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Skattelettelser 
 

Regeringens jobfradrag kan 
give 80 kr. om måneden  
 

Regeringen har meldt ud, at de vil indføre et jobfradrag for lavtlønnede. Skattelettelsen skal fi-

nansieres af jobreform fase 1, som bl.a. bestod af kontanthjælpsloftet. Dermed har regeringen 1 

mia. kr. til det nye jobfradrag. For de penge kan regeringen give en skattelettelse til en kasseas-

sistent på omkring 80 kr. om måneden. Det er dog først, når vi nærmer os 2025. De kommende 

år bliver skattelettelsen mindre, fordi man har brugt af reserven til at finansiere bl.a. billigere 

biler. Samlet er der udsigt til en lille justering af skattesystemet med meget store omkostninger: 

Der er råd til en meget begrænset skattelettelse, der er næsten ingen effekt på arbejdsudbuddet 

og børnefattigdommen bliver fordoblet. 

 
af analysechef Jonas Schytz Juul 

og cheføkonom Erik Bjørsted 11. januar 2018 

Analysens hovedkonklusioner 

• Regeringen vil indføre et jobfradrag for lavtlønnet, som skal finansieres af pengene fra 
kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Dermed har regeringen omkring 1 mia. kr. til 
skattelettelser. 

• Bruges pengene på at indføre et jobfradrag, vil det give en årlig skattelettelse på ca. 940 
kr. eller 78 kr. pr. måned for personer med en indkomst på omkring 220.000 kr. - 
400.000 kr. Det er dog først når vi nærmer os 2025, fordi finansieringen af aftalen om 
billigere biler og dele af finansloven bl.a. kommer fra reserven på 1 mia. kr. 

• Ser man på effekterne på arbejdsudbuddet af et nyt jobfradrag, så er der næsten ingen 
effekter. Det nye jobfradrag vil få arbejdsudbuddet til at falde med 1.500 personer i sin 
oprindelige form. I den mindre udgave vil det trække arbejdsudbuddet ned med omkring 
300 personer. 

• Prisen for skattelettelsen er bl.a. et kontanthjælpsloft og integrationsydelsen. Regeringen 
forventer, at disse to lavere ydelser vil betyde, at antallet af fattige børn i Danmark næ-
sten vil blive fordoblet. 
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Regeringens skattelettelser skal finansiers af bl.a. kontanthjælpsloftet 

Status på regeringens mål om at det skal kunne betale sig at arbejde: Minimal skattelettelse, næsten 

ingen effekt på arbejdsudbuddet og fordobling af børnefattigdommen. 

 

Regeringen vil indføre et jobfradrag for lavtlønnet. I regeringens oprindelige forslag til et nyt jobfradrag 

gjaldt det fulde fradrag for personer med indkomster i intervallet 220.000 kr. - 400.000 kr. Jobfradraget 

kostede 4,8 mia. kr. efter tilbageløb samt adfærd og kostede 1.500 personer på arbejdsudbuddet. Det 

fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Regeringens oprindelige udspil til jobfradrag til de lavestlønnede 

Mindre provenu efter tilbageløb og adfærd (mia. kr.)  4,8 

Arbejdsudbud (1.000 personer) -1.500 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet  

 

Regeringen har nu droppet sine oprindelige ideer til en ’historisk stor’ skattereform. Nu vil regeringen 

bruge pengene fra kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen på at give skattelettelser.1 Mens jobfra-

draget i det oprindelige udspil koster 4,8 mia. kr., har regeringen kun 1 mia. kr. fra kontanthjælpsloftet, 

225-timerreglen og integrationsydelsen. Det fremgår af tabel 2, der viser provenueffekter af kontant-

hjælpsloftet, 225-timerreglen og integrationsydelsen 

 

Tabel 2. Finansiering til regeringens skattelettelser 
 Mia. kr.  

225-timers-reglen 0,1 

Kontanthjælpsloftet 0,4 

Integrationsydelsen 0,5 

I alt 1,0 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet  

 

Med den finansiering, som statsministeren har fremlagt, er der kun penge til omkring 1/5 af det foreslå-

ede jobfradrag. 

