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Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 19 (2015-16)
oplyse, om der i antagelserne om adfærdsvirkninger ved at sænke topskatten er inddraget
erfaringer fra de seneste sænkelser af marginalskatten, herunder oplyse om der er blevet
realiseret de forventede adfærdsvirkninger f.eks. i form af øget arbejdstid (timeeffekten)?
Svar

Besvarelsen af SAU alm. del spørgsmål 19 af 9. oktober 2015 baserer sig på de samme
beregningsprincipper for adfærdsvirkninger af skat på arbejde, som bl.a. har været anvendt af Skattekommissionen, jf. Skattekommissionens rapport Lavere skat på arbejde, februar 2009, og som normalt anvendes af de økonomiske ministerier.
Arbejdsudbuddets specifikke funktionelle form er taget fra Overtime Work, Dual Job Holding and Taxation, Frederiksen, Graversen og Smith, 2001, og parametrene i arbejdsudbudsfunktionen er skaleret, så der opnås en gennemsnitlig lønvægtet substitutionselasticitet på 0,1, jf. også besvarelsen af SAU alm. del spørgsmål nr. 70 af 28. oktober 2015.
Selvom der er usikkerhed om størrelsen af de afledte adfærdsvirkninger, er der klart empirisk belæg for, at lavere marginalskatter har positive adfærdsvirkninger såvel i Danmark,
som i andre sammenlignelige lande.
Der findes ikke empiriske undersøgelser, der direkte belyser arbejdsudbudsvirkningen af
de seneste danske skattereformer. Kleven og Schultz (2014), Bækgaard (2012, 2014) og
Kreiner et. al. (2015) har derimod underøgt effekterne på den skattepligtige indkomst af
danske skattereformer i nyere tid.1 Undersøgelserne viser, at der er positive effekter på
den skattepligtige indkomst, når marginalskatten nedsættes. Resultaterne af disse studier
viser generelt set, at lavere marginalskatter har afledte adfærdsvirkninger, som isoleret set
styrker skattegrundlaget.
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