvendelsen i forbindelse med 
denne produktion havde en værdi på 5,5 mia. kr. Anvendel-
sen af halvfabrikata og energi udgjorde også 5,5 mia. kr., 
mens anvendelsen af kapital udgjorde 1,5 mia. kr. Momsen 
og andre indirekte varetilknyttede skatter betød, at for-
brugernes samlede udgift til disse reparations- og vedlige-
holdelsesopgaver var på 15,4 mia. kr. Tilsvarende blev der 
udført hvide rengøringsydelser i husholdningerne til en 
værdi af 0,8 mia. kr., primært baseret på anvendelse af 
arbejdskraft. Forbrugernes udgift inkl. moms og afgifter til 
hjemmeserviceydelser var på 1 mia. kr. Det øvrige privat-
forbrug udgjorde i 2006 i alt 770 mia. kr.  
 
Når arbejdskraftinputtet i produktionen af håndværks- og 
hjemmeserviceydelser subsidieres med 50 pct., vil prisen på 
disse ydelser falde, hvilket vil medføre, at husholdningerne 
vil efterspørge flere af disse ydelser. Forbrugerprisen ekskl. 
moms på håndværksydelser falder med 24 pct., mens for-
brugerprisen på hjemmeserviceydelser falder med 50 pct. 31  
 
Der vil principielt opstå tre arbejdsmarkedseffekter: For det 
første vil en subsidiering af arbejdskraft lede til, at arbejds-
kraft udgør en større andel af produktionsfaktorerne anvendt 
i produktionen af håndværks- og hjemmeserviceydelser. Alt 
andet lige vil dette forøge efterspørgslen efter arbejdskraft i 
disse sektorer. For det andet vil den lavere pris på hånd-
værks- og hjemmeserviceydelser lede til en stigning i efter-
spørgslen efter disse ydelser og dermed en stigende efter-
spørgsel efter arbejdskraft til produktionen af disse. For det 
tredje vil personer, der tidligere udførte opgaverne som gør-
det-selv eller som sort arbejde, nu i højere grad købe ydel-
 
30) Egne beregninger på baggrund af særkørsler fra Nationalregn-

skabet, Danmarks Statistik. 

31) Den modgående momsstigning, der er nødvendig for at skabe 
balance i det offentlige budget, gør dog det procentuelle fald i 
forbrugerprisen inkl. moms en smule mindre end det procentuelle 
fald ekskl. moms. Den nødvendige momsstigning fremgår neden-
for i tabel V.14.  

 
Omfanget af 
håndværks- og 
hjemmeservice-
ydelser 

Faldende 
forbrugerpriser 

Tre effekter på 
arbejdsmarkedet 
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serne hvidt. En del af den tid, der tidligere blev brugt til gør-
det-selv eller sort arbejde, vil med subsidiet blive brugt til 
hvidt arbejdsudbud. Den makroøkonomiske betydning af 
disse tre typer af arbejdsmarkedseffekter vil blive gennem-
gået nedenfor.  
 
Det fremgår af tabel V.12, at efterspørgslen efter hånd-
værksydelser stiger med knap 70 pct., mens efterspørgslen 
efter hjemmeserviceydelser stiger med godt 280 pct. Op-
gjort i absolutte størrelser stiger efterspørgslen efter hånd-
værksydelser dog mest – 8,4 mia. kr. – i sammenligning 
med en stigning på 2,3 mia. kr. for hjemmeserviceydelser.  
 
 

Tabel V.12 Effekt af 50 pct. subsidium til arbejdskraft i produktionen af hånd-
værks- og hjemmeserviceydelser, 2006 priser 

 Ændring i  
produktionsværdi 

Ændring i arbejdskraft-
efterspørgsel i brancherne 

 --  Mia. kr.  -- ----  Pct.  ---- - 1000 pers. - ----  Pct.  ---- 
Håndværksydelser 8,4 66 17,6 105 
Hjemmeserviceydelser 2,3 282 6,9 282 
Kilde: Egne beregninger med LIME. 

 
 
Efterspørgslen efter arbejdskraft i produktionen af hånd-
værks- og hjemmeserviceydelser stiger umiddelbart med i 
alt knap 25.000 personer. Dette er imidlertid langt fra det 
samme som en permanent beskæftigelsesstigning i økono-
mien, da arbejdskraften i høj grad flytter fra øvrig produkti-
on til produktion af håndværks- og hjemmeserviceydelser. I 
næste afsnit gennemgås de fulde makroøkonomiske effekter 
af en subsidiering. 
 
Det er afgørende for effekten af subsidiet, hvad de ekstra 
efterspurgte personer alternativt ville have foretaget sig. 
Hvis det antages, at disse personer uden subsidiet ville have 
været i anden beskæftigelse til en tilsvarende løn, vil der 
ikke via efterspørgslen være en langsigtet effekt på den 
samlede beskæftigelse. Hvis det derimod antages, at alle de 
nye ansatte i produktionen af håndværks- og hjemme-
serviceydelser enten var uden for arbejdsstyrken eller kom-

Stigende 
efterspørgsel 

Efterspørgsels-
stigning på 23.600 
personer på kort 
sigt  

Næppe nogen 
efterspørgsels-
drevet effekt på 
længere sigt 
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mer fra udlandet, vil efterspørgselsstigningen slå fuldt 
igennem på beskæftigelsen. Sædvanligvis vil man forvente 
en relativt begrænset effekt på den samlede beskæftigelse 
via efterspørgselsstigningen i de direkte berørte brancher. 
Analyserne i afsnit V.7 af hjemmeserviceordningen viste, at 
der ikke var nogen effekt på den sort udførte rengøring af 
hjemmeserviceordningen. Det vil sige, at de nye beskæf-
tigede i rengøring udført hvidt næppe er overflyttet fra 
rengøring udført sort, men kommer fra reduceret gør-det-
selv arbejde og andre brancher. 
 
Der er imidlertid også effekter via arbejdsudbuddet. Den 
faldende pris på håndværks- og hjemmeserviceydelser vil 
lede til en stigende realløn, som vil trække i retning af et 
højere arbejdsudbud. Omvendt vil de forøgede forbrugs-
muligheder trække i retning af en større efterspørgsel efter 
fritid, dvs. et lavere arbejdsudbud. Husholdningernes ar-
bejdsudbud stiger med ca. 15.000 personer. Denne udbuds-
drevne effekt kan i modsætning til efterspørgselseffekten 
betragtes som en permanent beskæftigelsesstigning. 
 