 

Bemærk også at skattelettelsen på kort sigt bliver mindre, fordi finansieringen af aftalen om billigere 

biler og dele af finansloven bl.a. sker gennem reserven. I 2019 bruges fx 0,6 mia. kr. af reserven til at 

finansiere billigere biler. Trækket på reserven til at finansiere billigere biler bliver gradvist mindre frem 

mod 2025. 

 

Udsigt til minimal skattelettelse 

Regeringen kan eksempelvis vælge at bruge 1 mia. kr. på at enten at øge beskæftigelsesfradraget eller 

indføre et nyt jobfradrag målrettet personer med relativt lave lønninger. 

 

Bruges pengene på at hæve det nuværende beskæftigelsesfradrag kan det give en årlig skattelettelse på 

omkring 500 kr. eller hvad der svarer til 42 kr. pr. måned. 

 

                                                                 
1 https://www.b.dk/politiko/loekke-opgiver-ambitioes-skatteplan 
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Bruges pengene i stedet på at indføre et målrettet jobfradrag vil det give en årlig skattelettelse på ca. 

940 kr. eller 78 kr. pr. måned for personer med en indkomst på omkring 220.000 kr. - 400.000 kr. For 

personer med en lønindkomst over 400.000 kr. bliver jobfradraget aftrappet.  

 

I tabel 3 er gevinsterne ved de to mulige skattelettelser vist for en person med en løn svarede til en 

kasseassistent. 

 

Tabel 3. Hvad kan en kasseassistent få for 1 mia. kr. i skattelettelse? 
 årligt (kr.) pr. måned (kr.) 

Beskæftigelsesfradrag hæves*  500 42 

Nyt jobfradrag indføres** 940 78 

Anm.: *Det er antaget, at satsen og grænsen i det nuværende beskæftigelsesfradrag øges parallelt svarende til et provenutab på 1 mia. kr. efter 

tilbageløb og adfærd.  

**Det er antaget at regeringens oprindelige forslag om et målrettet jobfradrag indføres i en mindre målestok svarende til et provenutab på 1 mia. kr. 

efter tilbageløb og adfærd. I beregningen er de foreslåede indkomstgrænser bibehold, mens satsen og det maksimale fradrag er nedskaleret. Tal-

lene er afrundet 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet  

 

Skattelettelserne giver negative effekter på arbejdsudbuddet 

Ser man på effekterne på arbejdsudbuddet af skattelettelserne, så er der ingen effekter. Mens jobreform 

fase 1 med stor usikkerhed forventes at give 700 på arbejdsudbuddet, så vil det nye jobfradrag få ar-

bejdsudbuddet til at falde med 1.500 personer i sin oprindelige form. I den mindre udgave vil det trække 

arbejdsudbuddet ned med omkring 300 personer. Det fremgår af tabel 4. 

 

Tabel 4. Effekter på arbejdsudbuddet 
 Personer 

Jobfradrag indføres -300 

Kontanthjælpsloft 500 

Integrationsydelse 500 

225-timers-regel 200 

I alt 900 

Anm.: Arbejdsudbudseffekten af det oprindelige jobfradrag er -1.500 personer. I tabellen er der taget 1/5. 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet  

 

Fordobling af børnefattigdommen 

Særligt børnefattigdommen forventes at stige som følge af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. 

Regeringen forventer, at disse to lavere ydelser vil betyde en stigning i børnefattigdommen på 7.000 

børn. Det er tæt på en fordobling af børnefattigdommen. Heraf kommer de 5.300 nye fattige børn fra 

kontanthjælpsloftet, mens de resterende bliver fattige som følge af integrationsydelsen. Herudover vil 

fattigdommen også stige som følge af 225-timersreglen, hvilket ikke er regnet med.  

 

Det fremgår af figur 1, der viser regeringens egne tal for, hvordan de forventer antallet af fattige børn vil 

udvikle sig på baggrund af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. 
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Figur 1. Fattigdomsydelser vil give stigning i antal fattige børn 

 

Kilde: AE på baggrund SOU svar på spm. 418, oktober 2016 og FIU svar på spm. 30, maj 2016. 

 

Samlet står man tilbage med en lille justering af skattesystemet med meget store omkostninger: Der er 

råd til en meget begrænset skattelettelse, der er næsten ingen effekt på arbejdsudbuddet og børnefat-

tigdommen bliver fordoblet. 
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