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Skattereform 
 

Regeringens skatteudspil 
rammer skævt 
 

Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase 2. Skattelettelserne herfra 

vil give den største gevinst til de højestlønnede – både opgjort i kr. og i pct. af disponibel ind-

komst. Særligt afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget sikrer en meget høj gevinst til 

de allerrigeste i Danmark. 

 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl, Senioranalytiker Emilie Lichtenberg 

og Analysechef Jonas Schytz Juul 31. august 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• I denne analyse er der vist en række familietypeeksempler på konsekvensen af regerin-
gens foreslåede skattelettelser i jobreform fase 2. 
 

• Mens almindelige lønmodtagere vil få en gevinst på 5.000-7.000 kr. om året vil en di-
rektør med en årsløn på ca. 1 mio. kr. have en gevinst på 28.000 kr. Personer uden be-
skæftigelse vil ikke få nogen gevinst fra skattelettelserne. 
 

• Opgør man skattelettelserne i procent af disponibel indkomst, så får almindelige løn-
modtagere en gevinst på 2½-3 procent af den disponible indkomst. Tjener man 1 mio. er 
gevinsten på 5 pct. af den disponible indkomst 
 

• Personer helt i toppen af lønfordelingen kan se frem til den største skattelettelse. Har 
man en løn på 8 mio. kr. er gevinsten på 235.000 kr. svarende til en fremgang i den di-
sponible indkomst på 6,6 pct. 
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Regeringens skatteudspil rammer skævt 

AE har regnet på, hvor meget forskellige familietyper får ud af de bebudede skattelettelser i jobrefor-

mens fase 2 – de skattelettelser som regeringen har lagt op til i sit skatteudspil.  

 

Figur 1 viser den samlede gevinst for forskellige typer i forhold til indførelse af fjernelsen af loftet over 

beskæftigelsesfradraget, nyt jobfradrag, nyt skattefradrag ved indbetaling til pension, pensionsindbeta-

linger som grundlag for beskæftigelsesfradrag samt fjernelse af skat på fri telefon.  

 

Som det ses er der massive forskelle på gevinsterne regeringens foreslåede skattelettelser, mens almin-

delige lønmodtagere får en gevinst på 5.000-7.000 kr. om året vil en direktør med en årsløn på ca. 1 

mio. kr. have en gevinst på 28.000 kr. Beregningsantagelserne er angivet i boks 1.  

 

Figur 1. Gevinst af skattelettelser for familietyper, 2017-priser 

 

Anm.: Figuren viser de samlede gevinster af indførelse af nyt skattefradrag ved indbetaling til pension, pensionsindbetalinger som grundlag for be-

skæftigelsesfradrag, fjernelse af loft over beskæftigelsesfradrag, nyt jobfradrag samt fjernelse af skat på fri telefon.  

Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel (vers. ØR dec. 2016) 

 

Ser man på personer med meget høje lønningerne, så bliver gevinsterne endnu større. En direktør med 

en årsløn på 3 mio. kr. vil have en gevinst af skattelettelserne på 85.000 kr. mens en direktør med en løn 

på 8 mio. kr. vil få en gevinst på 235.000 kr. om året i skattelettelser. Det skyldes først og fremmest 

afskaffelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget, der giver en meget høj gevinst til de allerrigeste. Det 

er vist i figur 2. 
  

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Kontanthjælp Pensionist HK,
mindsteløn

HK, 250.000
kr.

Metal LO Direktør  1
mio. kr

Kr.Kr.

Pensionsfradrag Intet loft for besk.fradrag Jobfradrag Fri telefon



Skattereform 
Regeringens skatteudspil rammer skævt 

  3 

Figur 2. Gevinst af skattelettelser for familietyper med høj løn, 2017-priser 

 

Anm.: Figuren viser de samlede gevinster af indførelse af nyt skattefradrag ved indbetaling til pension, pensionsindbetalinger som grundlag for be-

skæftigelsesfradrag, fjernelse af loft over beskæftigelsesfradrag, nyt jobfradrag samt fjernelse af skat på fri telefon.  

Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel (vers. ØR dec. 2016) 

 

Personer, der er uden for beskæftigelse får ingen gevinster af regeringens skattereform. Til gengæld 

betød Jobreformens fase 1 blandt andet, at kontanthjælpsmodtagere med børn mistede tusindvis af kro-

ner som følge af kontanthjælpsloftet. Et svar fra Beskæftigelsesministeriet til folketinget Beskæftigelses-

udvalg d. 22. februar 2017 viser, at en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn mister 3.000 kr. om 

måneden svarende til 36.000 kr. om året (2016-priser).1  

 

Jobreformens fase 1 er en del af finansieringen af skattelettelserne i jobreformens fase 2, så personer 

ramt af kontanthjælpsloftet er altså med til at finansiere skattelettelserne. 
 

