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Dette notat gennemgår effekten på en arbejderfamilies indkomst efter skat og afgifter af de politiske 

partiers langsigtede økonomiske planer. Der beregnes også effekter på funktionær- og 

direktørfamilier. Beregningerne er foretaget på Finansministeriets familietypemodel: 

▪ Nye Borgerlige giver en typisk arbejderfamilie med 2 børn i ejerbolig den største gevinst på 

71.000 kr. årligt, efterfulgt af Liberal Alliance med 47.000 kr., jf. figuren. 

▪ Med Kristendemokraterne og Konservatives politik er gevinsten på hhv. 20.000 kr. og 14.000 

kr., mens Venstre og Socialdemokraternes politik medfører en gevinst på hhv. 6.000 kr. og 

4.000 kr. 

▪ Moderaterne og Radikale er de eneste partier, hvis økonomiske politik medfører et tab for 

arbejderfamilien i ejerbolig. For Moderaterne skyldes tabet på godt 10.000 kr. primært, at 

arbejderfamilien rammes af lønsumsafgiften på 3,2 pct. på lønninger over 352.000 kr., som 

vil medføre lavere lønninger. For Radikale skyldes tabet på 1.400 kr., at arbejderfamilien 

taber mere på det lavere rentefradrag, end familien vinder på, at skatten på arbejde 

nedsættes. 

▪ 6 ud af 8 partier i opgørelsen vil lette topskatten. Kun Socialdemokraterne og Venstre letter 

ikke topskatten. 

 
Arbejderfamilie med 2 børn i ejerbolig: Effekt på indkomst efter skat og afgifter af partiernes 

økonomiske planer, årligt 

 

Kilde: CEPOS-beregninger på Finansministeriets familietypemodel 
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Dette notat gennemgår effekten af de politiske partiers 2030-planer på en typisk arbejderfamilies 

indkomst efter skat og afgifter. Der beregnes også effekter på funktionær- og direktørfamilier. 

Beregningerne er foretaget på Finansministeriets Familietypemodel. 

En typisk arbejderfamilie med 2 børn i ejerbolig vil få den største gevinst på 71.000 kr. med Nye 

Borgerliges politik, efterfulgt af Liberal Alliance med 47.000 kr., jf. figur 1. 

Med Kristendemokraterne og Konservatives politik er gevinsten på hhv. 20.000 kr. og 14.000 kr., 

mens Venstre og Socialdemokraternes politik medfører en gevinst på hhv. 6.000 kr. og 4.000 kr. 

Moderaterne og Radikale er de eneste partier, hvor arbejderfamilien i ejerbolig taber på den 

økonomiske politik. For Moderaterne skyldes tabet på godt 10.000 kr. primært, at arbejderfamilien 

taber på lønsumsafgiften på 3,2 pct. på lønninger over 352.000 kr., som vil medføre lavere lønninger. 

For Radikale skyldes tabet på 1.400 kr., at arbejderfamilien taber mere på det lavere rentefradrag, 

end familien vinder på, at skatten på arbejde nedsættes. 

Figur 1 

Arbejderfamilie med 2 børn i ejerbolig: Effekt på indkomst efter skat og afgifter af partiernes 

økonomiske planer, årligt 

 

Kilde: CEPOS-beregninger på Finansministeriets familietypemodel 

 

Den store gevinst med Nye Borgerliges plan skyldes, at partiet vil afskaffe arbejdsmarkedsbidraget, 

samtidig med at man ikke beskattes af de første 90.000 kr. i lønindkomst. Alene disse to 2 tiltag 
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Det bemærkes, at Nye Borgerlige og Liberal Alliances planer er 2035-planer, dvs. deres planer er fuldt 

indfaset i 2035, 5 år senere end de øvrige partiers 2030-planer. 
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De partier, som ikke fremgår af opgørelsen, har ikke fremlagt en langsigtet økonomisk plan. Det 

drejer sig om: Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet, Frie Grønne, SF og 

Enhedslisten. 

Forskelle på lejere og ejere i effekten af partiernes økonomiske planer 

Både Radikale, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige reducerer rentefradraget, hvilket påvirker 

arbejderfamilien i ejerbolig negativt. Omvendt fastfryser Konservative grundskylden, hvilket er 

positivt for boligejere. 

