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THORNINGS SKATTEREFORM BLIVER DEN MINDSTE I MANGE ÅR
Thorning-regeringen vil ifølge regeringsgrundlagt gennemføre en skattereform, der øger
arbejdsudbuddet med 7.000 personer. Sammenlignes der med tidligere skattereformer, er der
tale om en beskeden skattereform. De 3 skattereformer under VK-regeringen ( i 2004, 2007 og
2009-reformen) udvidede alle arbejdsudbuddet med mere end 7.000 personer. Samlet set
udvidede de 3 skattereformer arbejdsudbuddet svarende til 35.000 personer. Det øger
velstanden (BNP) strukturelt med ca. 23 mia. kr. eller 1,2 pct. af BNP. I nedenstående tabel
angives effekten på arbejdsudbuddet af de 3 skattereformer samt Thornings planlagte reform.
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Thornings reform

Kilde: Finansministeriet: ”Reformpakken 2020” og Regeringen: ”Et Danmark, der står sammen”

2004-aftalen øgede arbejdsudbuddet svarende til 9.650 personer. Reformen introducerede
beskæftigelsesfradraget og øgede desuden mellemskattegrænsen. Beskæftigelsesfradraget gør
det mere attraktivt at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. Samtidig medfører
beskæftigelsesfradraget, at dem der har indkomst under en vis indkomstgrænse får lidt større
incitament til at udvide arbejdstiden. For personer, der har indkomst over indkomstgrænsen (i
2004-reformen var det mellemskattegrænsen), reduceres marginalskatten ikke. For disse
personer er der alene tale om en indkomsteffekt, der trækker i retning af mindre arbejdsudbud.
Reformen var finansieret inden for rammerne af 2010-planen, og ved at VK-regeringen
nedjusterede væksten for det offentlige forbrug i 2004 og 2005.
2007-aftalen øgede arbejdsudbuddet med 7.550 personer. Aftalen øgede beskæftigelsesfradraget
fra 2,5 til 4 pct., og mellemskattegrænsen blev hævet, så den blev sammenfaldende med
topskattegrænsen. Aftalen indeholdt også elementer, der reducerede arbejdsudbuddet,
herunder forhøjelse af bundfradraget, ligesom overførselsindkomsterne også blev hævet.
Reformen blev finansieret ved, at man konverterede en lettelse i arbejdsmarkedsbidraget til en
lettelse i indkomstskatten. Hertil kom en indeksering af energiafgifter, ligesom der var en vis
indbudgettering af dynamiske effekter.
2009-aftalen (Forårspakke 2.0) øgede arbejdsudbuddet med 18.500 personer. Det skyldes
primært, at man afskaffede mellemskatten, ligesom topskattegrænsen blev hævet. Reformen
var fuldt finansieret via diverse skatte- og afgiftsstigninger, der indfases frem mod 2020.
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Analysenotat februar 2012
Thornings skattereform bliver den mindste i mange år

Som nævnt er det målsætningen i Thornings skattereform, at den skal øge arbejdsudbuddet med
7.000 personer. Finansloven betyder ifølge Finansministeriet, at den strukturelle beskæftigelse
reduceres med 4.000 personer. Reduktionen i beskæftigelsen skyldes dels skattestigninger på 5
mia. kr. og dels afskaffelsen af kontanthjælpsloft, starthjælp mv. Det har betydet, at
Finansministeriet har opjusteret reformkravet fra regeringsgrundlaget til 59.000 personer (fra
55.000 personer).
Det anbefales, at ambitionsniveauet for skattereformen udvides fra 7.000 til 11.000 personer.
Dermed kompenseres for det beskæftigelsestab, der følger af finansloven.
Skal arbejdsudbuddet øges med 4.000 personer yderligere (som følge af finanslovens jobtab) til i
alt 11.000 personer, kræver det en lettelse i topskatten på 12 pct. point. Provenutabet udgør ca.
12 mia.kr. (ca. 5 mia. kr. efter tilbageløb og adfærdsvirkninger). Skal 11.000 personer nås
gennem øget topskattegrænse, skal grænsen øges med ca. 120.000 kr. Provenutabet herved
udgør ca. 9 mia. kr. (ca. 4,2 mia. kr. efter tilbageløb og adfærdsvirkninger). Skal 11.000
personer nås gennem øget beskæftigelsesfradrag, medfører det et provenutab på ca. 16 mia. kr.
(11 mia. kr. efter tilbageløb og adfærdsvirkninger).
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