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Skattereform 2017 
 

Ingen gevinst til lavtlønnede ved 

at fjerne loft over jobfradrag 
 

Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7,5 mia. 

kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens ledere og højtlønnede akademikere står til 

at få en stor gevinst fra forslaget, så er der ingen gevinst til den typiske FOA eller 3F-medarbej-

der. 

 

 
 

af analysechef Jonas Schytz Juul 24. august 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• I dag er det maksimale beskæftigelsesfradrag på 36.500 kr., hvilket opnås ved en løn på 
342.700 kr. Hvis man fjerner denne maks. grænse vil det udelukkende være en skatte-
lettelse til personer med en årlig løn på over 342.700 kr. 
 

• Mens den ene procent med de højeste lønninger typisk vil få 32.000 kr. i skattelettelse 
herfra, så er der ingen gevinst til lavtlønnede eller personer uden beskæftigelse. 
 

• Mens det typiske medlem af Akademikernes a-kasse står til at få en gevinst på ca. 4.700 
kr., så får det typiske medlem af 3F, HK og FOA ingen gevinst ved lettelsen Det skyldes 
at over halvdelen af medlemmerne af disse a-kasser har en indkomst under 342.700 kr. 
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Intet loft over beskæftigelsesfradrag giver ikke gevinst til lavtlønnede 

Som opvarmning til det kommende skatteudspil fra regeringen har en ændring af beskæftigelsesfradra-

get været nævnt. En model, der har været i spil, er helt at afskaffe maks. grænsen for beskæftigelsesfra-

draget.  

 

I dag er der et loft over beskæftigelsesfradraget, hvilket opnås ved en løn på 342.700 kr. Hvis man fjerner 

denne maks. grænse vil det udelukkende være en skattelettelse til personer med en årlig løn på over 

342.700 kr.  

 

I tabel 1 er der vist et overblik over afskaffelsen af maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget som i alt 

vil være en skattelettelse på 7,5 mia. kr. 

 

Tabel 1. Afskaffelse af maksimalt beskæftigelsesfradrag 
 

Nuværende  

regler 

Afskaffelse af maks.  

beskæftigelsesfradrag 

Maksimalt beskæftigelsesfradrag i kr. 36.500 Ingen max grænse 

Sats for beskæftigelsesfradrag (pct.) 10,65 10,65 

Lønindkomst ved maksimalt beskæftigelsesfradrag i kr. 342.700 Ingen max grænse 
   

Mekanisk provenutab (mia. kr.) - 7,5 

Provenutab efter adfærd og tilbageløb (mia. kr.) - 4,1 

Anm: I forhold til 2022-skatteregler opgjort i 2017-niveau. 

Kilde: AE på baggrund af AE’s skattemodel, lovmodellens datagrundlag og SAU svar på spørgsmål 395, juni 2017 

 

Stor gevinst til direktøren, ingen til den lavtlønnede 

En afskaffelse af maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil udelukkende give en skattelettelse til 

personer med en lønindkomst over 342.700 kr.  

 

I figur 1 er gevinsten beregnet i AE’s skattemodel. Her er alle lønmodtagere med en årlig indkomst over 

45.000 kr. opdelt i en percentilfordeling. I en percentilfordeling opdeles lønmodtagerne i 100 lige store 

grupper ud fra størrelsen af deres lønindkomst. Den øverste percentil er således den ene procent med 

de højeste lønninger.  

 

Af figur 1 ses den skæve fordelingsprofil af forslaget. For lønindkomster på op til 342.700 kr. er der ingen 

gevinst fra forslaget. Kun personer med lønindkomster over dette niveau får en skattelettelse. Særligt 

for den øverste løndecil er der en stor gevinst. For at være blandt den ene procent med de højeste løn-

ninger skal man have en løn over 1,2 mio. kr. og i denne gruppe får de typisk en gevinst på 32.000 kr. om 

året. 
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Figur 1. Gevinst fra afskaffelse af maks. grænsen for beskæftigelsesfradrag, lønpercentiler 

 

Anm: I forhold til 2022-skatteregler opgjort i 2017-niveau. Mediangevinsten for hver lønpercentil er vist. Lønmodtagere over 17 år med en årlig 

lønindkomst over 45.000 kr. (svarende til personfradraget) er taget med. 

Kilde: AE på baggrund af AE’s skattemodel baseret på lovmodellens datagrundlag  

 

Ingen gevinst til den typiske FOA eller 3F-arbejder 

En anden måde at opgøre skattelettelsen af at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget er ved at fordele 

skattelettelsen beregnet i AE’s skattemodel på, hvilken a-kasse man er medlem af.  

 

I tabel 2 gevinsten ved at afskaffe maks. grænsen for beskæftigelsesfradrag vist fordelt på a-kasser. Le-

dige er også medtaget i tabel 2. Ser man på alle a-kassemedlemmer, så står det typiske medlem af hver-

ken HK, 3F eller FOA til en skattelettelse fra forslaget. 

 

I tabellen er der dels vist den typiske gevinst for medlemmer af a-kassen (dvs. ’mediangevinsten’) og 

den gennemsnitlige gevinst for medlemmer af a-kassen. Af tabellen ses det, at det typiske medlem af 

Akademikernes a-kasse står til at få en gevinst på 4.720 kr. Ser man på den gennemsnitlige gevinst i 

denne a-kasse så er den på 6.340 kr.  

