Skatteudvalget 2015-16
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96
Offentligt

3. december 2015
J.nr. 15-3123886

Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 96 af 9. november 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Karsten Lauritzen
/ Søren Schou

Spørgsmål

I forlængelse af svar på SAU alm. del - spørgsmål 150, bedes ministeren vurdere, hvor
stor en procentdel af henholdsvis håndværkere, folkeskolelærere og sygeplejersker, der –
forudsat at der ikke sker yderligere ændringer af topskattegrænsen og -beregningen – vil
betale topskat, når skattereformen fra juni 2012 er fuldt indfaset.
Svar

Topskattegrænsen er 459.200 kr. i 2015. Som led i 2012-skattereformen forhøjes grænsen
gradvist til 482.500 kr. (2015-niveau) i 2022.
Med udgangspunkt i samme afgrænsning af faggrupperne, som blev anvendt i svaret på
spørgsmål 150, skønnes, at ca. 7 pct. af sygeplejerskerne i 2022 vil skulle betale topskat, jf.
tabel 1. Til sammenligning er vist andelen i 2012, der skønnes til ca. 20 pct., jf. også svaret
på spørgsmål 150.
Det skønnes endvidere, at ca. 8 pct. af folkeskolelærerne i 2022 vil skulle betale topskat
mod ca. 41 pct. i 2012.
Endelig skønnes, at ca. 6 pct. af de ansatte inden for bygge- og anlægsbranchen, som har
en erhvervsfaglig uddannelse inden for bygge og anlæg, vil skulle betale topskat i 2022
mod ca. 15 pct. i 2012.
Tabel 1. Andel topskatteydere for udvalgte brancher

Sygeplejersker

Antal
i alt

Folkeskolelærere

Andel
topskatteydere
(pct.)

Antal
i alt

Andel
topskatteydere
(pct.)

Faglærte mv. i
bygge- og anlægs
branchen

Antal
i alt

Andel
topskatteydere
(pct.)

2012

56.000

20

72.000

41

75.000

15

2022

58.000

7

73.000

8

77.000

6

Anm: De oplyste antal personer i de forskellige brancher i 2022 er ikke en beskæftigelses- eller uddannelsesprognose. Alle
personer i datagrundlaget får til brug for opregning en individuel stikprøvevægt, der bl.a. er baseret på indkomstforhold og
demografiske forhold. Disse vægte varierer for den enkelte person fra år til år, hvilket giver sig udslag i variation i det
opregnede antal personer.
Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. Tallene for 2012 er baseret på indkomstdata fra
2012. Tallene for 2022 er baseret på indkomster fra 2013 fremskrevet til 2016-niveau med forudsætningerne i Økonomisk
Redegørelse, august 2015.
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