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Karsten Lauritzen
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Spørgsmål

Vil ministeren oplyse, hvad et ægtepar, der består af en person med en lønindkomst på
1.480.000 kr. om året eksklusiv pension og en person med en lønindkomst på 1.000.000
kr. om året eksklusiv pension, samlet set får i skattelettelse i antal kr. om året, hvis topskatten sænkes med 5 procentpoint, jf. regeringsgrundlaget?
Svar

Efter gældende regler er topskattesatsen 15 pct. Dog medfører det skrå skatteloft et nedslag, således at topskattesatsen i en gennemsnitskommune er 14,97 pct. Topskattegrænsen
er 479.600 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) i 2017. Frem mod 2022 øges den til 499.700
kr. (2017-niveau).
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.
Regeringen har derfor med Et stærkere Danmark - JobReform foreslået, at topskatten reduceres med 5 pct.-point fra 15 pct. til 10 pct. for indkomster i intervallet mellem den nuværende topskattegrænse og 1 mio. kr. (2017-niveau, før arbejdsmarkedsbidrag). Det betyder, at topskatteydere med arbejdsindkomster mellem 543.200 kr. og 1 mio. kr. vil få en
lavere marginalskat på den sidst tjente krone.
For et ægtepar bestående af en person med en lønindkomst på 1,480 mio. kr. om året
eksklusiv pension og en person med en lønindkomst på 1 mio. kr. om året eksklusiv pension vil regeringens forslag medføre en samlet skattenedsættelse på ca. 42.000 kr. (2025regler, 2017-niveau), jf. tabel 1.1
Til sammenligning vil en generel nedsættelse af topskattesatsen med 5 pct. point for et
ægtepar med tilsvarende indkomster medføre en samlet skattenedsættelse på ca. 64.100
kr. (2025-regler, 2017-niveau), jf. tabel 1.
Tabel 1. Ændring i skattebetaling for ægtepar ved en reduktion af topskattesatsen

Kr. (2025-regler, 2017-niveau)

Reduktion af topskatteReduktion af
satsen med 5 pct. point for topskattesatsen
indkomster op til 1 mio. kr. med 5 pct. point
(JobReform)
for alle indkomster

Personlig indkomstskat, gældende regler

1.183.300

1.183.300

Personlig indkomstskat, reduktion af topskattesats

1.141.200

1.119.200

-42.000

-64.100

Forskel

Anm: Der er forudsat en parallel reduktion af det skrå skatteloft for personlig indkomst. Skatten er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kommunale skatteprocent inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ekskl. kirkeskat. Beregningerne er foretaget i 2017-niveau med 2025-regler af
hensyn til sammenlignelighed med øvrige beregninger på området.

1

Ekskl. den foreslåede afskaffelse af topskat på kapitalindkomst, jf. Et stærkere Danmark – Vækst 2016. Det bemærkes i
øvrigt, at den maksimale nedsættelse i topskatten i regeringens forslag er ca. 21.000 kr. pr. person.
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