Arbejdsmarkedseffekten i modellen er sammensat af såvel 
en deltagelseseffekt som en timeeffekt. Hvis det antages, at 
disse to er af samme størrelsesorden, vil effekten på beskæf-
tigelsen være ca. 7-8.000 personer, og timeudbuddet fra de 
allerede beskæftigede vil stige i et tilsvarende omfang. 
 
Effekter på offentligt budget og velfærd 
 
Subsidiet leder umiddelbart til et offentligt budgetunderskud 
på 4,3 mia. kr., jf. tabel V.13. I analyserne antages budget-
underskuddet at blive finansieret ved en modgående moms-
stigning. 
 
 

Arbejdsudbud 
stiger med 15.000 

Længere arbejdstid 
og flere i 
arbejdsstyrken 

Betragteligt 
offentligt 
budgetunderskud 
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Tabel V.13  Offentlige budgeteffekter af et 50 pct. subsidium til arbejdskraft i 
produktionen af håndværks- og hjemmeserviceydelser, 2006 priser 

 Budgeteffekt 
 -----  Mia. kr.  ---- 
Subsidium til håndværks- og hjemmeserviceydelser -7,3 
Indkomstskatter  
   Håndværks- og hjemmeserviceydelser 0,0 
   Øvrig produktion 0,0 
   Husholdningernes arbejdsudbud 2,4 
Indirekte skatter 0,6 
I alt -4,3 
Anm.: Tabellen viser effekter i det ufinansierede tilfælde, dvs. hvis momssatsen ikke justeres. 
Kilde: Egne beregninger med LIME. 

 
 
Det er i særlig grad subsidiet i sig selv, der skaber det 
offentlige underskud, da det medfører en umiddelbar udgift 
på 7,3 mia. kr., hvoraf de 5,7 mia. kr. stammer fra en subsi-
diering af håndværksydelser, og de 1,6 mia. kr. stammer fra 
subsidiering af hjemmeserviceydelser. Det stigende ar-
bejdsudbud giver dog en forøget indtægt i form af ind-
komstskatter på 2,4 mia. kr.32  
 
Det er muligt, at en del af det nye arbejdsudbud kommer fra 
personer, der uden subsidiet ville være på overførselsind-
komst. De potentielt sparede udgifter til overførselsind-
komst er dog ikke medregnet i tabel V.13, da beregningen 
af effekten via overførselsindkomsterne hviler på en række 
forenklende antagelser. Dette kan dog have en vis betydning 
for resultatet. Antag at halvdelen af de nye job skyldes en 
forøget deltagelse på arbejdsmarkedet, og at de nye i be-
skæftigelse alternativt ville have været på efterløn eller 
andre former for permanent overførselsindkomst svarende 
til den maksimale dagpengesats, der i 2007 var på 177.580 
kr. pr. år. Egne beregninger på MILASMEC viser, at perso-

 
32) Effekterne er opgjort i det ufinansierede tilfælde, hvor der ikke er 

en modgående momsjustering. Den nødvendige momsstigning vil 
reducere gevinsterne fra det forøgede arbejdsudbud i forhold til 
det opgjorte i tabel V.13. 

Øvrige 
skatteindtægter 
kan ikke opveje 
subsidiet 

Muligvis også 
reducerede 
offentlige 
overførsler 
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ner på højeste dagpengesats i gennemsnit betaler 26,6 pct. i 
skat, og statens andel af udgiften til efterløn kan anslås til 
ca. 50 pct.33 Under disse forudsætninger kan det beregnes, 
at de 8 - 9.000 nye beskæftigede giver anledning til sparede 
offentlige udgifter til overførselsindkomster på 620 mio. kr. 
Dette må dog betragtes som et meget klart overkantsskøn, 
da det næppe er samtlige nye beskæftigede, der kommer fra 
offentlig forsørgelse på maksimale dagpengesats. I det 
følgende regnes der ikke med, at det forøgede arbejdsudbud 
kommer fra personer, der alternativt ville have været på 
overførselsindkomst. 
 
En finansiering af budgetunderskuddet på 4,3 mia. kr., der 
opstår som følge af et 50 pct. subsidium, kræver en moms-
stigning på 1,1 pct.point, jf. tabel V.14. 
 
Det fremgår af tabellen, at et subsidium på 50 pct. resulterer 
i et samlet velfærdstab for forbrugerne på ca. 100 mio. kr., 
dvs. ikke umiddelbart en attraktiv mulighed. Lavere grader 
af subsidiering leder imidlertid til mere gunstige effekter. 
De største velfærdseffekter, opnås ved et subsidium på ca. 
35 pct., der vil lede til en velfærdsstigning på knap 1 mia. 
kr. pr. år. Med en subsidiering på dette niveau vil beskæf-
tigelsen stige med knap 10.000 personer. 
 
Skatteteorien tilsiger, at der kan være en velfærdsgevinst, 
hvis ydelser, der er nære substitutter med fritid, beskattes 
mere lempeligt end andre ydelser, jf. afsnit V.6. Det skyl-
des, at forvridningen, der følger af beskatningen, herved 
reduceres, og at arbejdsudbuddet påvirkes i mindre omfang 
end ved en ensartet beskatning. Det gælder imidlertid om at 
finde det rigtige beskatningsniveau for de enkelte ydelser, 
da en for lav beskatning selv af ydelser, der er nære substi-
tutter til fritid, kan lede til et velfærdstab frem for en ge-
vinst. Velfærdseffekten, der også implicit indeholder den 
lavere produktivitet i sort arbejde og gør-det-selv arbejde, 
bliver størst mulig, når der subsideres med ca. 35 pct. Hvis 
der subsidieres i større omfang, bliver gevinsten mindre, og 
hvis der subsidieres med 50 pct. som i Sverige, vil der være 

 
33) MILASMEC er dokumenteret i et arbejdspapir, der kan down-

loades fra www.dors.dk. 
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oversubsidieret i så høj grad, at det vil lede til et velfærds-
tab, jf. ovenfor. 
 
 

Tabel V.14 Effekter af subsidier finansieret af generelt højere moms 
Subsidium Forøgelse af 

momssats 
Beskæftigelse Velfærdseffekt a) 

------  Pct.  ------ ----  Pct.point.  ---- --  1000 personer  -- ----  Mio. kr.  ---- 
0,10 0,1 2,4 438 
0,20 0,2 4,9 770 
0,25 0,3 6,4 815 
0,30 0,4 7,9 919 
0,35 0,4 9,6 983 
0,40 0,6 11,3 770 
0,50 1,1 15,1 -101 

a) Opgjort som ækvivalerende variation for den repræsentative husholdning. 
Kilde: Egne beregninger med LIME. 

 
 
Det er dog vigtigt at erindre, at resultaterne er baseret på 
modelantagelser, der er behæftet med betydelig usikkerhed. 
Senere i afsnittet udføres derfor følsomhedsanalyser af 
centrale modelantagelser. 
 
