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Velkommen til CEPOS’ TANK&TÆNK

Denne publikation er en del af CEPOS’ TANK&TÆNK.

CEPOS’ TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser, studerende 
og andre, som ønsker indsigt i samfundsvidenskabelige sammenhænge, friheds- og rettighedsbegre-

ber, det danske samfunds opbygning og udfordringer samt naturvidenskab.

På vores hjemmeside www.cepos.dk vil du kunne finde undervisningsmateriale i form af korte tek-
ster og videoer, som bl.a. kan bruges i undervisningen på landets gymnasier – eller blot til at blive 

klogere.

Undervisningsmaterialet er under konstant udvikling, og der vil løbende blive tilføjet nye temaer og 
emner til siden.

CEPOS lægger vægt på, at artiklerne er skrevet af fagpersoner med solid viden og indsigt, så det 
faglige indhold er i højsædet.

Nogle af artiklerne formidler alene et fagligt indhold, mens andre er debatterende, dvs. at forfatte-
ren enten drager egne konklusioner eller argumenterer for et synspunkt. Enkelte artikler er sat op 

overfor hinanden som forskellige vinkler på samme problemstilling. 

Undervisningsmaterialet fra CEPOS’ TANK&TÆNK er til fri afbenyttelse, så længe man husker at angi-
ve tydelig kilde.

Vi håber, at gymnasieelever, lærere, studerende, undervisere og øvrige interesserede vil få glæde af 
materialet, som forhåbentlig kan danne baggrund for gode debatter og medvirke til, at vi alle bliver 

klogere.

Hvad er CEPOS?
Center for Politiske Studier (CEPOS) er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank.

CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

• at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning 

• at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik 

• at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer, 
publikationer og uddannelse
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Derfor er topskat et problem

Indledning
Siden 1970erne har både konservativt, socialdemokratisk og venstreledede regeringer nedsat skatten 
på den sidst tjente krone (det man kalder marginalskatten). Fra 1987 og frem, er skatten på den sidst 
tjente krone således faldet fra 73 procent til 56 procent – hvis man altså tjente så meget at man skulle 
betale hvad vi i dag omtaler som topskat.

Dette notat forklarer hvorfor skiftende regeringer har sat marginalskatten ned, også selv om det ofte 
har medført stor debat og ballade. 

Marginalskat på arbejde
Skatten på den sidst tjente krone – ofte kaldet 
marginalskatten – er meget omtalt i den økono-
miske debat. Det skyldes, at marginalskatten be-
stemmer, hvor meget man har tilbage til sig selv, 
når man arbejder en time ekstra. I Danmark ud-
gør marginalskatten for personer med høje ind-
komster ca. 56 pct. Blandt de 34 OECD-lande er 
det den 9. højeste marginalskat. En marginalskat 
på 56 pct. betyder, at man har 44 kr. (100-56 kr.) 
tilbage til sig selv, når man tjener 100 kr. ekstra.

To modsatrettede effekter
Jo mere man har tilbage til sig selv efter skat, når man arbejder, jo mere attraktivt er det at arbejde 
ekstra, herunder at påtage sig overarbejde.

Videnskabelige undersøgelser finder generelt, at arbejdsudbuddet (hvor meget man ønsker at arbej-
de) faktisk stiger, når marginalskatten sættes ned. Dvs. at der bliver arbejdet flere timer, når marginal-
skatten nedsættes. 

Det gælder selvom der er to modsatrettede effekter, når marginalskatten sænkes.

Marginalskatter i Danmark, 2014

Kilde: Skatteministeriet
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I Danmark betaler man topskat, når lønindkomsten er over 
499.000 kr. Topskatten, der betales af 500.000 danskere, 
udgør 15 pct. og bringer marginalskatten op på 56 pct. 
Hvis topskatten fjernes, reduceres marginalskatten fra 56 
til 43 pct. Hvor en topskatteyder i dag har 44 kr. tilbage til 
sig selv, når han tjener 100 kr. ekstra, så vil han efter bort-
fald af topskat have 57 kr. tilbage. Den lavere marginalskat 
vil indebære, at flere danskere vil arbejde ekstra via over-
arbejde, bijob mv. 

