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Dette notat omhandler regeringens pensionsbonus og jobfradrag, som er kædet sammen i regerin-
gens 2025-udspil. Analysen viser, at regeringens pensionsbonus og jobfradrag er særdeles ineffektive 
skatteinstrumenter.  Det er ligefrem svært at finde andre instrumenter med så lille jobeffekt. For 6,6 
mia. kr. i provenutab får man en forøgelse af den strukturelle beskæftigelse på 1.600 personer. Til 
sammenligning giver lavere bundskat en struktureffekt på 2.600 personer for samme beløb. En væ-
sentlig forklaring er, at jobfradraget med indkomstaftrapning isoleret set reducerer beskæftigelsen 
ifølge Finansministeriets økonomer. Samtidig løser pensionsbonussen slet ikke incitamentsproble-
merne i pensionssystemet. Regeringens forslag reducerer kun marginalskatten på pensionsafkast for 
mindre end 15 pct. af de personer, der har indkomster over 300.000 kr., og slet ikke for personer 
med en indkomst under 300.000 kr. Endvidere er regeringens forslag så kompliceret, at kun meget få 
kan forstå modellen. I stedet bør man levere en meget enklere løsning, der har større virkning på ar-
bejdsudbud og pensionsincitament. F.eks. kan der indføres et ekstra skattefradrag for pensionsindbe-
talinger på 10 pct. for alle. I dag er skattefradraget ved indbetaling på 52 pct. og 37 pct. for top- hhv. 
bundskatteniveauet. Disse skattefradrag øges til 62 hhv. 47 pct. for indbetalinger op til 50.000 kr. 
Dvs., at hvis man indbetaler 50.000 kr., får man 5.000 kr. i ekstra skatterabat som følge af forslaget. 
Det vil for 2 ud af 3 personer med pensionsindbetalinger øge tilskyndelsen til at sætte flere penge ind 
på pension. For en LO-arbejder tæt på pension reducerer fradraget den reale sammensatte marginal-
skat ved indbetaling fra 130 til 80 pct.  Forslaget vil medføre et mindreprovenu på ca. 5½ mia. kr. ef-
ter adfærd og tilbageløb. Det vil øge beskæftigelsen med ca. 2.500 personer. Regeringens pensions-
bonus og jobfradrag giver i alt 1.600 personer i beskæftigelse, selvom den anvender 6,6 mia. kr. 
herpå.   

Figur 1. Jobeffekt ved skattelettelse på 6,6 mia. kr. 
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Regeringen har i sin skattereform sammenkædet det nye jobfradrag og pensionsbonus. Det 

sker ved, at man kan undgå indkomstaftrapningen af jobfradraget ved at indbetale på pension 

og derved øge pensionsbonussen. CEPOS’ beregninger viser, at instrumentet er ineffektivt til at 

øge beskæftigelsen. For de 6,6 mia. kr., som jobfradrag og pensionsbonus indebærer i provenu-

tab, får man en jobeffekt på 1.600 personer. Til sammenligning giver lavere bundskat en stig-

ning i beskæftigelsen på 2.600 personer for samme beløb, jf. figur 1. Bundskatten er et af de 

mindst effektive skatteinstrumenter. Det vidner om, hvor ineffektivt regeringens instrument er.  

 

Figur 1. Jobeffekt ved skattelettelse på 6,6 mia. kr. 

 
Anm.: Der er foretaget en proportional opskalering af jobeffekterne fra 5 til 6,6 mia. kr. For topskattesatsen er der dog 
taget et gennemsnit af jobeffekten af en skalering fra 5 mia. kr. til 6,6 mia. kr. samt af jobeffekten af en skalering fra 
en afskaffelse til et provenutab på 6,6 mia. kr. 
Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 af 25. september 2014, svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 212 af 
31. marts 2016 og egne beregninger 

 

En væsentlig forklaring er, at regeringen planlægger et jobfradrag, der ifølge dens egne em-

bedsmænd reducerer arbejdsindsatsen. Jobfradraget på 30 pct. (max 17.000 kr.) gives til perso-

ner, der tjener mellem 150.000 og 207.000 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag). Problemet er, at 

dette fradrag indkomstaftrappes i intervallet 300.000-534.000 kr. med 7,25 pct. For dette seg-

ment øges marginalskatten på arbejde umiddelbart svarende til knap 2 pct.point (0,25*7,25 

pct.)1. I dette interval er der mange lønmodtagere. For denne gruppe reduceres arbejdsindsat-

sen, og det mere end opvejer, at det øgede jobfradrag i bunden øger beskæftigelsen. 