Subsidiering af hele produktionen af håndværks- og 
hjemmeserviceydelser? 
 
I analyserne præsenteret hidtil er arbejdskraftinputtet i 
produktionen af håndværks- og hjemmeserviceydelser 
blevet subsidieret. Der kan imidlertid være visse argumenter 
for at subsidiere hele produktionen af disse ydelser.  
 
Det primære argument for at subsidiere ydelserne er, at 
disse ydelser er nære substitutter til fritid og derfor ud fra et 
skatteteoretisk argument bør beskattes lempeligere. Ud fra 
dette argument bør det være hele ydelsen og ikke kun 
arbejdskraftinputtet i ydelsen, der bør subsidieres. Et andet 
argument er, at indkomstskatten har skabt en initial forvrid-
ning af produktionsprocessen, således at der anvendes for 
lidt arbejdskraft. Denne forvridning kan reduceres ved at 
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Forskellige typer af 
forvridninger 
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subsidiere anvendelsen af arbejdskraft frem for materialer. 
Størrelserne af disse to typer forvridninger afgør, hvorledes 
subsidiet bør fordeles på anvendelsen af arbejdskraft og på 
øvrige input i produktionsprocessen. 
 
En supplerende modelanalyse viser, at et 30 pct. subsidium 
(der er det optimale niveau) af hele produktionen af hånd-
værks- og hjemmeserviceydelser vil lede til en velfærds-
gevinst på 1,37 mia. kr., hvilket er noget mere, end hvis kun 
arbejdskraften subsidieres. 
 
En subsidiering, der også omfatter materialer, kan dog 
misbruges. For eksempel ved dannelse af selskaber, der 
leverer materialer til gør-det-selv projekter i kombination 
med et meget lille input af arbejdskraft fra det hvide ar-
bejdsmarked. Derved kan opnås en betragtelig reduktion af 
materialeprisen, men da arbejdet hovedsagelig udføres på 
gør-det-selv basis, kan der ikke forventes en positiv ar-
bejdsudbudseffekt. Dette vil lede til et samfundsøkonomisk 
tab. 
 
Boligbeskatning 
 
Kapital anbragt i form af f.eks. aktier, obligationer og andre 
finansielle aktiver er beskattet, således at der betales skat af 
afkastet. Afkast af boligforbedringer er imidlertid ubeskat-
tede, da ejendomsværdiskatten pga. skattestoppet fastholdes 
på et uændret niveau. Det skaber en forvridning på kapital-
markedet, således at der er anbragt mere kapital i boliger i 
forhold til andre aktiver, i sammenligning med hvad der er 
samfundsøkonomisk optimalt.  
 
Forbrugerne efterspørger, forenklet opstillet, en bolig, der 
vedligeholdes til en given standard. Tilvejebringelse af 
denne kræver en initial investering i en ny bolig og en 
løbende vedligeholdelse svarende til håndværksydelserne 
eller evt. til gør-det-selv eller sort arbejde.  
 
Et alternativ til at beskatte afkast af kapital bundet i boliger 
er at beskatte de inputs, der anvendes til at producere denne 
ydelse, dvs. nyinvesteringer i boliger og den løbende ved-
ligeholdelse. Med den rigtige sammensætning kan en sådan 
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beskatning komme relativt tæt på en beskatning af afkastet 
af bolig. For håndværksydelser kan der således med fast-
låste boligskatter være et argument for, at de sammen med 
nyinvesteringer i boliger bør beskattes hårdere end andre 
varer og ydelser, når der ses bort fra den arbejdsudbuds-
effekt, der er argumentet for en subsidiering af hjemme-
service- og håndværksydelser. 
 
Dette trækker således i modsat retning af subsidiet diskute-
ret i resten af dette afsnit. Et fravær af subsidiering af hånd-
værksydelser kan således betragtes som en delvis korrektion 
af forvridningen skabt af fraværet af beskatning af afkastet 
af boligkapital. Der vil dog forsat, i sammenligning med en 
direkte beskatning af afkastet, eksistere en forvridning, da 
nyinvesteringer og i princippet også gør-det-selv aktiviteter 
burde beskattes højere. Dette vil betyde, at der vil blive 
foretaget for mange nyinvesteringer og udført for mange 
gør-det-selv aktiviteter i forhold til hvidt udførte repara-
tioner.  
 
Følsomhedsanalyser 
 
Substitutionen over for fritid er helt afgørende for, om en 
selektiv skattelettelse for håndværks- og hjemmeservice-
ydelser vil være hensigtsmæssig. Samtidig er der kun be-
grænset dansk erfaring med sådanne skattelettelser, hvorfor 
viden om denne elasticitet er begrænset. Tabel V.15 viser 
effekterne af alternative antagelser om substitutionselastici-
teten imellem fritid og håndværks- og hjemmeservice-
ydelser. 34 Det er tydeligt af tabellen, at en højere substituti-
onselasticitet fører til mere gunstige effekter, mens en 
lavere elasticitet fører til mindre gunstige effekter. 
 
 

 
34) Der er en entydig sammenhæng mellem denne elasticitet og 

egenpriselasticiteten for håndværks- og hjemmeserviceydelser, 
der også er angivet i tabellen. 
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Tabel V.15  Følsomhedsanalyser af et 50 pct. subsidium til arbejdskraft i produk-
tionen af håndværks- og hjemmeserviceydelser, 2006 priser 

Substitutions-
elasticitet a) 

Egenpris-
elasticitet 

b) 

Mængde-
ændring c)

Forøgelse af 
momssats 

Arbejdskraft-
udbud 

Arbejdskraft-
efterspørgsel 

d) 
  - Mia. kr. - -  pct.point  - --------  1000 personer  -------- 

0,5 -0,6 2,9 2,3 -28,2 9,2 
1 -1,1 5,1 1,9 -15,3 13,4 
1,5  -1,5 7,7 1,5 10,5 18,4 
2 e) -1,9 10,7 1,1 15,1 24,5 
3 -2,7 18,4 0,1 53,3 40,9 

a) Substitutionselasticitet imellem fritid, håndværks- og hjemmeserviceydelser i husholdningens
efterspørgselssystem. 

b) Egenpriselasticitet for håndværksydelserydelser i husholdningens efterspørgselssystem. Egen-
priselasticiteten for hjemmeserviceydelser er stort set identisk. 

c) Håndværks- og hjemmeserviceydelser i husholdningerne. 
d) Inden for håndværks- og hjemmeserviceydelser i husholdningerne. 
e) Modellens grundantagelser som de er præsenteret ovenfor. 
Anm.: Velfærdseffekterne kan ikke sammenlignes meningsfuldt mellem disse følsomhedsanalyser, da

følsomhedsanalyserne vedrører ændringer i forbrugernes præferencer. Velfærdseffekterne er
derfor ikke opgjort. 

