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Fjernelse af efterløn for 30 årige og derunder giver råderum på 6 mia. kr.
I kommissoriet for Skattekommissionen anføres det, at finansiering af lavere skat kan findes
uden for skattesystemet. I dette notat skitseres et scenarie, hvor efterlønnen fjernes for de
30-årige og dem, der er yngre. Beregningerne er udført af DREAM-gruppen for CEPOS.
Forslaget indebærer, at generation 1978 og yngre generationer ikke kommer på efterløn. Det
efterlader et råderum på 6 mia. kr. i dag til Skattekommissionen. Når en besparelse i 2043
(der kommer ikke flere på efterløn) og frem giver et råderum i dag, skyldes det, at der i dag
på de offentlige finanser spares op til, at der i fremtiden kan udbetales efterløn. Fjernes
efterlønnen fra 2043 og frem reduceres kravet til det offentlige overskud i dag svarende til
godt 6 mia. kr. Dels fordi der spares offentlige udgifter. Dels fordi der kommer 70-90.000
personer ekstra i beskæftigelse fra 2043 og frem. Finansieringsmetoden er velkendt for
Christiansborg. Ved velfærdsforliget i 2006 finansierede man et udgiftsløft ”nu og her” på 10
mia. kr. ved budgetforbedringen fra bl.a. ændringer i efterløn fra 2019 og frem. For 6 mia. kr.
kan topskatten lettes med 5 point i dag, så den øverste marginalskat kan sænkes fra 63 til
58,5 pct.
I kommissoriet for Skattekommissionen anføres det, at finansiering til lavere skat kan findes
uden for skattesystemet. Dette er der god grund til. Finansieres lavere marginalskat ved, at
man f.eks. hæver afgifterne, opvejes en del af den positive udbudseffekt af lavere
marginalskat. Det skyldes, at højere afgifter indebærer, at der kan købes færre varer og
tjenester for en ekstra arbejdstime. Dermed reduceres arbejdsudbuddet af afgiftsforhøjelser.
Derimod får man større effekt på beskæftigelsen, når man finansierer lavere marginalskat ved
at skære i f.eks. dagpengeperiode eller fjerne efterløn. Det skyldes, at såvel finansieringen (fx
reform af efterløn) som lettelsen i marginalskatten øger beskæftigelsen.
Besparelse om 30 år giver råderum til lavere skat i dag
Skulle politikerne have svært ved at skære i overførslerne i de kommende år, kan politikerne
alligevel finde finansiering til en skattereform ved at skære i overførsler om 20, 30 eller 40 år.
Den fremtidige budgetforbedring reducerer nemlig kravet til offentligt overskud i dag. I dag
spares der nemlig op på de offentlige finanser til fremtidige udbetalinger af
overførselsindkomster. Hvis disse fremtidige udbetalinger reduceres, sker der samtidig en
reduktion i kravet til overskud i dag. Dermed kan der frigøres et råderum til lavere skat i dag
ved at skære i overførsler om 20, 30 eller 40 år.
Væk med efterløn for 30 årige giver 6 mia. kr.
Dreamgruppen har for CEPOS beregnet, at såfremt efterlønnen bortfalder for personer, der i
dag er 30 år eller derunder, fås et varigt råderum på ca. 6 mia. kr. Det betyder i praksis, at
efterlønnen gradvist afvikles i årene 2043-2048. Det indebærer, at generation 1978 (og yngre
generationer), der er 30 år i dag (og yngre), ikke har mulighed for at komme på efterløn i
2043 og frem, som det ellers var meningen med Velfærdsaftalen fra 2006.
Beskæftigelse vokser med 70-90.000 fra 2043 og frem
De fremtidige lavere udgifter indebærer, at kravet til overskuddet på de offentlige finanser i
dag kan være 6 mia. kr. mindre. Pointen er, at den offentlige sektor i dag ”sparer op” til at
kunne finansiere udgifter til efterløn for dem, der er 30 år og yngre. Hvis efterlønnen er væk
fra 2048 og frem, reduceres kravet til opsparing gennem højere offentligt overskud. Der er i
beregningerne antaget, at 20 pct. af dem, der ville være gået på efterløn, overgår til
førtidspension. Resten antages at komme i beskæftigelse. Fra 2043 og frem øges
beskæftigelsen med 70-90.000 personer.
Finansieringsmetoden blev også anvendt ved velfærdsforliget i 2006
Finansieringsmetoden er ikke ny i Christiansborg-sammenhæng. Ved velfærdsforliget i 2006
blev der opnået enighed om, at en del af den fremtidige budgetforbedring, der fulgte af
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arbejdsmarkedsinitiativerne og reformen af efterløn og folkepension fra 2019 og frem skulle
bruges på at løfte det offentlige forbrug fra 2007 og frem. De sparede udgifter fra 2019 og
frem blev anvendt til løfte udgifterne med 10 mia. kr. til forskning og uddannelse fra 2007 og
frem.
Råderum kan fjerne 5 topskattepoint
Et råderum på 6 mia. kr. kan finansiere en lettelse i topskatten på 5 point. Dermed vil den
øverste marginalskat blive sænket fra 63 til 58,5 pct.
En lettelse i topskatten på 5 point vil styrke dansk økonomi:
1.
2.
3.
4.
5.

Øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 7.500 personer.
Sænke skattetrykket med 0,3 pct. point
Gøre det nemmere at tiltrække dygtige udlændinge
Gøre det mindre attraktivt for dygtige danskere at forlade Danmark
Gøre det mere attraktivt at uddanne sig
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