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HØJ INDKOMSTMOBILITET I TOPPEN AF 
INDKOMSTFORDELINGEN 
Der er betydelig indkomstmobilitet i toppen af indkomstfordelingen, målt ved de 1 pct. som har 

højest indkomst i 2006. Denne gruppe består af ca. 38.0001 personer. I 2010 krævede det en 

bruttoindkomst (bl.a. formueindkomst, indtægt fra selvstændig virksomhed, lønindkomst mv.) 

på mindst 1,2 mio. kr. for at være i top 1 pct. af indkomstfordelingen, mens gennemsnits-

indkomsten udgjorde knap 2,3 mio. kr. for denne gruppe. Formueindkomst og indkomst fra 

selvstændig virksomhed udgør i gennemsnit en markant større andel af den samlede indkomst 

for personer i toppen af indkomstfordelingen (henholdsvis 27 pct. og 24 pct. mod 9 pct. og 4 

pct. for de resterende 99 pct. af befolkningen). Ud af de ca. 38.000 personer, som tilhørte 

gruppen med de 1 pct. højeste indkomster i 2006, havde ca. 24.000 personer (svarende til 63 

pct.) i 2007 fortsat en indkomst, som var tilstrækkelig høj til at være blandt de 1 pct. højeste i 

2007. Der var således ca. 14.000 personer som faldt ud af top 1 pct. Ca. 19.000 personer, 

svarende til halvdelen af de personer, der var i den øverste indkomstgruppe i 2006, forbliver i 

top 1 pct. mindst 3 år i træk (2006-2008), mens det kun er godt en tredjedel (13.000 personer), 

som er i toppen af indkomstfordelingen i 5 år i træk. Gennemsnitsindkomsten for de personer, 

som faldt ud af top 1 pct. fra 2006 til 2007, faldt fra 2,0 mio.kr. til ca. 700.000 kr. Stort set 

hele faldet i gennemsnitsindkomst skyldes, at overskud fra selvstændig virksomhed og 

formueindkomst hver faldt med ca. 600.000 kr.  

 
Indkomstens sammensætning 

I 2010 var gennemsnitsindkomsten for de 1 pct. med de højeste indkomster knap 2,3 mio. kr. 

mod ca. 300.000 kr. for den resterende del af befolkningen. For at være en del af top 1 pct. skal 

indkomsten udgøre mindst 1,2 mio. kr. De største bidrag til forskellen i indkomst mellem de to 

grupper kommer fra lønindkomst, overskud af selvstændig virksomhed og formueindkomst, jf. 

figur 1.  
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 Po p u la t io n e n  e r  b e gr æ n se t  t il p e r so n e r  o ve r  1 8  å r  so m  ik k e  e r  d ø d e  e lle r  u d va n d r e d e  o g e r  

fu ld t  sk a t t ep ligt ige  i a lle  å r  i p e r io d e n  2 0 0 6 -2 0 1 0 .   
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Figur 1. Indkomstens gns. størrelse og sammensætning for de højeste indkomster  

 
Kilde: Egne beregninger på registerdata   
Anm: Der ses kun på personer, som lever i alle år, ikke er udvandret i perioden og er over 18 år og fuldt 
skattepligtige i alle år. Renteudgifter og skatter er ikke trukket fra, der er således tale om en 
bruttoindkomst. 
 

Indkomsten er delt op i 5 kategorier: lønindkomst, overskud fra selvstændig virksomhed, 
formueindkomst, overførselsindkomst og restindkomst (bl.a. honoraraflønning og børnebidrag). 
Bortset fra overførselsindkomster har personer i den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen større 
indkomst fra alle kategorier end den resterende befolkning. Lønindkomst spiller også for de 
rigeste den væsentligste rolle, men udgør dog en betydelig mindre andel af den samlede 
indkomst (44 pct. af samlet indkomst, mod 61 pct. for de resterende 99 pct. af befolkningen). Til 
gengæld udgør formueindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed tilsammen ca. halvdelen 
af indkomsten (knap 1,2 mio.kr.), mens disse indkomstkategorier ikke bidrager mærkbart til den 
gennemsnitlige indkomst for den øvrige befolkning. 

 
Indkomstmobilitet blandt de højeste indkomster 
I det følgende tages udgangspunkt i de 38.000 personer, som i 2006 var i gruppen med de 1 pct. 
højeste indkomster. Året efter var det kun 65 pct. af gruppen (24.000 personer), som havde 
tilstrækkelige høje indkomster til også at være i top 1 pct. i 2007, jf. figur 2. Halvdelen af de 
personer, der var i den øverste indkomstgruppe i 2006, forbliver i top 1 pct. mindst 3 år i træk 
(2006-2008). Det er godt en tredjedel (13.000 personer), som er i toppen af indkomstfordelingen 
i alle 5 år. 
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Figur 2. Antal år i træk med indkomster blandt de øverste 1 pct. 

 
Kilde: Egne beregninger på registerdata   
Anm: Der ses kun på personer, som lever i alle år, ikke er udvandret i perioden og er over 18 år og fuldt 
skattepligtige i alle år. 
 
Den relativt store udskiftning af personer i toppen af indkomstfordelingen skal ses på baggrund 
af, at overskud af selvstændig virksomhed og formueindkomst, som udgør en stor del af 
indkomsten, svinger mere fra år til år end lønindkomst. Figur 3 viser indkomstens 
sammensætning i 2006 og 2007 for de personer, som var i top 1 pct. af indkomstfordelingen i 
2006, men ikke i 2007. 
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Figur 3. Gns. indkomst for de personer som faldt ud af top 1 pct. fra 2006 til 2007 

 
Kilde: Egne beregninger på registerdata   
 
Som det fremgår af figur 3, falder gennemsnitsindkomsten for de personer, som faldt ud af top 1 
pct. af indkomstfordelingen i 2006, fra 2.0 mio.kr. i 2006 til ca. 700.000 kr. i 2007. For denne 
gruppe faldt overskuddet fra selvstændig virksomhed med over 600.000 kr., mens 
formueindkomsten faldt med godt 580.000 kr. Derudover faldt den gennemsnitlige lønindkomst 
med ca. 100.000 kr.  
 
Det er tidligere blevet foreslået at indføre en ekstra skat på personer med de højeste 
indkomster, jf. diskussion om millionærskat. De økonomiske vismænd fremlagde i 
vismandsrapporten fra efteråret 2011 beregninger, som viste, at en ekstra 6 pct.s skat på de 10 
pct. højeste arbejdsindkomster ville medføre et provenutab for staten på godt ½ mia. kr. som 
følge af negative adfærdseffekter, såsom mindre arbejdsindsats mv. Rapporten viser ligeledes, 
at en ekstra marginalskat på 6 pct. på top 1 pct. vil føre til mindre skatteindtægter på 0,1 
mia.kr. 
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