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Notat:

Hvis loft over beskæftigelsesfradraget
afskaffes, vil top 10 pct. betale 31,2 pct. af
alle skatter (31,4 pct. i dag)
18-09-2017

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen
Sloth Bjerre Hansen
På baggrund af Danmarks Statistiks personregistre beregnes det, hvor meget top 10 pct. betaler i
skat. Der er 446.000 personer i top 10 pct. De 10 pct. mest vellønnede danskere betaler 31,4 pct. af
alle skatter og afgifter. Det kan finansiere ca. 400.000 offentligt ansatte. VLAK-regeringens forslag
om at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget vil ikke ændre afgørende ved top 10 pct.’s andel af
skattebyrden. Top 10 pct.’s skatteandel reduceres kun fra 31,4 til 31,2 pct. ved en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget. For at være i top 10 pct. kræves en indkomst på 588.000 kr. Loftet
over beskæftigelsesfradraget nås ved en lønindkomst på ca. 345.000 kr., dvs., at også mange danskere uden for top 10 pct. vil få gavn af afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget.
Afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget indebærer, at marginalskatten vil falde med 2,7
pct. point for omkring 1½ mio. personer. En lavere marginalskat øger incitamentet til bl.a. at arbejde
ekstra. Forslaget øger beskæftigelsen med 7.900 personer og giver et provenutab efter tilbageløb og
adfærd på 6,3 mia. kr. Dermed er forslaget lige så effektivt til at løfte beskæftigelsen som en afskaffelse af topskatten, hvor beskæftigelsen vurderes at stige med 8.300 personer for et provenutab på
8,6 mia. kr.
Top 10 pct.'s skattebetalinger (inkl. afgifter) og andel af samlede
skattebetalinger ved afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, 2015 (2017-niveau)
Skatte-

Andel af

betalinger

samlede skattebetalinger

mia. kr.

pct.

Samlede skattebetalinger

234,7

31,4

Samlede skattebetalinger ved afskaffelse
af loftet over beskæftigelsesfradraget

231,0

31,2

Kilde: Finansministeriet samt egne beregninger på Danmarks Statistiks personregistre
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over beskæftigelsesfradraget afskaffes, vil top 10 pct. betale 31,2 pct. af alle skatter (31,4 pct. i dag)
CEPOS Hvis loft cheføkonom
Mads Lundby Hansen (21 23 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen · 18-09-2017
CEPOS har på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre beregnet, hvor meget top 10
pct. betaler i skat. Der er 446.000 personer i top 10 pct. For at være i top 10 pct. kræves en
indkomst på 588.000 kr.1 Loftet over beskæftigelsesfradraget nås ved en lønindkomst på ca.
345.000 kr. (2015-regler, 2017-niveau), dvs., at også mange danskere uden for top 10 vil få
gavn af afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget.
De 10 pct. rigeste danskere betaler 31,4 pct. af alle skatter og afgifter, svarende til 234,7 mia.
kr. jf. tabel 1. Det kan finansiere ca. 400.000 offentligt ansatte.
Top 10 pct.'s skattebetalinger (inkl. afgifter) og andel af samlede
skattebetalinger ved afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, 2015 (2017-niveau)
Skatte-

Andel af

betalinger

samlede skattebetalinger

mia. kr.

pct.

Samlede skattebetalinger

234,7

31,4

Samlede skattebetalinger ved afskaffelse
af loftet over beskæftigelsesfradraget

231,0

31,2

Anm.: Ændringen i skattebetalingen som følge af afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget inkluderer tilbageløb, men ikke adfærd. I beregningen af afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget er der desuden indregnet VLAKregeringens forslag om at give beskæftigelsesfradrag for pensionsindbetalinger.
Beregningerne er foretaget på 2015-skatteregler.
Kilde: Finansministeriet samt egne beregninger på Danmarks Statistiks personregistre

Hvis loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes, så kommer top 10 pct. til at betale 31,2 pct.
(en reduktion fra 31,4 pct.) af alle skatter og afgifter eller det, der svarer til 231,0 mia. kr.
Afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget betyder, at marginalskatten vil falde med
2,7 pct. point for omkring 1½ mio. personer. En lavere marginalskat øger incitamentet til bl.a. at
arbejde ekstra. Når de arbejder mere, stiger deres indkomst, og deres skattebetaling vil stige
igen. Finansministeriet vurderer2, at når man indregner adfærdseffekterne, vil det samlede provenutab for staten blive på 6,3 mia. kr. ved en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget. Effekten på arbejdsudbuddet vurderes til 7.900 personer. Dermed er forslaget mindst lige
så effektivt til at løfte beskæftigelsen som en afskaffelse af topskatten, hvor beskæftigelsen
vurderes at stige med 8.300 personer for et provenutab på 8,6 mia. kr.3
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Bruttoindkomst dækker over lønindkomst (eksklusiv pension), indkomst til selvstændige, aktie- og renteindkomst, lejeværdi af egen bolig, private pensionsudbetalinger og overførselsindkomster
2
”Sådan forlænger vi opsvinget”, JobReform fase II, Finansministeriet, august 2017
3
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 212 (Alm. del) af 31. marts 2016
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Det skyldes, at forbedringen af beskæftigelsesfradraget er målrettet de beskæftigede. Samfundsøkonomisk er der dog yderligere fordele ved at afskaffe topskatten, idet det bl.a. reducerer de negative adfærdseffekter af beskatningen af kapitalindkomst.
Ovenstående beregninger viser, at VLAK-regeringens forslag om at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget næsten ikke vil ændre på top 10 pct.s andel af skattebyrden. Top 10 pct.s
skatteandel reduceres kun fra 31,4 til 31,2 pct. ved en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, dvs. en meget lille reduktion.
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