Der er derfor forskel i gevinsterne for en arbejderfamilie afhængigt af, om de er ejere eller lejere, jf. 

tabel 1. Effekten af de Radikales plan skifter fx fra negativ for ejere til positiv for lejere, mens 

effekten af de Konservatives plan reduceres fra 14.000 kr. for ejere til 11.000 kr. for lejere. 

Kristendemokraternes effekt forøges med 11.000 kr. for lejere ift. ejere. 

 

Tabel 1 

Arbejderfamilie med 2 børn: Effekt på indkomst efter skat og afgifter af partiernes økonomiske 

planer, årligt – afhængigt af ejerbolig/lejebolig 

 

  
Modera-

terne Radikale 
Social-

demokraterne Venstre Konservative 
Kristen-

demokraterne 
Liberal 

Alliance 
Nye 

Borgerlige 

Ejerbolig -10.300 -1.400 4.100 6.000 14.100 20.100 47.100 71.000 

Lejebolig -10.300 3.800 4.100 6.000 11.200 30.900 47.100 74.700 

Forskel 0 5.200 0 0 -2.900 10.800 0 3.700 

Kilde: CEPOS-beregninger på Finansministeriets familietypemodel 

Effekter for andre familietyper 

I tabel 2 herunder sammenlignes effekten af partiernes planer for 3 familietyper i job: 

Arbejderfamilie (lønindkomst på 870.000 kr. inkl. pension), funktionærfamilie (lønindkomst på 1,3 

mio. kr.) og direktørfamilie (lønindkomst på 2,0 mio. kr.). Alle 3 familier har 2 børn og bor i ejerbolig. 

Rangordningen er den samme for funktionærfamilien som for arbejderfamilien, dvs. størst tab med 

Moderaternes politik (-14.000 kr.) og størst gevinst med Nye Borgerliges politik (101.000 kr.). 

Også for direktørfamilien er der størst gevinst med Nye Borgerlige efterfulgt af Liberal Alliance. 

Konservative afskaffer topskatten og har derfor den 3. største gevinst for direktørfamilien. Det 

efterfølges af Kristendemokraterne og Moderaterne, som begge vil lette i topskatten. Også de 

Radikales politik medfører skattelettelser til direktørfamilien, herunder som følge af en forhøjelse af 

topskattegrænsen. Dvs. 6 ud af de 8 partier i opgørelsen vil lette topskatten. 

De to eneste partier i opgørelsen, som ikke vil lette i topskatten (Venstre og Socialdemokraterne), 

har også den mindste gevinst for direktørfamilien på hhv. 6.000 og 4.000 kr. Ingen af partierne har 

fremlagt en politik, der vil give tab for direktørfamilien. 

Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at Socialdemokraterne og Venstre har den samme gevinst i 

kroner og øre for de 3 familietyper.  
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Tabel 2 

3 familier med 2 børn i ejerbolig: Effekt på indkomst efter skat og afgifter af partiernes 

økonomiske planer, årligt 

 

  
Modera-

terne Radikale 
Social-

demokraterne Venstre Konservative 
Kristen-

demokraterne 
Liberal 

Alliance 
Nye 

Borgerlige 

Arbejder-
familie -10.300 -1.400 4.100 6.000 14.100 20.100 47.100 71.000 
Funktionær
-familie -14.400 -2.700 4.100 6.000 17.300 17.500 67.600 101.000 
Direktør-
familie 33.600 6.300 4.100 6.000 90.600 54.600 170.100 214.700 

Kilde: CEPOS-beregninger på Finansministeriets familietypemodel 

Bilag 

Nedenfor fremgår information om familietyperne mht. løn mv. samt dokumentation for de enkelte 

partiers politik, herunder hvilke tiltag, der er indregnet for familietyperne.  

Information om familietyperne 

Tabel 3.         

Indkomster for familietyper       

  

Lønindkomst 
(inkl. pensions-
indbetalinger), 

kr. 
Pensionsind-

betalinger, kr. 

Lønindkomst 
(ekskl. pensions-

indbetalinger), 
kr. 

Renteud-
gifter, kr. 

Arbejderfamilie 868.500 -98.800 769.700 -47.000 

Funktionærfamilie 1.310.500 -193.600 1.116.800 -58.700 

Direktørfamilie 1.965.700 -289.300 1.676.400 -58.700 

Kilde: Finansministeriets familietypemodel     

Radikale Venstre 

Hvad er indregnet: 

▪ Reduktion af rentefradrag til 22 pct. Med de nuværende regler er rentefradraget på 33 pct. 

for renteudgifter under 50.000 kr. og på 25 pct. for renteudgifter over 50.000 kr.  