Kilde: Egne beregninger med LIME. 

 
 
Hvis substitutionselasticiteten mellem fritid og håndværks- 
og hjemmeserviceydelser antages at være 0,5, eller 1 vil 
arbejdsudbuddet falde betragteligt, og der vil være et be-
tragteligt underskud på det offentlige budget. Det skyldes, at 
forbrugeren vælger at købe flere håndværks- og hjemme-
serviceydelser og derfor sparer noget tid, der uden subsi-
dium blev brugt på sort arbejde eller gør-det-selv arbejde. 
Men i stedet for at bruge den sparede tid på arbejds-
markedet, bruges den på ren fritid. Dette kan dog næppe 
anses for at være et særligt sandsynligt resultat. 
 
Med en endnu højere elasticitet på 3 vil effekterne være 
endnu mere positive, f.eks. vil arbejdsudbuddet stige med 
41.000 personer, og momssatsen vil stort set ikke skulle 
justeres, dvs. ordningen er tæt på at være selvfinansierende. 
Dette må dog betragtes som et urealistisk resultat. Hvis det 
som ovenfor antages, at deltagelseseffekten udgør ca. halv-
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delen af den samlede beskæftigelseseffekt, vil 25-26.000 
personer komme fra ledighed/uden for arbejdsstyrken ud på 
arbejdsmarkedet. Det forekommer med dagens registrerede 
ledighed på godt 110.000 ikke realistisk. 
 
Substitutionselasticiteten mellem fritid og håndværks- og 
hjemmeserviceydelser er således afgørende for, om ordnin-
gen kan forventes at give positive effekter. Samtidig er der 
ikke meget viden om størrelsen på elasticitet. Der er således 
ikke tilstrækkelig analytisk dokumentation for entydigt at 
kunne konkludere, om en subsidiering kan være hensigts-
mæssig. 
 
Det kan imidlertid konkluderes, at substitutionselasticiteten 
skal være ganske høj for at opnå en selvfinansieringsgrad 
omkring 100 pct. af et subsidium til arbejdskraftinputtet i 
produktionen af håndværks- og hjemmeserviceydelser. 
Dette vil også kræve en beskæftigelseseffekt, der med det 
aktuelle niveau for ledighed, ikke forekommer realistisk. 
Det er således et forholdsvist robust resultat, at indførelse af 
et subsidium næppe vil være selvfinansierende. 
 
Sammenligning med andres beregninger og erfaringer 
 
I dette afsnit sammenlignes ovenstående analyser ved brug 
af LIME med en række andre indikationer af effekten af 
subsidiering af arbejdskraft i produktionen af håndværks- 
og hjemmeserviceydelser. 
 
Danmarks Statistik anslår, at der foretages byggerepara-
tioner på det sorte marked for ca. 2,5 mia. kr. Det må for-
ventes, at disse med et subsidium på 50 pct. i vidt omfang 
vil blive foretaget på det hvide marked, da der stort set ikke 
er noget privatøkonomisk incitament til at opretholde en 
sort produktion. Det er noget mindre, end de 8,4 mia. kr. der 
findes med LIME, jf. tabel V.12. Det skal dog erindres, at 
beregningerne med LIME også indeholder effekten af, at en 
del af gør-det-selv arbejdet vil blive udført på det hvide 
marked. Tilsvarende anslår Danmarks Statistik, at der er 
ansat sort privat hushjælp for ca. 1,3 mia. kr. Dette må 
forventes stort set at forsvinde med et subsidium. Med 
LIME findes en effekt på 2,3 mia. kr., men også her må en 
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del af effekten tilskrives gør-det-selv arbejde, der vil blive 
købt i stedet for hjemmeproduceret. 
 
Hvis budgettet for subsidiet til håndværksydelser begrænses 
til 1,5 mia. kr., ligesom budgettet for renoveringspuljen fra 
2009, kan forventes en efterspørgselseffekt på ca. 4.700 
personer i produktionen af håndværksydelser ifølge LIME. 
Dette er noget højere end de ca. 1.700 personer, som 
Erhvervs- og byggestyrelsen (2009) beregnede som den 
gennemsnitlige direkte effekt af puljen. Dette kan i et vist 
omfang betragtes som en indikation af kortsigtseffekten, når 
der er justeret for fremrykning og udskydelse af projekter. 
Det bør dog erindres, at renoveringspuljen subsidierede 
arbejdskraften med 40 pct., og energibesparende materialer 
med 20 pct., mens de præsenterede LIME-analyser vurderer 
et subsidium til arbejdskraften på 50 pct., dvs. at substituti-
onen i produktionen i retning af arbejdskraft må forventes at 
have været mindre under renoveringspuljen end i LIME-
analyserne. Endelig må det forventes, at en permanent 
udgave af Renoveringspuljen på langt sigt vil lede til struk-
turelle ændringer, hvor arbejdsudbuddet forøges samtidig 
med, at efterspørgslen efter håndværksydelser stiger yderli-
gere end, hvad der kan forventes af en midlertidig ordning. 
Denne effekt er medregnet i LIME. 
 
Det må dog under alle omstændigheder forventes, at be-
skæftigelsen i økonomien generelt kun vil være svagt på-
virket af den forøgede efterspørgsel, da denne i vidt omfang 
må forventes tilfredsstillet ved overflytning fra anden pro-
duktion, jf. ovenfor. 
 
Tilskuddet til hjemmeserviceordningen i 2000 var 0,56 mia. 
kr. målt i 2006-priser, hvis beregningen fra 
Erhvervsministeriet (2001) fremskrives med forbrugerpris-
indekset. Det er ca. en tredjedel af udgiften, der er beregnet 
med LIME. I beregningerne med LIME stiger beskæftigel-
sen i produktionen af hjemmeserviceydelser med ca. 7.000 
personer, mens Erhvervsministeriet vurderer effekten til at 
være 3.500 personer i Hjemmeservice. Det vil sige, at 
analyserne med LIME finder noget kraftigere direkte bud-
geteffekter og arbejdskraftefterspørgselseffekter end Er-
hvervsministeriets evaluering. 
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Samlet set tyder sammenligningen med resultaterne af 
hjemmeserviceordningen og renoveringspuljen på, at grund-
antagelserne i LIME næppe er for pessimistiske med hensyn 
til vurderingen af effekterne. 
 