Mange lønmodtagere kan undgå aftrapningen af jobfradraget på 7,25 pct. ved at indbetale på 

pension. Der gives nemlig et tillæg til jobfradraget på 7,25 pct. for indkomst ud over 300.000 

                                                                                                                                                                 

1 0,25 er skatteværdien af fradraget (givet ved kommuneskattesatsen) 

7.500 

3.300 

2.600 

1.700 1.600 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

Lette
topskattesatsen

Øge beskæftigel-
sesfradraget

Lette
bundskattesatsen

Gennemsnitlig
afgiftsnedsættelse

Jobfradrag og
pensionsbonus

Fuldtidspersoner



CEPOS 
 

jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeFfekt og løser ikke pensionsudfordringen 
Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg · 29-09-2016 

 

CEPOS · Landgreven 3, 3. · 1301 København K · +45 33 45 60 30 · www.cepos.dk 3 

kr. ved indbetaling til pension. Det maksimale fradrag kan udgøre 17.000 kr., hvilket kan nås 

ved en indkomst på 534.000 kr. Skatteværdien af de 17.000 kr. udgør knap 4.500 kr. (25 pct. af 

17.000 kr.). 

Pensionsbonussen eliminerer marginalskatteforhøjelsen på 2 pct., der fremkommer af aftrap-

ningen af jobfradraget. Det sker dog kun for dem, der indbetaler til pension. De, der ikke indbe-

taler til pension (eller indbetaler under 21.700 kr.), får en marginalskatteforhøjelse på 2 pct.po-

int i intervallet 300.000 - 534.000 kr. Se appendiks for yderligere beskrivelse af jobfradrag og 

pensionsbonus. 

Tabel 1. Oversigt over skattereformens beskæftigelsesvirkninger 

 
Anm.: I Helhedsplanen er angivet den samlede jobeffekt af skattereformen på 11.300 
personer samt alle øvrige forslag bortset fra jobfradrag+pensionsbonus. Dermed kan ef-
fekten af jobfradrag+pensionsbonus beregnes residualt til 1.550 personer. Opsplitnin-
gen af effekten på hhv. jobfradrag og pensionsbonus tager udgangspunkt i tabel 3.2 i 
”DK 2025 – for et stærkere Danmark”, hvorfra man kan beregne (ved at tage højde for 
tilbageløb), at der er negative adfærdseffekter på de offentlige finanser fra jobfradraget 
på -0,4 mia. kr., og positive adfærdseffekter for pensionsbonus på 0,7 mia. kr. 
Kilde: Helhedsplanen samt egne beregninger 

 

Pensionsbonus løser ikke incitamentsproblemerne i pensionssystemet 

Regeringen foreslår at indføre en pensionsbonus, fordi ”Den nye PensionsBonus skal understøtte, 

at det for mange almindelige danskere bedre kan betale sig at spare op til alderdommen i en 

arbejdsmarkedspension”2. 

Problemet er imidlertid, at for langt de fleste vil pensionsbonussen ikke øge incitamentet til at 

spare op. Faktisk er det under 15 pct. af personer med en indkomst over 300.000 kr., der får et 

øget incitament til pensionsopsparing (og 0 pct. for dem med indkomst under 300.000 kr.). Det 

skyldes, at man opnår den maksimale pensionsbonus ved indbetalinger, der er større end 7,25 

pct. af indkomsten. Da langt de fleste arbejdsmarkedspensioner har indbetalinger over 7,25 

pct., vil øgede indbetalinger ikke give anledning til en større pensionsbonus for disse 

                                                                                                                                                                 

2Helhedsplan, Regeringen  
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pensionsopsparere, og derfor påvirkes deres incitamentet til pensionsopsparing ikke. Endvidere 

er regeringens forslag så kompliceret, at meget få personer vil kunne forstå modellen. 

Enkelt skattefradrag giver større effekt på beskæftigelse og incitament til pensionsopsparing 

Fremfor regeringens pensionsbonus kunne man i stedet levere en meget enklere løsning, der 

har større virkning på arbejdsudbud og pensionsincitament3. En mulighed kunne være et ekstra 

skattefradrag for pensionsindbetalinger på 10 pct. for alle. I dag er skattefradraget ved indbeta-

ling på 52 pct. for topskatteydere og 37 pct. for bundskatteydere. Disse skattefradrag øges 

med forslaget til 62 hhv. 47 pct. for indbetalinger op til 50.000 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag). 