▪ Radikale vil sænke personskatterne med 5 mia. kr., fordelt med 1/3 på højere jobfradrag, 1/3 

på højere beskæftigelsesfradrag og 1/3 på højere topskattegrænse (forhøjelse med ca. 

60.000 kr.) 

Læs mere om beregningerne i CEPOS-notatet: ”Radikales 2030-plan: En enlig pensionist i ejerbolig 

taber 11.400 kr., mens et par på integrationsydelse vinder 25.800 kr.”, oktober 2022 

Moderaterne 

Hvad er indregnet: 

▪ Topskatten afskaffes 

https://cepos.dk/artikler/radikales-2030-plan-en-enlig-pensionist-i-ejerbolig-taber-11400-kr-mens-et-par-paa-integrationsydelse-vinder-25800-kr/
https://cepos.dk/artikler/radikales-2030-plan-en-enlig-pensionist-i-ejerbolig-taber-11400-kr-mens-et-par-paa-integrationsydelse-vinder-25800-kr/
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▪ Lønsumsafgift på 3,2 pct. på lønninger over 352.000 kr. (2019-niveau) 

▪ Nedsættelse af selskabsskat fra 22 pct. til 15 pct. 

Læs mere om beregningerne i CEPOS-notatet: ”Moderaternes reform koster en arbejderfamilie 

10.000 kr. årligt”, oktober 2022 

Venstre 

Hvad er indregnet: 

▪ Fuldtidsfradrag med skatteværdi på 3.000 kr. 

Venstre foreslår desuden skattelettelser på 5 mia. kr., men de er ikke nærmere specificeret, og derfor 

er det ikke muligt at indregne dem i familietypeberegningerne. 

https://www.venstre.dk/politik/venstres-politiske-udspil/dystre-udsigter-men-vi-skal-igen-mod-et-

rigere-og-friere-danmark  

Socialdemokraterne 

Hvad er indregnet: 

▪ Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget med 8.300 kr. (skatteværdi på ca. 2.100 kr.) 

Desuden foreslår Socialdemokraterne at forhøje beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere med 

11.400 kr. (skatteværdi på ca. 25 pct., dvs. skattelettelse på ca. 2.800 kr.). En enlig forsørger er dog 

ikke en standard-familietype i Finansministeriets familietypemodel og indgår derfor ikke i 

opgørelsen. 

https://www.socialdemokratiet.dk/det-vil-vi/lavere-skat-paa-arbejde/ 

Konservative: 

Hvad er indregnet: 

▪ Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag med 16.300 kr. (skatteværdi på ca. 25 pct., dvs. 

skattelettelse på ca. 4.100 kr. for en enlig – det dobbelte for par) 

▪ Nedsættelse af elafgift til EU-minimumssats (tæt på afskaffelse) 

▪ Nedsættelse af maksimalt fradrag for fagforeningskontingent til 3.000 kr. 

▪ Afskaffelse af topskat 

▪ Fastfrysning af grundskyld 

▪ Selskabsskat reduceres fra 22 til 19 pct. 

https://konservative.dk/skatteplan/  

Konservative foreslår desuden afskaffelse af skat på fri telefon. Dette er ikke medtaget i 

beregningerne, da ingen af familietyperne har fri telefon. 

https://cepos.dk/artikler/moderaternes-reform-koster-en-arbejderfamilie-10000-kr-aarligt/
https://cepos.dk/artikler/moderaternes-reform-koster-en-arbejderfamilie-10000-kr-aarligt/
https://www.venstre.dk/politik/venstres-politiske-udspil/dystre-udsigter-men-vi-skal-igen-mod-et-rigere-og-friere-danmark
https://www.venstre.dk/politik/venstres-politiske-udspil/dystre-udsigter-men-vi-skal-igen-mod-et-rigere-og-friere-danmark
https://www.socialdemokratiet.dk/det-vil-vi/lavere-skat-paa-arbejde/
https://konservative.dk/skatteplan/
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Kristendemokraterne 

Hvad er indregnet: 

▪ Topskattegrænse hæves til 800.000 kr. 

▪ Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 10,65 pct. til 26,6 pct. (loftet hæves med ca. 65.000 kr.) 