Som nævnt ovenfor er efterspørgslen efter ombygning af 
enfamiliehuse steget med 54 pct., mens stigningen i nybyg-
geriet af enfamiliehuse kun er steget med 5 pct., jf. 
Statistiska Centralbyrån (2010). Det er dog ikke oplagt, at 
forskellen mellem disse kan tages som udtryk for effekten 
af ROT-fradraget, da det er muligt, at ROT-fradraget har 
medført en substitution væk fra nyinvesteringer hen mod 
forbedringer af de eksisterende boliger. Nyinvesteringerne i 
flerfamiliehuse er steget med 29 pct. i samme periode, dvs. 
betydeligt mere end i nyinvesteringerne i enfamiliehuse. 
 
Ligesom med renoveringspuljen kan der være to modsatret-
tede effekter, der adskiller den kortsigtede effekt af ROT-
ordningen fra den langsigtede. Projekter kan være udskudt i 
forventning om, at ordningen ville blive indført, men da 
ordningen er permanent, kan det dog næppe forventes, at 
projekter er blevet fremskudt i nævneværdigt omfang. 
Omvendt er det næppe sandsynligt, at økonomien generelt 
har tilpasset sig en ny ligevægt, hvilket peger i retning af, at 
effekterne kan blive større på længere sigt. 
 
Det er således uklart, hvorvidt den faktiske stigning i efter-
spørgslen efter ombygninger af enfamiliehuse kan anvendes 
som indikator for den permanente effekt af ROT-ordningen. 
Der er effekter, der trækker i hver sin retning. Et forsigtigt 
skøn kan dog være, at den langsigtede effekt næppe er over 
54 pct. og næppe under 25 pct. Det vil sige et relativt bredt 
spænd, der dog forekommer lavt i sammenligning med de 
knap 70 pct., der findes med LIME, jf. tabel V.12. 
 
I 2005 foretog Konjunkturinstitutet, der er en svensk statslig 
institution, en modelberegning af de forventede effekter af 
at indføre et 50 pct. subsidium til såkaldt husholdningsnære 
tjenester, dvs. f.eks. rengøring, madlavning, barnepasning 
og havearbejde, se Öberg (2005). Under fordelagtige an-
tagelser vil der komme knap 19.000 flere personer i beskæf-
tigelse, og med mindre fordelagtige antagelser vil der blot 
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komme 3.000 personer i beskæftigelse. Hvis de svenske 
beskæftigelseseffekter omregnes til danske forhold ved 
hjælp af befolkningstallet, er beskæftigelseseffekten knap 
2.000 og knap 12.000 personer i henholdsvis det mindre og 
det mere fordelagtige alternativ. Hvis det finansierede 
subsidium i tabel V.14 beregnes kun for hjemmeservice-
ydelser og med et subsidium på 50 pct., er den samlede 
arbejdsmarkedseffekt på 2.300 personer. Således befinder 
resultaterne med LIME sig tæt på Öbergs mindre fordel-
agtige forløb. 
 
Et væsentligt bidrag til vurderingen af selektive skattelettel-
ser blev givet af Sørensen (1997). Sørensen anvender mo-
dellen INFOSIM til at simulere effekten af lavere skat på 
hjemmeservice, dvs. f.eks. rengøringsydelser, men ikke 
håndværksydelser. Sørensen lægger mindre vægt på analy-
ser af håndværksydelser, da de ikke i lige så høj grad er 
udført med lavt uddannet arbejdskraft, hvilket er centralt i 
Sørensens analyser. 
 
Her analyseres bl.a. effekterne af et 48 pct. subsidium til 
produktionsprisen på hjemmeserviceydelser finansieret ved 
hjælp af en momsstigning. Da hovedparten af (i LIME hele) 
produktionsværdien i hjemmeservice består at aflønning af 
arbejdskraft, svarer Sørensens eksperiment til hjemme-
servicedelen af LIME-analyserne ovenfor. Sørensen finder, 
at beskæftigelsen på det hvide arbejdsmarked generelt vil 
stige med 4,3 pct., hvilket med beskæftigelsen i 1994 svarer 
til over 100.000 personer. Ledigheden vil dog kun falde 
med ca. 9.000 personer, da en væsentlig drivkraft bag 
resultatet er det forøgede arbejdsudbud. 
 
Det er åbenlyst, at analyserne med INFOSIM giver betyde-
ligt kraftigere effekter på arbejdsmarkedet end LIME-
analyserne. Hvor LIME i sammenligning med de faktiske 
erfaringer fra hjemmeserviceordningen og renoverings-
puljen så ud til at give lidt for kraftige arbejdsmarkeds-
reaktioner, ser LIME altså i sammenligning med INFOSIM 
ud til at give ganske konservative skøn. 
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En vigtig forskel mellem INFOSIM og LIME er, at der i 
LIME antages et kompetitivt arbejdsmarked, mens der i 
INFOSIM antages arbejdsmarkedsstivheder for faglærte og 
ufaglærte. Eksistensen af arbejdsmarkedsstivheder kan 
betyde op til fem gange kraftigere arbejdsmarkedseffekter i 
sammenligning med et kompetitivt arbejdsmarked, jf. 
Frederiksen mfl. (1995). Forskelle i antagelser om arbejds-
markedsstivheder kan formentlig sandsynligvis forklare en 
væsentlig del af forskellen i resultaterne i de to modeller. I 
1990’erne, hvor der var en stor arbejdsløshed, spillede 
arbejdsmarkedsstivheder en væsentlig rolle ved at “fordele” 
en del af arbejdsløsheden på de beskæftigede. Derfor var det 
på det tidspunkt, hvor INFOSIM blev anvendt vigtigt at 
modellere arbejdsmarkedsstivheder. I dag er den naturlige 
ledighed væsentligt lavere, hvorfor arbejdsmarkedsstivheder 
spiller en mindre rolle. 
 
Sørensen finder, at et subsidium på 48 pct. af lønnen er 
optimalt, hvis det finansieres via momsen. Dette er noget 
højere, end analyserne med LIME tyder på. Her findes jf. 
tabel IV.15 et optimalt niveau på omkring 35 pct. Denne 
forskel i optimalt niveau hænger fint sammen med de gene-
relt mere positive effekter i INFOSIM. 
 
Selektive skattelettelser for persongrupper 
 
Den primære effekt af skattelettelser er det forøgede ar-
bejdsudbud. I tilfældet med håndværks- og hjemmeservice-
ydelser betyder en forventet nær substitution mellem disse 
ydelser og fritid, at der kan forventes en større arbejds-
udbudseffekt end for et gennemsnitligt gode. Den lave 
arbejdsudbudselasticitet betyder, at de potentielle gevinster i 
form af reduceret sort arbejde ved en generel lettelse af 
indkomstskatten næppe vil kunne finansiere provenutabet, 
der følger af skattelettelsen. 
 