 

Årsagen til, at gennemsnittet er væsentlig højere end den typiske gevinst er, at en række medlemmer 

har en væsentlig højere løn end det typiske medlem, hvilket trækker den gennemsnitlige skattelettelse 

for a-kassen op. 
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Tabel 2. Gevinst fra afskaffelse af maks. grænsen for beskæftigelsesfradrag, 18-64 årige, a-kas-
 

Typisk gevinst Gennemsnitlig gevinst 

Akademikernes a-kasse (AAK) 4.720 6.340 

Ledere 4.640 6.730 

Business 3.630 5.190 

Økonomer (CA) 2.610 5.750 

Lærere (DLF-A) 2.570 2.580 

Magistre (MA) 2.520 3.610 

Journalistik, Kommunikation og Sprog 2.130 3.370 

El-faget 1.860 2.570 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 1.690 3.280 

Min a-kasse 1.370 2.910 

Frie Funktionærer (FFA) 1.320 2.830 

Metalarbejdere 1.100 2.090 

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1.050 1.840 

Teknikere 990 2.390 

Socialpædagoger (SLA) 870 1.670 

Funktionærer og Servicefag 230 1.670 

Fødevareforbundet (NNF) 120 1.180 

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 50 1.010 

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 0 2.480 

Selvstændige (DANA) 0 2.230 

Kristelig a-kasse 0 1.570 

Det Faglige Hus a-kasse 0 1.460 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 0 1.390 

Byggefagenes a-kasse 0 1.310 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 0 990 

Fag og Arbejde (FOA) 0 580 

Ikke forsikrede 0 1.340 

Anm: I forhold til 2022-skatteregler opgjort i 2017-niveau. Personer i aldersgruppen 18-64 år er taget med. Den typiske gevinst er mediangevinsten 

for a-kassens medlemmer. 

Kilde: AE på baggrund af AE’s skattemodel baseret på lovmodellens datagrundlag  

 

I tabel 3 er gevinsten ved at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget vist på a-kasser for lønmodta-

gere. Det er således kun lønmodtagere med en lønindkomst over personfradraget, der er taget med, 

hvilket betyder, at ledige ikke er en del af opgørelsen.  

 

I tabellen er der dels vist den typiske gevinst for medlemmer af a-kassen (dvs. ’mediangevinsten’) og 

den gennemsnitlige gevinst for medlemmer af a-kassen. Af tabellen ses det, at det typiske medlem af 

Akademikernes a-kasse står til at få en gevinst på 5.300 kr. Ser man på den gennemsnitlige gevinst i 

denne a-kasse så er den på næsten 7.000 kr.  
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Af tabellen ses det også, at det typiske medlem af FOA og 3F ingen gevinst får fra en afskaffelse af loftet 

over beskæftigelsesfradraget. Det skyldes at over halvdelen af medlemmerne har en lønindkomst under 

342.700 kr. og det typiske medlem får derfor ingen gevinst fra forslaget.  

 

For medlemmerne af disse to a-kasser er der i gennemsnit en gevinst, da nogle af medlemmerne har en 

løn over 342.700 kr. og derved får del i skattelettelsen. Det trækker gennemsnittet for hele gruppen op, 

selvom de fleste af medlemmerne altså ingen gevinst får. 

 

Tabel 3. Gevinst fra afskaffelse af loft for beskæftigelsesfradrag, lønmodtagere, a-kasser 
 

Typisk gevinst Gennemsnitlig gevinst 

Akademikernes a-kasse (AAK) 5.270 6.910 

Ledere 4.860 6.980 

Business 4.120 5.580 

Økonomer (CA) 3.710 6.500 

Magistre (MA) 3.340 4.100 

Lærere (DLF-A) 2.820 2.810 

Journalistik, Kommunikation og Sprog 2.820 3.780 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 2.200 3.620 

El-faget 2.010 2.670 

Min a-kasse 1.840 3.180 

Teknikere 1.720 2.780 

Frie Funktionærer (FFA) 1.570 3.010 

Metalarbejdere 1.350 2.220 

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1.260 1.940 

Socialpædagoger (SLA) 1.120 1.800 

Selvstændige (DANA) 720 2.830 

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 670 2.650 

Fødevareforbundet (NNF) 480 1.280 

Funktionærer og Servicefag 450 1.760 

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 260 1.090 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 160 1.550 

Det Faglige Hus a-kasse 30 1.530 

Kristelig a-kasse 0 1.680 

Byggefagenes a-kasse 0 1.410 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 0 1.100 

Fag og Arbejde (FOA) 0 630 

Ikke forsikrede 0 2.770 

Anm: I forhold til 2022-skatteregler opgjort i 2017-niveau. Lønmodtagere i aldersgruppen 18-64 år med en årlig lønindkomst over 45.000 kr. (sva-

rende til personfradraget) er taget med. Den typiske gevinst er mediangevinsten for a-kassens medlemmer. 

Kilde: AE på baggrund af AE’s skattemodel baseret på lovmodellens datagrundlag  

 