Dvs. at hvis man indbetaler 50.000 kr., så får man 5.000 kr. ekstra skatterabat. Det vil medføre 

et mindreprovenu på ca. 5½ mia. kr. efter adfærd og tilbageløb. Forslaget vurderes at øge be-

skæftigelsen med ca. 2.500 personer4. Regeringens pensionsbonus og jobfradrag giver i alt 

1.600 personer i beskæftigelse, selv om disse skattelettelser giver et mindreprovenu på 6,6 mia. 

kr. For de resterende 1 mia. kr. kunne man fx øge beskæftigelsesfradraget, hvis man har fokus 

på at øge forskelsbeløbet i forhold til at være på overførselsindkomst. Det vil øge beskæftigel-

sen med yderligere ca. 500 personer. 

Det alternative forslag om et skattefradrag på 10 pct. for pensionsindbetalinger op til 50.000 

kr. vil indebære, at incitamentet til at indbetale til pension vil blive forbedret for 2 ud af 3 af 

dem, der i dag indbetaler til pension. Det skyldes, at pensionsindbetalinger i dag for 2 ud af 3 

personer er under 50.000 kr., dvs., at yderligere indbetalinger vil øge skattefradraget. Til sam-

menligning vil regeringens forslag som nævnt kun forbedre pensionsincitamentet for under 15 

pct. af dem, der tjener over 300.000 kr., og slet ikke for personer med en indkomst under 

300.000 kr. Ved et ekstra fradrag ved pensionsindbetalinger på 10 pct., vil de sammensatte 

marginalskatter på realafkastet på pension falde fra 130 pct. til 80 pct. for en bundskatteyder5. 

                                                                                                                                                                 

3 En bedre løsning ville være at indføre en obligatorisk opsparing på fx 2.200 kr. om måneden 

og samtidig fjerne pensionstillæg og ældrecheck, se fx CEPOS-notat ”Et konkret bud på en obli-

gatorisk pensionsopsparing”, 8. december 2014. Det er netop aftrapningen af offentlige ydelser 

i pensionsalderen, der skaber problemer i forhold til manglende incitament til pensionsopspa-

ring. 
4 Det er lagt til grund, at beskæftigelseseffekten svarer til et beskæftigelsesfradrag. 
5 Et yderligere forslag til at øge incitamentet til pensionsopsparing er at tilføje pensionsindbeta-

linger til grundlaget for beskæftigelsesfradraget. I dag får man beskæftigelsesfradrag for hele 

lønindkomsten, bortset fra pensionsindbetalinger. Dette medfører et skatteincitament til at 

mindske pensionsindbetalingerne for mange, fordi marginalskatten er 2,3 pct. point lavere ved 

udbetaling som løn fremfor ved pensionsindbetaling for personer, der ikke får det fulde be-

skæftigelsesfradrag. Tilføjelse af pensionsindbetalinger til grundlaget for beskæftigelsesfradra-

get vil medføre et provenutab på knap ½ mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

 

https://www.cepos.dk/sites/cepos.dk/files/media/import/analyser/et20konkret20bud20pc38520en20obligatorisk20pensionsopsparing.pdf
https://www.cepos.dk/sites/cepos.dk/files/media/import/analyser/et20konkret20bud20pc38520en20obligatorisk20pensionsopsparing.pdf
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Ekstra skattefradrag for pensionsindbetalinger på 10 pct. vil medføre, at marginalskatten vil 

falde  

Forslaget om et skattefradrag for pensionsindbetalinger på 10 pct. vil medføre, at marginalskat-

ten vil falde med 1,4 pct.point6 for personer med pensionsindbetalinger på 15 pct. af bruttoløn-

nen. Hvis indbetalingsprocenten er på 12 pct. (typisk indbetaling for en LO-arbejder), vil margi-

nalskatten falde med 1,1 pct.point. For personer med indbetalinger over 50.000 kr. vil marginal-

skatten ikke blive påvirket af forslaget.  

                                                                                                                                                                 

6 Effekten på marginalskatten kan beregnes som sats for skattefradrag*indbetalingsprocent*(1-

arbejdsmarkedsbidrag)*100. Dvs. effekten bliver på: 0,1*0,15*(1-0,08)*100=1,38 pct. point 
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Appendiks 
Boks 1. Regeringens beskrivelse af jobfradrag og pensionsbonus 
”Målrettet jobfradrag  
Regeringen foreslår, at der indføres et nyt jobfradrag, der er målrettet beskæftigede med lave arbejds-
indkomster. Det målrettede jobfradrag vil udgøre 30 pct. af arbejdsindkomsten, der overstiger 150.000 
kr. Det maksimale jobfradrag udgør 17.000 kr. og opnås ved en arbejdsindkomst på 207.000 kr. Det 
målrettede jobfradrag indebærer en årlig skattelempelse på knap 4.500 kr. og vil reducere skatten på 
den sidst tjente krone med ca. 7¾ pct.-point for personer med arbejdsindkomster mellem 150.000 kr. 
og 207.000 kr.  