Hvis det er mulig at identificere persongrupper, som har en 
højere arbejdsudbudselasticitet, kan der principielt være 
beskæftigelsesargumenter for at beskatte disse mere lempe-
ligt. Beregningerne ovenfor viser dog, at elasticiteten skal 
være endog meget høj. Der foreligger ikke analyser, der 
identificerer persongrupper med så høj en arbejdsudbuds-
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elasticitet. Eksempelvis er det næppe sandsynligt at pensio-
nister eller unge skulle have en arbejdsudbudselasticitet, der 
er så høj, at en lavere beskatning af disse grupper ville 
kunne lede til en samfundsøkonomisk gevinst. 
 
Hvis der ikke kan påvises en meget høj arbejdsudbuds-
elasticitet for disse grupper, vil der altså ikke være et sam-
fundsøkonomisk argument for en særbehandling. Der kan 
fra politisk hold være et ønske om ud fra et indkomst-
fordelingsargument at støtte disse grupper. Det vil i så fald 
være en politisk beslutning. 
 
Opsummering 
 
Modelanalyserne tyder på, at der kan være en gevinst ved at 
subsidiere anvendelsen af arbejdskraft inden for håndværks- 
og hjemmeserviceydelser. Det er imidlertid klart, at der er 
centrale parametre, der på den ene side er behæftet med 
betydelig usikkerhed, og på den anden side er meget af-
gørende for resultatet. 
 
Beregninger tyder på, at et subsidium ikke vil være selv-
finansierende. Dette er et relativt robust resultat, da det også 
holder under selv meget optimistiske modelantagelser. 
 
Efterspørgslen efter arbejdskraft vil forøges på kort sigt, 
men må på længere sigt forventes at blive modsvaret af en 
nedgang i beskæftigelsen af nogenlunde samme størrelses-
orden andre steder i økonomien. En udbudsstigning kan 
derimod forventes at have en permanent effekt. 
 
Beregningerne tyder på, at et optimalt subsidieringsniveau 
kan være på omkring 35 pct. af lønudgiften til håndværks- 
og hjemmeserviceydelser. Beregningerne tyder på, at der på 
langt sigt kan være en stigning i udbuddet af arbejdskraft og 
dermed i beskæftigelsen på knap 10.000 personer, og at det 
vil lede til en velfærdsstigning på knap 1 mia. kr. pr. år. 
 
Dette resultat er i overensstemmelse med økonomisk teori, 
der tilsiger, at denne type af ydelser, der er nære substitutter 
til fritid, i princippet bør beskattes mere lempeligt end andre 
typer af ydelser. 
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De teoretiske principper skal imidlertid sammenholdes med 
problemer i virkeligheden. Der er ikke taget højde for de 
administrative omkostninger, der må forventes at være 
større, end når der ikke subsidieres. Mulighederne for snyd, 
f.eks. ved at der opgives forkerte oplysninger om det fak-
tiske indhold af en ydelse, forøges. Der åbnes også mulig-
hed for kreative fortolkninger, der måske ikke er ulovlige, 
men som på den anden side heller ikke var intentionen med 
ordningen. 
 
 
V.9 Konklusion og politikanbefalinger 
 
Sort arbejde er skadeligt for samfundsøkonomien. Det 
mistede skatteprovenu fra sort arbejde kan opgøres til op 
mod 29 mia. kr. årligt. Dette potentiale kan dog ikke i 
praksis opnås, da en fuldstændig fjernelse af sort arbejde er 
urealistisk. Hertil kommer at beløbet omfatter både sort 
arbejde betalt med kontanter, naturalier og gentjenester. 
Hvis f.eks. gensidige vennetjenester ikke var skattepligtige, 
eller hvis de ikke betragtes som decideret sort arbejde, er 
det opgjorte tabte skatteprovenu noget lavere. Ved sort 
arbejde anvendes arbejdskraften desuden uhensigtsmæssigt, 
da produktiviteten i sort arbejde kan være lavere end i hvidt. 
En del af det mistede skatteprovenu udgør en privatøkono-
misk gevinst for købere og sælgere af sort arbejde, men en 
anden del er tabt pga. mindre effektiv ressourceanvendelse. 
Hvis det forenklende antages, at den privatøkonomiske 
gevinst svarer til halvdelen af det mistede skatteprovenu, 
kan det samfundsøkonomiske velfærdstab anslås til op mod 
14 mia. kr. pr. år. Dette tal er dog behæftet med betydelig 
usikkerhed. Desuden bruger Skat ressourcer på at finde 
indkomsterne, og sort arbejde omfordeler indkomst til dem, 
der snyder, fra dem, der ikke snyder.  
 
Ligesom for indsatsen over for skattesnyd gælder det gene-
relt, at indsatsen over for sort arbejde skal afbalanceres i 
forhold til gevinsterne i form af et forøget skatteprovenu. 
Da det er særdeles omkostningsfuldt at opdage sort arbejde 
og inddrage de lovpligtige skattebetalinger, kan en vis 
forekomst af sort arbejde ikke undgås. De høje håndhævel-
sesomkostninger betyder, at det yderligere er relevant at 

Omkostninger 
forbundet med 
implementeringen i 
praksis 

Sort arbejde er 
skadeligt for 
samfundet 

Dyr håndhævelse 
forøger fokus på 
andre instrumenter 



 

 436 

Sort arbejde. Dansk Økonomi, forår 2011 
 

 

vurdere, om sort arbejde kan nedbringes på andre måder, 
f.eks. gennem generelle skattelempelser, selektive subsidier, 
skattefritagelse for vennetjenester eller forbud mod køb af 
sort arbejde. Kapitlet vurderer effektiviteten af disse instru-
menter. 
 
Omfordelende effekter af sort arbejde 
 
Anonyme interviewundersøgelser peger på, at ca. 20 pct. af 
befolkningen har arbejdet sort inden for det seneste år. Den 
typiske person med sort arbejde er en mand med en kort 
eller en faglig uddannelse, som er beskæftiget inden for 
byggebranchen, og som bor i et tyndt befolket område. 
Tilsvarende peger interviewundersøgelser på, at ca. halv-
delen af danskerne har efterspurgt sort arbejde det seneste 
år, mens yderligere ca. 30 pct. angiver at have været villige 
til det. Således har køb af sort arbejde karakter af at være en 
folkesport. 
 