Finansministeriet i Danmark vurderer, at arbejdsindsat-
sen vokser svarende til 9.000 flere fultidsbeskæftigede1 
i Danmark, hvis topskatten fjernes. Det skyldes, at nogle 
topskatteydere vil vælge at arbejde flere timer f.eks. fordi 
de påtager sig overarbejde eller et bijob. Tilsammen vil 
disse ekstra arbejdstimer svare til 9.000 ekstra fuldtidsbe-
skæftigede.

Marginalskat for en per-
son med 167 pct. af

gennemsnitlig indkomst, 
OECD, 2014

Kilde: OECD Taxing Wages

1 FM

Finansministeriet vurderer at fjernelse af topskat 
øger arbejdsudbud med 9.000 personer 

Den ene effekt er indkomsteffekten: Når skatten nedsæt-
tes, får man automatisk flere penge til sig selv. Dermed 
får man råd til at holde mere fri (som de fleste synes er et 
gode). Hvis man er tilfreds med den indkomst man allere-
de har, kan man altså opnå denne, selv om man arbejder 
mindre. Det trækker faktisk arbejdstiden ned. Dette kal-
des populært sagt ”hængekøjeeffekten”. 

Omvendt har man også en såkaldt substitutionseffekt, 
som indebærer, at man arbejder flere timer. Den effekt 
kommer af, at det bliver mere attraktivt at arbejde ekstra 
og dyrere at hold fri (”prisen” for at holde en time fri er 
jo lig med det man ikke tjener efter skat). Denne effekt 
kaldes også populært ”gulerodseffekten”.

Når man vejer de to effekter sammen, så finder videnska-
belige undersøgelser generelt, at ”gulerodseffekten”, altså 
at der arbejdes mere, er større end ”hængekøjeeffekten”, 
at nogle vil vælge at arbejde mindre. Derfor medfører en 
lavere marginalskat, at det samlede arbejdsudbud målt i 
timer stiger.
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Højeste marginalskattesats for lønindkomst i en
gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat og AM-bidrag, 1970-2015

Kilde: Skatteministeriet

Socialdemokratiske og borgerlige regeringer har sat den øverste marginalskat ned siden 1987
Siden 1987 har socialdemokratiske og borgerlige regeringer sat den øverste marginalskat ned. Fra 
1987 og frem er marginalskatten sænket fra 73 til 56 pct. Det er sket, fordi der i Finansministeriet og 
blandt langt de fleste økonomer er enighed om, at lavere marginalskat øger tilskyndelsen til at arbej-
de ekstra.

Den sammensatte marginalskat på 67 pct.
Det er dog ikke kun marginalskatten på arbejde, der påvirker arbejdsudbuddet. Også afgifterne påvir-
ker arbejdsudbuddet (dvs. hvor meget har man lyst til at arbejde). Hvis afgifterne på varer sættes op, 
så stiger priserne i butikkerne.  Man skal huske på, at man i høj grad går på arbejde for at tjene penge, 
så man kan købe flere varer. Og hvis afgifterne sættes op, så får man færre varer ud af at arbejde. 
Når man køber en gennemsnitsvare, udgør afgifter ca. 24½ pct. af den samlede pris (moms, ølafgift, 
chokoladeafgift mv.). Afgifterne betyder, at man kan købe færre varer for en ekstra arbejdstime (fordi 
varerne bliver dyrere af afgifterne), og det reducerer arbejdsudbuddet. Når man derfor indregner 
afgifter i marginalskatten (den såkaldte sammensatte marginalskat), så bliver den sammensatte mar-
ginalskat på 67 pct. Dvs. når man tjener 100 kr. ekstra, så går de 67 kr. til indkomstskat og afgifter.  I 
forhold til andre lande er en marginalskat på 67 pct. relativt højt. Blandt 34 OECD-lande er det den 5. 
højeste marginalskat.
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Effekten på de offentlige finanser af lavere margi-
nalskat
Når de danske ministerier regner på effekten af lave-
re marginalskat antager de, at antallet af arbejdstimer 
vokser med 1 pct., når indkomstfremgangen efter skat 
(ved en ekstra arbejdsindsats) vokser med 10 pct. Det 
gælder f.eks. den omtalte beregning foretaget af Fi-
nansministeriet om konsekvenserne ved at fjerne top-
skatten. Det bygger på et dansk videnskabeligt studie 
fra 2001.