Med det målrettede jobfradrag opnår en ufaglært butiksansat, med en løn svarende til den overens-
komstfastsatte mindsteløn, den maksimale skattelempelse på knap 4.500 kr. årligt. Det svarer til en 
skattelempelse på omkring 7 pct. af den samlede skattebetaling. Det målrettede jobfradrag reducerer 
antallet af personer med begrænset økonomisk gevinst ved beskæftigelse med næsten 17.000 perso-
ner. Det er en reduktion på omkring en tredjedel af det samlede antal personer med relativt lavt økono-
misk incitament til beskæftigelse.  

Det målrettede jobfradrag har til formål at øge incitamentet til beskæftigelse for de laveste indkomster. 
Jobfradraget er udformet, så man får det maksimale fradrag som fuldtidsbeskæftiget med en løn på 
207.000 kr. Personer med arbejdsindkomster under 150.000 kr. får ikke en skattelempelse. Det skal ses 
i sammenhæng med, at initiativet er målrettet personer med fuldtidsbeskæftigelse. En stor del af de 
personer, der har en arbejdsindkomst på under 150.000 kr., arbejder ikke fuldtid, men får fx supple-
rende overførsler, arbejder deltid eller er studerende med fritidsjob.  

Det målrettede jobfradrag aftrappes med 7¼ pct. af arbejdsindkomsten for personer med en indkomst 
over 300.000 kr. Disse får kun det fulde målrettede jobfradrag, hvis man samtidig indbetaler til pension, 
jf. nedenfor. 

PensionsBonus  
Regeringen foreslår, at der indføres en PensionsBonus for personer med indkomster over 300.000 kr., 
der sparer op til pension. Den nye PensionsBonus vil sikre øget afkast af pensionsindbetalinger og øget 
tilskyndelse til dem, der ikke sparer op til alderdommen. 

Den nye PensionsBonus skal ses i sammenhæng med det målrettede jobfradrag på 30 pct. af arbejds-
indkomsten, der overstiger 150.000 kr. PensionsBonus svarer til, at det målrettede jobfradrag for per-
soner med en indkomst over 300.000 kr. gøres betinget af pensionsopsparing på fradragsberettigede 
ordninger. Dermed giver pensionsbonussen en direkte økonomisk tilskyndelse til at spare op til alder-
dommen for personer med en indkomst over 300.000 kr. Det er kun for personer med en indkomst 
over 300.000 kr., at jobfradraget betinges af pensionsindbetalinger.  

PensionsBonus er udformet ligesom det målrettede jobfradrag med et maksimalt fradrag på 17.000 kr. 
Det svarer til en skattelempelse på knap 4.500 kr. årligt. For alle beskæftigede med en indkomst på over 
300.000 kr., der indbetaler mere end 7¾ pct. af lønnen til pension, svarer pensionsbonussen præcist til 
det nye målrettede jobfradrag.  

For personer med en arbejdsindkomst over 300.000 kr., der indbetaler mindre end 7¾ pct. af indkom-
sten til pension, vil pensionsbonussen afhænge af størrelsen af pensionsindbetalingen. For denne 
gruppe indføres en direkte økonomisk gevinst ved øget indbetaling til pension. De kan opnå Pensions-
Bonus, svarende til det fulde jobfradrag på 17.000 kr., hvis de øger deres pensionsindbetalinger.  

PensionsBonus gives for den del af de årlige pensionsindbetalinger, der overstiger 21.700 kr. Der kan 
maksimalt indgå pensionsindbetalinger svarende til 7¼ pct. af arbejdsindkomsten (svarende til en bi-
dragsprocent på ca. 7¾ pct.).  

Tjenestemandsansatte vil også kunne få den nye PensionsBonus, selvom de har særlige pensionsvilkår 
uden direkte pensionsindbetalinger. Tilsammen indebærer målrettet jobfradrag og PensionsBonus, at 
alle fuldtidsbeskæftigede med lave indkomster, tjenestemænd og beskæftigede, der indbetaler mindst 
7¾ pct. til pension, får en årlig skattelempelse på knap 4.500 kr.” 

Kilde: ”Et stærkere Danmark – JobReform” 


