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Topskat 
 

Laveste antal topskatteydere 
nogensinde 
 

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af topskatteydere er det laveste nogensinde. 

Mens der i 2008 var 1 mio. personer, der betalte topskat er det nu under ½ mio. personer. De 

personer, der er løftet ud af gruppen af topskattebetalere, er almindelige lønmodtagere. Letter 

man topskatten yderligere vil gevinsten fra dette gå til de højestlønnede i Danmark. 

 

Af analysechef Jonas Schytz Juul 5. december 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Danmarks Statistik har offentliggjort tal for antal skatteydere i 2014. Ifølge tallene fra 
Danmarks Statistik er antallet af topskatteydere det laveste nogensinde. Antallet er så-
ledes faldet til under ½ mio. personer, der betaler topskat. Det er en halvering siden 
2008, hvor antallet af topskatteydere var på 1 mio. personer. 

• Faldet i antallet af topskatteydere skyldes de seneste års skattereformer, der har hævet 
topskattegrænsen af flere omgange. Når disse reformer er fuldt indfaset er det under 7 
pct. af de beskæftigede LO-medlemmer, som betaler topskat. I 2008 var det 25 pct. af 
LO’s medlemmer, der betalte topskat.  

• For 3F’s medlemmer vil det være under 4 pct. der betaler topskat, når skattereformerne 
er fuldt indfaset. 

• Hvis man vælger at lette topskatten yderligere vil hele gevinsten gå til de højestlønnede i 
Danmark. Det er således allerede lykkes med de skattereformer der er vedtaget at få al-
mindelige lønmodtagere ud af gruppen af topskatteydere  
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Laveste antal topskatteydere nogensinde 

Danmarks Statistik har offentliggjort tal for antal skatteydere i 2014. Ifølge de nye tal fra Danmarks 

Statistik er antallet af topskatteydere det laveste nogensinde. Antallet er således faldet til under ½ mio. 

personer, der betaler topskat. Det er en halvering siden 2008, hvor antallet af topskatteydere var på 1 

mio. personer. Årsagen til det store fald i antallet af topskatteydere er, at man igennem flere skattere-

former har valgt at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat, så antallet af topskatteydere er 

faldet. Udviklingen i antallet af topskatteydere er vist i figur 1. 

 

Figur 1. Udvikling i antal topskatteydere 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Opgjort som andel af alle skattepligtige er andelen af personer, der betaler topskat også rekordlavt. 

Andelen er således ifølge de nye tal faldet til under 10 pct. I 2008 var det over 20 pct. der betalte 

topskat, og da topskatten blev indført i 1994 var det omkring 14 pct. af alle skattepligtige der betalte 

topskat. Andelen af alle skattepligtige, som betaler topskat er vist i figur 2. 
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Figur 2. Topskatteydere som andel af alle skattepligtige 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Få almindelige lønmodtagere betaler topskat 

Mange almindelige lønmodtagere er løftet ud af gruppen af topskattebetalere som følge af de seneste 

års skattereformer. Derudover vil endnu flere blive løftet ud af gruppen af topskattebetalere fremover. 

Det skyldes at man i skattereformen fra 2012 besluttede at hæve topskattegrænsen, og at dette blev 

indfaset løbende frem mod 2022.  

 
I tabel 1 er andelen af de beskæftigede, som betaler topskat vist opdelt på a-kasser. Af tabellen ses det, 

at når skattereformerne er indfaset, så er det under 7 pct. af de beskæftigede LO-medlemmer som be-

taler topskat. I 2008, da der var flest topskatteydere blandt LO’ere, var det 25 pct., der betalte topskat. 

For medlemmer af AC er andelen faldet fra ca. ¾ til under ½. 

 
Af tabellen ses det, at andelen af beskæftigede, der betaler topskat samlet er på 16,7 pct. når skattere-

formen er fuldt indfaset. Denne andel kan ikke sammenlignes med andelen vist i figur 2, hvor topskat-

teydere er vist som andel af alle skattepligtige. Målt som andel af beskæftigede 18-64-årige er andelen 

af topskatteydere på ca. 17-19 pct. i 2014. 

 

Tabel 1. Andel topskattebetalere blandt beskæftigede 18-64 årige 

 Andel 2008 Andel 2022 

 Pct. 

LO 25,0 6,7 

FTF 40,8 14,4 

AC 73,5 47,3 

Tværfaglige 37,1 18,1 

Andre 72,9 32,7 

Ikke forsikret 20,8 14,1 

I alt 32,7 16,7 

Anm: Andel i 2008 er baseret på Danmarks Statistiks indkomstregistre. *Andelen i 2022 er en fremskrivning på baggrund af AE’s skattemodel der 

er baseret på lovmodellens datagrundlag. Beskæftigede personer i aldersgruppen 18-64 indgår. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre (2008) samt AE’s skattemodel (2022) 
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I tabel 2 er andelen der betaler topskat yderligere opdelt på de enkelte a-kasser. Som det ses af tabel-

len er andelen af medlemmer som betaler topskat faldet i alle a-kasser. Eksempelvis er andelen af læ-

rere som betaler topskat faldet fra omkring 50 pct. i 2008 til omkring 10 pct. når skattereformen er 

fuldt indfaset. For HK’s medlemmer er andelen faldet fra knap 30 pct. i 2008 til godt 8 pct. når skatte-

reformen er fuldt indfaset. De a-kasser, hvor der stadig er en stor del der betaler topskat er blandt de 

højest lønnede grupper. Fx blandt akademikerne, økonomerne og lederne er andelen omkring 50 pct. 

 

Tabel 2. Andel topskattebetalere, beskæftigede 18-64 år 

Akasse Andel 2008 Andel 2022 

 Pct. 

Byggefagene 30,4 6,3 

El-faget 50,4 13,5 

3F 20,9 3,9 

Funkt og servicefag 32,8 8,1 

HK 28,2 8,3 

Metal 39,7 12,1 

NNF 26,6 3,2 

FOA 9,9 2,1 

Socialpædagoger 29,6 8,2 

Teknikere 48,0 18,6 

BUPL 15,7 3,8 

Danske Sundhedsorg 34,5 8,3 

Lærere 50,9 10,8 

FTF-A 50,3 25,4 

Akademikerne 78,7 53,2 

Økonomer CA 74,2 45,1 

Magisterne 63,5 36,6 

Journalister mv AJKS 59,3 30,3 

ASE 33,6 14,6 

Det faglige hus 26,2 8,7 

Frie Funktionærer 43,2 18,8 

Kristelig akasse 25,6 9,3 

DANA 28,3 12,4 

Ledere 75,3 47,0 

Min akasse 73,2 24,9 

Business 72,8 45,8 

Ikke forsikret 20,8 14,1 

I alt 32,7 16,7 

Anm: Andel i 2008 er baseret på Danmarks Statistiks indkomstregistre. *Andelen i 2022 er en fremskrivning på baggrund af AE’s skattemodel der 

er baseret på lovmodellens datagrundlag. Beskæftigede personer i aldersgruppen 18-64 indgår. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre (2008) samt AE’s skattemodel (2022). 

 

Vælger man at lette topskatten yderligere vil størstedelen af de almindelige lønmodtagere ikke få no-

gen gevinst ved det. Hele gevinsten ved at lette topskatten bliver i stedet givet til de højest lønnede 

akademikere og ledere som i forvejen har de højeste indkomster. 

 