Når der arbejdes sort, opnår såvel køber som sælger en 
privatøkonomisk gevinst på bekostning af andre skatte-
ydere. Både for køberen og sælgeren af sort arbejde gælder, 
at personer med en høj hvid løn typisk har større absolutte 
gevinster af sort arbejde end personer med lav hvid løn. Når 
der tages højde for sælgernes og købernes fordeling af 
gevinsten, har de 10 pct. personer med de laveste hvide 
indkomster en gennemsnitlig gevinst på 5.000 kr. årligt, 
mens de 10 pct. personer med de højeste indkomster har en 
gennemsnitlig årlig gevinst på 16.000 kr. Både personer, der 
snyder og personer, der ikke snyder, indgår i beregningen af 
disse gennemsnit. 
 
På udbudssiden er det afgørende for gevinsten af sort ar-
bejde, at personer med høj indkomst betaler en højere 
marginalskat og derfor for en given sort indtægt snyder for 
et større beløb. Desuden er der er en positiv sammenhæng 
mellem hvid indkomst og sort timeløn, hvilket giver større 
sorte indkomster for personer med høj hvid indkomst. 
Derimod kan der ikke identificeres en signifikant sammen-
hæng mellem hvid indkomst og udbud af sorte timer. På 
efterspørgselssiden skal den positive sammenhæng mellem 
sort arbejde og hvid indkomst sandsynligvis findes i et 
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generelt højere forbrug og dermed også en større efterspørg-
sel efter hvide såvel som sorte ydelser. 
 
Der er imidlertid en tilsvarende forskel på fordelingen af 
den hvide indkomst. Det betyder, at gevinsten fra sort 
arbejde for alle indkomster bortset fra de ca. 30 pct. laveste 
udgør ca. 3 til 4 pct. af den hvide indkomst. For de 30 pct. 
laveste indkomster udgør gevinsten 5 til 10 pct. af den hvide 
indkomst. Der er således tegn på, at eksistensen af sort 
arbejde skaber en mere ligelig indkomstfordeling, end 
skattesystemets regler lægger op til. Det vil sige, der er 
mere omfordeling i Danmark, end man skulle tro ud fra 
sædvanlige målinger, der ikke inddrager sort arbejde. Det 
giver alt andet lige et samfundsmæssigt incitament til at 
bruge relativt færre ressourcer på at bekæmpe sort arbejde. 
Modsat trækker dog, at gevinsten fra sort arbejde indebærer 
en utilsigtet horisontal omfordeling fra personer, der ikke 
snyder, til personer, der snyder.  
 
Skattelettelser ikke effektive mod sort arbejde 
 
En af årsagerne til eksistensen af sort arbejde er, at ind-
komstskatterne giver et direkte incitament til at forsøge at 
skjule indtægter for skattemyndighederne. En nærliggende 
tanke kan være at lempe indkomstskatterne for derved ad 
frivillighedens vej at få flyttet aktiviteter fra den sorte 
økonomi til den hvide. Generelt lempede indkomstskatter 
vil imidlertid lede til et betragteligt tab af skatteprovenu fra 
alle de aktiviteter, der i forvejen er hvide. Det kan muligvis 
have en vis positiv effekt i form af reduceret sort arbejde, 
men denne positive effekt er helt utilstrækkelig til i sig selv 
at opveje provenutabet fra den generelle lempelse af ind-
komstskatterne. Det kan således ikke anbefales at lempe 
indkomstskatterne generelt med henblik på at reducere 
omfanget af sort arbejde. 
 
En optimal beskatning af varer og ydelser er i princippet 
differentieret således, at varer, der er nære substitutter over 
for fritid, beskattes mere lempeligt. Det skyldes, at arbejds-
udbuddet herved forvrides mindst muligt, hvilket giver en 
samfundsøkonomisk gevinst. Det gælder f.eks. håndværks- 
eller hjemmeserviceydelser. 
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Hjemmeserviceordningen blev indført i midten af 
1990’erne, og består af et målrettet offentligt subsidium til 
serviceydelser i husholdningerne, f.eks. rengøring (naturlig-
vis betinget af, at aktiviteten er hvid). En evaluering af 
ordningen viser, at den har forøget den hvide omsætning 
inden for hjemmeserviceerhvervene. Der kan imidlertid 
ikke identificeres et lavere omfang af sort arbejde i de 
tilskudsberettigede brancher, dvs. den forøgede hvide 
omsætning har tidligere enten været udført af hushold-
ningerne selv, eller er ikke blevet udført.  
 
Den forøgede efterspørgsel efter arbejdskraft i en hvid 
frembringelse af ydelserne kan ikke forventes at ville forøge 
beskæftigelsen permanent. fordi den langsigtede beskæf-
tigelse bestemmes af arbejdsudbuddet (og den strukturelle 
ledighed). Der kan dog i princippet være en gavnlig effekt 
på arbejdsudbuddet fra de husholdninger, der efterspørger 
ydelserne, hvis ordningen (således som det tidligere var 
tilfældet) også omfatter husholdninger i den erhvervsaktive 
alder, da disse husholdninger med et subsidium kan for-
ventes at ville udbyde mere arbejdskraft. Det er ikke vurde-
ret, om hjemmeserviceordningen tidligere har ført til et 
større hvidt arbejdsudbud fra husholdninger, der har benyt-
tet ordningen og derved potentielt givet en samfunds-
økonomisk gevinst. I dag omfatter hjemmeserviceordningen 
kun pensionister, og der kan derfor ikke forventes en positiv 
arbejdsudbudseffekt. Ordningen må i høj grad betragtes som 
en social foranstaltning og ikke et arbejdsmarkedstiltag. 
 
Modelanalyser tyder på, at et subsidium på 35 pct. af ar-
bejdslønnen til håndværks- og hjemmeserviceydelser finan-
sieret af en forøgelse af momsen vil kunne forøge arbejds-
udbuddet med ca. 10.000 personer og give en årlig sam-
fundsøkonomisk gevinst på knap 1 mia. kr. Analyserne er 
imidlertid baseret på antagelser om parametre, der er både 
centrale for resultatet og behæftet med betydelig usikker-
hed. Det ligger dog ret fast, at subsidiet ikke vil være selv-
finansierende. Forøgede administrative omkostninger og 
forøgede muligheder for snyd trækker i negativ retning. Det 
betyder, at der ikke er sikre tegn på en samfundsøkonomisk 
gevinst på bundlinjen. Med den nuværende viden kan det 
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derfor ikke anbefales, at håndværks- og hjemmeservice-
ydelser subsidieres. Hertil kommer, at fastlåsningen af 
ejendomsværdiskatten resulterer i, at der for meget kapital 
bundet i boliger. En subsidiering af håndværksydelser vil 
forøge boligkapitalen yderligere og vil derved forøge de 
uheldige forvridende effekter af fastlåsningen af ejendoms-
værdiskatten. Også af denne årsag frarådes en subsidiering 
af håndværksydelser. 
 