Det danske Finansministerium skønner, at en fjernelse 
af topskatten vil indebære et varigt fald i skatte- og af-
giftsbetalingerne på ca. 8 mia. kr. på lang sigt.

Når faldet i statens indtægter ikke bliver større, skyldes 
det at når marginalskatten nedsættes, så arbejdes der 
flere timer. Det indebærer at de flere arbejdstimer be-
skattes, og det opvejer en del af det fald, der umiddel-
bart opstår, når topskatten fjernes.

Hertil kommer, at fjernelsen af topskatten indebærer 
større forbrug i forretningerne, og dermed stiger af-
giftsbetalingerne. Samlet set vurderer finansministeriet 
at disse to effekter kompenserer for halvdelen af det 
umiddelbart tabte skatteprovenu. Bruger man Finans-
ministeriets resultat, kan de 8 mia. kr. f. eks. finansieres 
ved at der er 13.000 færre offentligt ansatte i fremtiden 
end man ellers havde tænkt sig. De 8 mia. kroner udgør 
for øvrigt kun ca. 0,7 procent af det samlede offentlige 
udgiftsbudget på ca. 1.100 mia. kr.

Nye undersøgelser
Siden 2001 er der kommet nye forskningsresultater, 
der tyder på en større adfærdsændring ved lavere mar-
ginalskat, end den Finansministeriet lægger til grund. 
Det skyldes, at lavere marginalskat kan medføre, at det 
f.eks. bliver mere attraktivt at arbejde mere produktivt 
for at få en bonus, blive forfremmet eller skifte til et 
bedre betalt arbejde eller at uddanne sig noget mere. Disse ting kan medføre, at man får en højere 
løn, fordi man er mere produktiv (man producere mere pr. time). Disse effekter kommer ud over 
”den gamle” effekt, der handler om at lavere marginalskat øger antallet af arbejdstimer. Hvis man 
indregner disse større effekt af lavere marginalskat, så bliver det samlede provenutab ved bortfald af 
topskatten mindre end 7 mia. kr.

Sammensat marginalskat for 
personer med 167 pct. af gns. 
indkomstniveau (654.093 kr. 

for DK), OECD 2012

Anm.: Beregning baseret på et forbrugsskatte-
tryk for 2011, dog nyest tilgængelige (2010) for 

Korea, Nederlandene, Polen samt Portugal.

Kilde: OECD Tax Policy Analysis, OECD Stat samt 
egne beregninger.
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Derfor er det vigtigt med en lav marginalskat
Når de fleste økonomer peger på at det netop er topskatten som bør fjernes, begrundes det altså med 
at det øger velstanden i samfundet – primært gennem et øget arbejdsudbud.2 Eller sagt med andre 
ord: En høj marginalskat er en dårlig måde at finansiere statens udgifter, fordi denne skat har en me-
get negativ effekt for den samlede velstand.

Ved at fjerne topskat/sænke marginalskatten vil arbejdsudbuddet øges betydeligt. Ifølge Finansmini-
steriet svarende til 9.000 fuldtidsstillinger og samtidig peger nyere forskning på, at folk vil være villige 
til at påtage sig mere ansvar og uddanne sig mere, hvorved de bliver mere produktive.

Med andre ord vil lavere marginalskat medføre at den samlede velstand stiger i Danmark.

2 For en forklaring på hvorfor et øget arbejdsudbud automatisk medfører øget velstand, se notat om sammenhæng mel-
lem beskæftigelse og arbejdsstyrke: ”Derfor medfører øget arbejdsudbud øget beskæftigelse”
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Find flere materialer på

www.cepos.dk/tt


