
CEPOS 

CEPO
CEPOS	  Notat: 

  Topskattegrænsen sætter tidligt ind i 
Danmark ift. Norge og Finland – Sverige har 
afskaffet sin topskat 

16-01-2020  Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og økonom Thomas Due Bo-
strup 

 

CEPOS · Landgreven 3, 3. · 1301 København K · +45 33 45 60 30 · www.cepos.dk 1 

• Topskattegrænsen sætter tidligere ind i Danmark end i Norge og Finland.  
• En forhøjelse af topskattegrænsen (499.000 kr.) til norsk niveau, ville indebære en topskat-

tegrænse på 626.000 kr. (målt i 2018-niveau). Det ville øge beskæftigelsen med ca. 4.500 
personer og reducere antallet af topskatteydere fra 470.000 til 225.000 personer. 

• Hvis man hævede topskattegrænsen til finsk niveau, ville topskattegrænsen være på 
733.000 kr. Det ville øge beskæftigelsen med ca. 5.700 personer og reducere antallet af 
topskatteydere fra 470.000 til 136.000 personer. 

• I Sverige fjernede man 1. januar i år den svenske topskat - også kaldet ”Värnskatten”. I 2018 
satte den svenske topskat ind, når man havde en indkomst på svarende til 578.000 kr. i 
Danmark. 

Topskattegrænser i Danmark, Sverige, Norge og Finland omregnet til danske forhold, efter AM-
bidrag, 2018 

 
Anm: Der er taget udgangspunkt i, hvor topskattegrænsen sætter ind i Sverige, Norge og Finland som andel af 
en gns. indkomst. Herefter er der omregnet til danske forhold. 
Kilde: OECD og CEPOS-beregninger 

 

Sammenlignet med Finland og Norge er Danmark det land, hvor topskattegrænsen sætter tid-
ligst ind. Det fremgår af tal fra OECD, som dækker året 2018. Topskattegrænsen sætter i 
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Danmark ind for indkomster, der ligger 129 pct. over gennemsnitsindkomsten (topskattegræn-
sen udgør ca. 499.000 kr.). I Norge og Finland skal man tjene hhv. 161 og 189 pct. af en gen-
nemsnitlig indkomst for at skulle betale topskat. I Sverige fjernede man 1. januar i år den sven-
ske topskat - også kaldet Værnskatten. I 2018 satte den svenske topskat ind, når man havde en 
indkomst på 149 pct. af gennemsnitsindkomsten. Det er også betydeligt højere end i Danmark. 
 
Figur 1. Topskattegrænser i Danmark, Sverige, Norge og Finland som andel af gns. indkomstni-
veau, 2018 

 
Kilde: OECD  

 

I kroner og øre var topskattegrænsen i Danmark i 2018 på 498.900 kr. efter betaling af arbejds-
markedsbidrag. Det svarer til, at 470.000 danskere er ramt af topskatten herhjemme. De beta-
ler 15 pct. i topskat, hvilket øger deres marginalskat fra 42 til 56 pct. 

Hvis man skulle hæve den danske topskattegrænse, så den svarer til norsk niveau (161 pct. af 
gennemsnitsindkomsten), ville det betyde en topskattegrænse på 626.000 kr.  jf. figur 2. Med 
en sådan grænse ville antallet af topskatteydere være 225.000 personer jf. tabel 1. Det ville 
øge beskæftigelsen med ca. 4.500 personer. Det skyldes, at marginalskatten reduceres fra 56 til 
42 pct. for næsten en kvart million beskæftigede. Det øger tilskyndelsen til at arbejde ekstra. 
Provenutabet ville være 2,8 mia. kr. Det finanspolitiske råderum udgør ca. 28 mia. kr. frem mod 
20251. Skattelettelsen kunne finansieres ud af dette råderum.  

 

 

 

1 Baseret på regeringens finanslovsforslag for 2020 
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Figur 2. Topskattegrænser i Danmark, Sverige, Norge og Finland omregnet til danske forhold, ef-
ter AM-bidrag, 2018 

 
Anm: Der er taget udgangspunkt i, hvor topskattegrænsen sætter ind i Sverige, Norge og Finland som andel af 
en gns. indkomst. Herefter er der omregnet til danske forhold. 
Kilde: OECD og CEPOS-beregninger 

 

I Finland sætter topskatten ind ved 189 pct. af en gennemsnitsindkomst. Overførte man det til 
Danmark, ville det betyde en topskattegrænse på 733.000 kr.  Hvis man overførte den finske 
topskattegrænse til Danmark, ville antallet af topskatteydere være 136.000. Det ville øge be-
skæftigelsen med ca. 5.700 personer. Provenutabet ville være 4,3 mia. kr.  

Tabel 1. Effekt af at topskattegrænse hæves til niveauet i Norge og Finland, 2018 
  Topskatte-

grænse  

Grænse (som 
andel af gns. 

indkomst) 

Antal top-
skatteydere 

Provenutab 
(2020- 
niveau) 

Beskæftigel-
seseffekt   

  kr.  pct. personer mia. kr. fuldtidspersoner 
Udgangspunkt, DK 498.900 129 470.000     
Niveau som i Norge 625.500 161 225.000 2,8 4.500 
Niveau som i Finland 732.500 189 136.000 4,3 5.700 
Anm.: Baseret på 2018-tal for indkomstgrænser for den øverste marginalskat som andel af gns. ind-
komst og 2017-registerdata. Gns. indkomsten for Danmark er på 421.500 kr. i 2018 jf. OECD. Pro-
venu- og beskæftigelseseffekterne tager udgangspunkt i den fuldt indfasede topskattegrænse (2022-
regler). Antallet af topskatteydere i Danmark på 470.000 er for 2018, dvs. inden skattereformen fra 
2012 er fuldt indfaset. Der er anvendt en tilbageløbsfaktor på 23 pct. 
Kilde: OECD, Danmarks Statistiks personregistre, Finansministeriet, Skatteministeriet samt CEPOS-
beregninger 

 

En afskaffelse af topskatten ville indebære et provenutab på ca. 9 mia. kr. (efter tilbageløb og 
adfærd) og en stigning i beskæftigelsen på ca. 8.000 personer. Ifølge Thornings Produktivitets-
kommission er topskatten blandt de mest væksthæmmende skatter i Danmark. 
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