Størst relativ gevinst til de rigeste  

Opgør man gevinsterne af jobreformens fase 2, dvs. skattelettelserne, i procent af familiernes disponible 

indkomst (samlet indkomst efter skat), så ses det, at de højestlønnede også relativt får den største ge-

vinst. Mens lønmodtagere med indkomster mellem 220.000-360.000 kr. får en relativ gevinst på 2½-

3 pct. så får direktøren med en løn på 1 mio. kr. en relativ gevinst på godt 5 pct. Det er vist i figur 3.  
  

                                                                 
1 Spørgsmål 28, d. 22/2-2017, BEU 
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Figur 3. Gevinst af skattelettelser for familietyper, pct. af disp. indk. 

 

Anm.: Figuren viser de samlede gevinster af indførelse af nyt skattefradrag ved indbetaling til pension, pensionsindbetalinger som grundlag for be-

skæftigelsesfradrag, fjernelse af loft over beskæftigelsesfradrag, nyt jobfradrag samt fjernelse af skat på fri telefon.  

Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel (vers. ØR dec. 2016) 

 

Ser man på personer med de allerhøjeste lønninger får de også relativt den største gevinst. Personer 

med lønninger på 8 mio. kr. kan således se fremgang i den disponible indkomst på godt 6,5 pct. Det er 

vist i figur 4. 

 

Figur 4. Gevinst af skattelettelser for højtlønnede, pct. af disp. indk. 

 

Anm.: Figuren viser de samlede gevinster af indførelse af nyt skattefradrag ved indbetaling til pension, pensionsindbetalinger som grundlag for be-

skæftigelsesfradrag, fjernelse af loft over beskæftigelsesfradrag, nyt jobfradrag samt fjernelse af skat på fri telefon.  

Kilde: AE pba. Skatteministeriets Familietypemodel (vers. ØR dec. 2016) 
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Boks 1. Metode og antagelser 

AE har regnet på de forskellige elementer af regeringens foreslåede skattereform:  
 

- Fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget 

 
- Indførelse af nyt jobfradrag. Det antages at grundlaget for det nye jobfradrag er det samme som grundlaget for 

beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at når pensionsindbetalinger kan indgå i grundlaget for beskæftigelsesfra-

draget, så indgår de også i grundlaget for det nye jobfradrag.  
 

- Indbetaling til pensioner indgår i grundlaget for beskæftigelsesfradrag. Kun den del, der ikke er til aldersopspa-

ring. Hele det resterende pensionsbeløb er tillagt grundlaget for beskæftigelsesfradraget.  
 

- Skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger. Den del af pensionsindbetalinger, der 

ikke er aldersopsparing, giver et ligningsmæssigt fradrag. Pensionsindbetalinger er opgjort efter AMB.  
 

- Fjernelse af skat på fri telefon.  

 
Beregningerne er foretaget på Skatteministeriets Familietypemodel (version december 2016) i 2017-priser og med skatte-
system som 2025. Alle beløbsgrænser og satser fra regeringens udspil er sat ind i modellen.  

 
Den samlede gevinst opgjort i procent er angivet i forhold til den disponible indkomst, dvs. indkomst samt eventuelle ind-
komstoverførsler fratrukket indkomstskat samt arbejdsmarkedsbidrag.  

 
AE har regnet på følgende familietyper:  
 

Direktør med løn før pension på 1.045.000 kr. samt pensionsindbetalinger på 178.700 kr. svarende til 17 pct. Intet på al-
derspension. Alder 35 år samt fri telefon. Ingen børn. Enlig.  
 

LO’er med løn før pension på 361.000 kr. samt pensionsindbetalinger på 45.000 kr. svarende til 12 procent, hvoraf 8.900 
kr. er til aldersopsparing. Alder 35 år. Ingen børn. Enlig.  
 

HK’er på mindsteløn med løn før pension på 215.000 kr. samt pension på 25.800 kr. svarende til 12 procent, hvoraf 8.600 
kr. er på aldersopsparing.  Alder 35 år. Ingen børn. Enlig.  
 

Metal’medlem med årsløn på 330.000 kr. samt pension på 39.600 kr. svarende til 12 procent, hvoraf 8.900 kr. er til alders-
opsparing. Alder 35 år. Ingen børn. Enlig.  
 

HK’er til årsløn på 250.000 kr. samt pension på 30.000 kr. svarende til 12 procent, hvoraf 8.900 kr. er på aldersopsparing. 
Alder 35 år. Ingen børn. Enlig.  
 

Direktør med løn på 3 mio. kr. samt pension på 300.000 kr. svarende til 10 procent. Intet på alderspension. Alder 35 år 
samt fri telefon. Ingen børn. Enlig.  
 

Direktør med løn 8 mio. kr. samt pension på 0,8 mio. kr. svarende til 10 procent. Intet på alderspension. Alder 35 år samt fri 
telefon. Ingen børn. Enlig. 
 

Enlig kontanthjælpsmodtager med to børn.  
 
Enlig pensionist. Standardfamilie i familietypemodellen.  

 

 