Skattefritagelse for vennetjenester? 
 
Vennetjenester er i dag i princippet skattepligtige. Det 
betyder, at hvis to naboer hjælpes ad med at bygge hinan-
dens carporte, skal de i princippet betale indkomstskat af 
værdien af den andens arbejde på deres carport. Derimod 
skal de ikke betale skat af værdien af deres egen arbejds-
indsats, hvis de bygger hver deres. Dette kan stride mod 
manges opfattelse af ret og rimeligt, og en effektiv hånd-
hævelse kan være umulig. En lovgivning, der er i overens-
stemmelse med befolkningens opfattelse, kan forbedre 
skattemoralen og dermed styrke den frivillige indberetning. 
Herudover kan en “skæv” lovgivning skabe omkostninger i 
form af dårlig samvittighed mv., og hvis dette ikke mind-
sker sort arbejde, leder den nuværende lovgivning til et 
velfærdstab.  
 
På den baggrund kan det overvejes, om vennetjenester 
under en vis grænse bør være skattefri. Tilsvarende er i dag 
tilfældet i f.eks. Sverige og Tyskland. For at der skal være 
tale om reelle vennetjenester, bør det dog afgrænses til at 
gælde for betalinger i form af gentjenester, men ikke i form 
af naturalier eller pekuniær betaling. Yderligere bør der 
være grænser for den enkeltes omsætning af vennetjenester 
eller evt. for værdien af vennetjenester mellem to personer 
for at undgå situationer, hvor f.eks. to håndværkere “bytter 
ydelser” i større omfang. 
 
Der er imidlertid en risiko for, at en skattefritagelse for venne-
tjenester modsat hensigten leder til en glidning af skattemora-
len, hvor ydelser, der tidligere blev betalt skat af, nu lovligt 
eller ulovligt ikke beskattes. Det af denne årsag ikke oplagt, at 
en skattefritagelse af vennetjenester er hensigtsmæssig. 
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Forbyd køb af sort arbejde 
 
I princippet kan høje straffe for sort arbejde virke af-
skrækkende, men ud fra proportionalitetsprincippet, der er 
grundfæstet i den danske straffelov, skal der være et rime-
ligt forhold mellem forbrydelsens og straffens størrelse. 
Herudover er der ikke i litteraturen et klart billede af, at 
højere straffe rent faktisk er et effektivt instrument mod sort 
arbejde. En kraftig forøgelse af straffen for sort arbejde er 
derfor næppe hensigtsmæssig. 
 
Analyser i rapporten tyder på, at købere af sort arbejde får 
en stor del af den privatøkonomiske gevinst ved skatte-
unddragelsen. Imidlertid er det ikke strafbart at købe sort 
arbejde. Der er således ikke proportion mellem købernes 
gevinst og deres potentielle straf. Det anbefales at gøre køb 
af sort arbejde gøres strafbart, dvs. at den nuværende straf 
for salg af sort arbejde suppleres med en yderligere straf, 
der lægges på køberen af sort arbejde. 
 
Hvis man køber en ydelse, kan det være svært at sikre sig, at 
sælgeren betaler de lovpligtige skatter. Hvis man blot ind-
fører et forbud mod køb af sort arbejde og straf herfor, 
risikerer man derfor at straffe personer, der ikke reelt har 
haft mulighed for at vide, at de har begået en ulovlighed. 
Det gælder uanset, om man køber en ydelse af en virksom-
hed eller af en privatperson.  
 
I Italien er køb af sort arbejde forbudt, men det er tilstræk-
keligt at fremvise en kvittering for det udførte arbejde, for at 
køberen udtræder af sit strafansvar. Det gælder også for 
privatpersoners køb af ydelser af privatpersoner. Dette 
system skaber dog en administrativ omkostning for køberen, 
der skal holde styr på kvitteringerne, hvorfor der kan være 
behov for at overveje alternative løsninger.  
 
En anden løsning er for nylig taget i brug i Norge. Her 
kræves det, at betalinger for ydelser over 10.000 NOK skal 
foregå elektronisk, uanset om det er en betaling for en 
ydelse købt hos en virksomhed eller hos en privatperson. 
Derved skabes dokumentation og muligt bevis for, at beta-
lingen har fundet sted, og det medfører, at købers straf-
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ansvar bortfalder. Det elektroniske spor vil dog i Danmark 
kun kunne anvendes i de tilfælde, hvor Skat via en be-
grundet mistanke opnår adgang til bevægelserne på en 
persons eller en virksomheds konto. Da det må forventes, at 
hovedparten af større betalinger for hvide ydelser i forvejen 
finder sted elektronisk, kan de ekstra omkostninger af 
ordningen imidlertid forventes at være meget begrænsede. 
En løsning som den norske vil således repræsentere et skridt 
i den rigtige retning og kan som sådan anbefales for Dan-
mark. Systemet vil yderligere kunne effektiviseres ved, at 
Skat får fri adgang til at kontrollere bevægelser på borger-
nes konti. 
 
Da kun omkring halvdelen af købene af sort arbejde finder 
sted til en værdi over 10.000 kr., må det anbefales at anven-
de en væsentligt lavere grænse, f.eks. 3.000 kr. for at sikre 
en bedre dækning af ordningen.  
 
Et forbud mod køb af sort arbejde vil virke ad tre veje. For 
det første vil den samlede forøgelse af straffen for ulovlig-
heden i sig selv muligvis kunne have en vis afskrækkende 
effekt. For det andet vil en køber, der betaler kontant, ikke 
kunne hævde at have været i god tro. For det tredje kan 
selve ulovliggørelsen tænkes at have en stigmatiserings-
effekt for købere, der måske nok gerne vil opnå en gevinst 
af andres ulovligheder, men som ikke ønsker selv at bryde 
loven. 
 
Samlet set er det dog ikke sikkert, at et forbud mod køb af 
sort arbejde vil have en betydelig effekt på omfanget af sort 
arbejde. Opdagelsessandsynligheden ved kontant betaling 
vil fortsat være meget lille, og det er ikke oplagt, at en større 
straf har afgørende betydning for resultatet. Den potentielt 
begrænsede gevinst skal holdes op mod de ekstra-
omkostninger, der vil være forbundet med, at betalinger 
over en vis beløbsgrænse skal foretages elektronisk. Da 
større betalinger i altovervejende grad allerede betales 
elektronisk i dag, må man forvente, at ekstraomkost-
ningerne for skatteyderne er yderst begrænsede. Det vil 
derfor være hensigtsmæssigt at indføre et krav om elektro-
nisk betaling ved større beløb, også selvom effekten på sort 
arbejde skulle vise sig ikke at være særlig stor. 
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