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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 147 af 23. september 2015 (alm. del). Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvor stor en skattelettelse en person, som tjener 1.144.593 kr. årligt
ekskl. pension, vil få i antal kr. om året, hvis man sænker topskatten med 5 procentpoint,
som det er ønsket i regeringsgrundlaget?
Svar

Regeringen vil sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større, og har også en ambition om at sænke skatten i toppen, så flere
vil arbejde mere, jf. regeringsgrundlaget.
Derudover skal det understreges, at en eventuel nedsættelse af topskatten skal ses i sammenhæng med de positive dynamiske effekter, som sådan en nedsættelse kan have. Det
kan fx styrke arbejdsudbuddet og produktiviteten, ligesom det kan gøre det mere attraktivt at uddanne sig. Disse fordele skal afvejes overfor fordelingspolitiske hensyn. Det
bemærkes, at regeringen endnu ikke har taget stilling til indholdet i den kommende skattereform.
Topskattesatsen er 15 pct. Dog medfører det skrå skatteloft et nedslag, således at topskattesatsen i en gennemsnitskommune er 14,97 pct.1 Topskattegrænsen er 459.200 kr. i 2015.
I 2016 øges den til 461.100 kr. og frem mod 2022 til 482.500 kr. (2015-niveau).
En reduktion af topskattesatsen med 5 pct.-point og en parallel reduktion af det skrå
skatteloft vil for en person med en personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag på
1.144.593 kr. medføre en skattenedsættelse i 2016 på ca. 29.600 kr. (2015-niveau), jf. tabel
1. I 2022 medfører reduktionen af topskattesatsen en skattenedsættelse på ca. 28.500 kr.
Det skal ses i relation til, at personen betaler personlige indkomstskatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag på mere end 540.000 kr. årligt.
Tabel 1. Ændring i skattebetaling ved en personlig indkomst på 1.144.593 kr. ved en reduktion af
topskattesatsen med 5 pct.-point
Kr. (2015-niveau)

2016

2022

Personlig indkomstskat, gældende regler

545.900

541.800

Personlig indkomstskat, reduktion af topskattesats med 5 pct.

516.300

513.300

Forskel

-29.600

-28.500

Anm: Forudsat parallel reduktion af det skrå skatteloft. Skatten er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kommunale skatteprocent
inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ekskl. kirkeskat. Det er forudsat, at der ikke er kapitalindkomst, der indgår i beregningen af topskat.

1

Den gennemsnitlige skattenedsættelse af topskatten som følge af det skrå skatteloft er beregnet ud fra den gennemsnitlige
kommunale skattesats, dvs. de kommunale skattesatser vægtet med det kommunale udskrivningsgrundlag.
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