▪ Reduktion af rentefradrag til 10 pct. Med de nuværende regler er rentefradraget på 33 pct. 

for renteudgifter under 50.000 kr. og på 25 pct. for renteudgifter over 50.000 kr.  

▪ Fradrag for fagforeningskontingent hæves til 8.000 kr. 

▪ Medieskat (svarende til en reduktion i personfradraget på 2.100 kr.) 

▪ Grøn check afskaffes (240 kr. pr. barn (max 2 børn) for ikke-pensionister) 

https://kd.dk/2030-plan/  

Nye Borgerlige 

Hvad er indregnet: 

▪ Topskat afskaffes 

▪ Arbejdsmarkedsbidrag afskaffes 

▪ Ingen skat af de første 90.000 kr.: Indebærer at satsen for beskæftigelsesfradraget hæves fra 

10,65 til 100 pct., mens skatteværdien forhøjes fra ca. 25 pct. til ca. 37 pct. Desuden hæves 

loftet for beskæftigelsesfradraget, så summen af personfradrag og det maksimale 

beskæftigelsesfradrag er 90.000 kr. 

▪ Selskabsskat reduceres fra 22 til 15 pct. 

▪ Flad skat på aktie- og renteindkomst på 25 pct. (kun reduktion af rentefradraget har effekt i 

familietypemodellen) 

▪ Jobfradrag afskaffes 

▪ Grøn check afskaffes (240 kr. pr. barn (max 2 børn) for ikke-pensionister) 

▪ Lavere afgifter, herunder afskaffelse af registreringsafgift, nedsættelse af elafgift til EU-

minimumssats, nedsættelser af afgifter på øl, vin, spiritus og benzin samt afskaffelse af 

afgifter på chokolade, is og kaffe - indregnet som 3,0 point lavere bundskat 

https://nyeborgerlige.dk/politik/planen_for_et_borgerligt_danmark/ 

Liberal Alliance 

Hvad er indregnet: 

▪ Jobfradrag afskaffes 

▪ Loft over beskæftigelsesfradrag fjernes 

▪ Pensionsfradrag afskaffes 

▪ Fradrag for faglige kontingenter afskaffes 

https://kd.dk/2030-plan/
https://nyeborgerlige.dk/politik/planen_for_et_borgerligt_danmark/
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▪ Topskat afskaffes 

▪ Ingen skat af de første 84.000 kr. i årlig indkomst 

▪ Selskabsskat reduceres fra 22 til 15 pct. 

▪ Lavere afgifter, herunder afskaffelse af registreringsafgift, nedsættelse af elafgift til EU-

minimumssats og halvering af afgifter på chokolade, spiritus, vin og øl) - indregnet som 2,1 

point lavere bundskat 

https://www.liberalalliance.dk/2035plan/  

Om indregning af selskabsskat 

Finansministeriet og Skatteministeriet indregner effekter af ændret selskabsskat på indkomst efter 

skat, se fx Skatteministeriets svar på Skatteudvalgets på spørgsmål nr. 539 (2019-2020). Derfor er det 

også medregnet i denne opgørelse. 

I fx Konservatives offentliggjorte skatteplan indgår en effekt på 11.200 kr. for en arbejderfamilie i 

ejerbolig. Det er lavere end i dette notat, fordi der i de 11.200 kr. ikke indgår de positive effekter af 

lavere selskabsskat. 

I Liberal Alliances 2035-plan indgår der ligeledes familietypeberegninger, hvor der ikke er indregnet 

effekter af lavere selskabsskat. Derfor er effekterne i dette notat større, fordi der er indregnet 

effekter af lavere selskabsskat. 

Om tiltag, der er gennemført siden planerne er blevet offentliggjort 

Nogle af partierne har forslag om at fjerne grøn check. Den grønne check for ikke-pensionister er 

efterfølgende blevet afskaffet af regeringen (bortset fra børnetillægget). Derfor er afskaffelsen af 

grøn check for ikke-pensionister (bortset fra børnetillægget) ikke medregnet i opgørelserne, idet den 

allerede er fjernet. Tilsvarende foreslår KD at øge fradraget for fagforeningskontingent fra 6.000 kr. 

til 8.000 kr. Regeringen har allerede hævet fradraget til 7.000 kr., og derfor er der i dette notat kun 

indregnet en stigning fra 7.000 kr. til 8.000 kr. 

https://www.liberalalliance.dk/2035plan/
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/sau/spm/539/svar/1687288/2240645.pdf
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