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Lavere skat på arbejdsindkomst 
Med skattestoppet har regeringen foretaget en første markant ændring af 
skattepolitikken. Skattestoppet skaber tryghed om den fremtidige 
beskatning og har afsluttet en mangeårig tendens til krybende stigninger i 
afgifter og kommunale skatter. 
 
Næste skridt er – i overensstemmelse med regeringsgrundlaget, 2010-
fremskrivningen og regeringens vækststrategi – lavere skat på arbejds-
indkomst. Regeringen fremlægger derfor følgende forslag: 
 

1) Grænsen for mellemskatten hæves over fire år med i alt 60.000 kr. 
 
2) Der indføres et beskæftigelsesfradrag som øger gevinsten ved at 

arbejde med op til ca. 2.400 kr. årligt  
 
Formålet med skattenedsættelsen er at øge tilskyndelsen til at arbejde for 
personer med lave eller mellemstore indkomster.   
 
Antallet af danskere, der betaler mellemskat, halveres fra 1,8 mio. til 
900.000. Det betyder, at store grupper af ufaglærte arbejdere, løn-
modtagere med mellemlange uddannelser og mange nyuddannede ikke 
længere skal betale mellemskat.  
 
Forøgelsen af grænsen for mellemskatten betyder, sammen med 
beskæftigelsesfradraget, at marginalskatten falder med 6,3 pct.enheder for 
omkring 900.000 danskere. Det øger tilskyndelsen til at yde en ekstra 
indsats. 
 
Beskæftigelsesfradraget indføres for at øge tilskyndelsen til at søge arbejde 
frem for at være på overførselsindkomst. I forhold til indkomsten vil det 
få størst gennemslag for lavtlønnede. 
 
Fortsat nedbringelse af den offentlige gæld 
Forslagenes umiddelbare provenuvirkninger er fuldt indfaset 10,6 mia. kr. 
(2003-niveau) fordelt omtrent ligeligt på en højere bundgrænse for 
mellemskatten og beskæftigelsesfradraget, jf. tabel 1. De umiddelbare 
provenuvirkninger udgør ca. 0,4 pct. af BNP i 2004 stigende til ¾ pct. af 
BNP i 2007, hvor forslagene er fuldt indfaset. 
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Tabel 1. Provenuvirkninger af lavere indkomstskat, 2003-niveau. 
 2004 2005 2006 2007 
 --------------------- Mia. kr. --------------------
Forhøjelse af mellemskattegrænsen............. ÷ 1,8 ÷ 3,3 ÷ 4,6 ÷ 5,7 
Beskæftigelsesfradrag.................................. ÷ 4,3 ÷ 4,6 ÷ 4,8 ÷ 4,9 
Samlet provenuvirkning ............................. ÷ 6,1 ÷ 7,9 ÷ 9,4 ÷ 10,6 

 
Provenuvirkningerne kan rummes indenfor rammerne af 2010-frem-
skrivningen og den forudsatte stigning i beskæftigelsen. 
 
Det offentlige forbrug forudsættes realt at vokse med 0,7 pct. i 2004, 
ligesom i 2003. Fra og med 2005 sigtes på en real vækst på 0,5 pct. årligt, 
jf. tabel 2.  
 
Sammen med det tidligere beregnede råderum inden for rammerne af 
2010-fremskrivningen opnås derved mulighed for en samlet nedsættelse 
af skatten på arbejdsindkomst, der svarer til regeringens forslag.  
 
Tabel 2. Råderum til lavere skat på arbejdsindkomst, 2003-niveau. 
 Offentligt forbrug 
 2004 2005 2006-10 

Råderum til lavere skat 
på arbejdsindkomst 

 -------- Årlig realvækst, pct. -------- Pct. af BNP -- Mia. kr. --
Regeringens forslag ... 0,7 ½ ½ ¾  10½  

 
Stigningen i det offentlige forbrug er lidt mindre end i den tidligere 
regerings 2010-fremskrivning. Den skønnede stigning i det offentlige 
forbrug per bruger er også lidt mindre, da der er sket en lille opjustering 
af væksten i befolkningens størrelse siden den tidligere regering fremlagde 
2010-fremskrivningen i januar 2001. 
 
Der er imidlertid fortsat udsigt til en vækst i ressourcerne til det offentlige 
forbrug per bruger. De løbende bestræbelser på at modernisere og øge 
effektiviteten af de offentlige ydelser vil dermed fuldt ud kunne medgå til 
yderligere at øge kvaliteten for brugerne. 
 
Regeringen anerkender den store indsats i amter og kommuner for – i 
budgetlægningen for 2003 – at sikre overgangen til en lavere vækst i det 
offentlige forbrug sammenlignet med den høje vækst i 1990’erne. 
Regeringen vil i tæt samarbejde med amterne og kommunerne sikre, at 
den fortsatte, men afdæmpede, vækst i det offentlige forbrug reserveres de 
højt prioriterede serviceområder.  
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Nedbringelsen af den offentlige gæld fortsætter i det nødvendige tempo 
for at sikre, at finanspolitikken er holdbar på længere sigt. Det vil sige, at 
der bliver råd til folkepension og bedre service til flere ældre i de 
kommende årtier, uden at skatterne presses op igen. 
 
2010-fremskrivningen forudsætter en betydelig stigning i beskæftigelse og 
arbejdsudbud frem til 2010. Med udspillet Flere i arbejde fra efteråret 
2002 tog regeringen et første væsentligt skridt til at realisere disse 
forudsætninger. 
 
Nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst medfører et yderligere bidrag 
til større beskæftigelse. Størrelsesordenen kan, med betydelig usikkerhed, 
anslås til omkring 0,4 pct. fordelt på en kombination af flere beskæftigede 
og længere gennemsnitlig arbejdstid (f.eks. ved at tidligere deltids-
arbejdende foretrækker arbejde på fuld tid). Det svarer til arbejds-
indsatsen for 10-13.000 fuldtidsbeskæftigede. 
 
Arbejdet med at øge beskæftigelse og arbejdsudbud er mangeårigt og vil 
fortsætte skridt for skridt de kommende år. Nye initiativer vil bl.a. sigte 
på at styrke integrationen af indvandrere, øge tilskyndelsen til at blive 
længere på arbejdsmarkedet og sikre en hurtigere vej for unge igennem 
uddannelsessystemet. 
 
Betydningen af de nye beskæftigelsestal 
Ifølge de seneste, foreløbige, statistiske opgørelser er beskæftigelse og 
arbejdsudbud faldet i 2001 og 2002, mens der var forudsat en stigning i 
2010-fremskrivningen. 
 
De offentlige finanser har imidlertid udviklet sig som forventet. 
Nedbringelsen af den offentlige gæld er fortsat i det ønskede tempo, jf. 
figur 1. Det betyder også at gældsnedbringelsen kan fortsætte i det plan-
lagte tempo i det videre forløb frem til 2010, selv om udviklingen i 
beskæftigelsen frem til 2002 har været svagere end ventet. 
 
Med et uændret overskud på de offentlige finanser i 2002 er det væksten i 
beskæftigelsen efter 2002 – og ikke den historiske udvikling – der er 
afgørende for at holde de finanspolitiske forudsætninger i frem-
skrivningen.  
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Figur 1. Offentlige saldo. Figur 2. Beskæftigelse. 
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De nye opgørelser giver heller ikke anledning til at reducere ambitionerne 
om en høj beskæftigelse. Niveauet for arbejdsstyrke og beskæftigelse i 
2002 er ikke mindre end forventet. Det skal ses i sammenhæng med, at 
niveauet for beskæftigelsen statistisk set er justeret op i årene frem til 
2000, jf. figur 2. 
 
Økonomisk Redegørelse, maj 2003, vil – sammen med en ny konjunktur-
vurdering – indeholde en opdatering af den mellemfristede fremskrivning 
til 2010 med de reviderede finanspolitiske forudsætninger. 
 
Afbalanceret konjunkturudvikling 
Danmark har en sund økonomi og selv om væksten aktuelt er afdæmpet, 
er gennemslaget fra det internationale konjunkturtilbageslag mindre end i 
de fleste andre vestlige lande. 
 
Samtidigt med overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen er 
ledigheden fortsat tæt på det laveste niveau i 25 år. Den lave ledighed er 
medvirkende til, at lønningerne stiger lidt hurtigere end i udlandet. Det 
er væsentligt, at lønstigningstakten afdæmpes i de kommende år – bl.a. i 
kraft af de fortsatte forbedringer af arbejdsmarkedets virkemåde. 
 
Der er derfor ikke behov for en traditionel finanspolitisk lempelse. 
Skatten på arbejdsindkomst nedsættes ikke for at stimulere konjunktur-
situationen, men er et strukturpolitisk virkemiddel med henblik på at øge 
tilskyndelsen til at arbejde. 
 
På den anden side står de kortsigtede udsigter for vækst og beskæftigelse 
ikke i vejen for, at de finanspolitiske forudsætninger i 2010-
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fremskrivningen kan gennemføres. Det indebærer en positiv finanseffekt 
i 2004. 
 
Den endelige fastlæggelse af finanspolitikkens stramhedsgrad for 2004 vil 
ske i tilknytning til fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2004 i august 
og derefter vedtagelsen af finansloven for 2004 i samarbejde med 
Folketingets øvrige partier. 
 
Finanslovsforslaget vil indebære en stram tilrettelæggelse af udgifts-
politikken, som indebærer, at den samlede udgiftspolitik er omtrent 
neutral overfor den økonomiske aktivitet. 
 
Væksten i det offentlige forbrug vil blive målrettet forbedringer af 
velfærden på de kommunale og amtslige områder. Nye statslige initiativer 
skal finansieres indenfor de eksisterende rammer. Endvidere intensiveres 
den kritiske indsats for at reducere statslige erhvervstilskud. 
  
Nærmere om regeringens forslag 
Der gennemføres en samlet skattenedsættelse på i alt 10,6 mia. kr. 
Omkring halvdelen anvendes på en forøgelse af mellemskattegrænsen og 
resten på at indføre et beskæftigelsesfradrag for personer med arbejds-
indkomst. Skattenedsættelsen indfases over fire år fra 2004-2007. 
 
Mellemskattegrænsen hæves med 15.000 kr. om året, i alt 60.000 kr. Det 
indebærer, at personer, der i dag betaler mellemskat, opnår en årlig 
skattenedsættelse på op til 3.600 kr., jf. tabel 3.  
 
Beskæftigelsesfradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag – dvs. et 
fradrag i indkomstgrundlaget for kommune, amts og kirkeskatten. 
Fradraget udgør 2,5 pct. af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget med 
fradrag af private pensionsindbetalinger, med et loft svarende til den nye 
mellemskattegrænse. 
 
Loftet indebærer, at lavtlønnede får et beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af 
hele arbejdsindkomsten, mens personer med arbejdsindkomster over den 
nye mellemskattegrænse får et fast nedslag i skatten på knap 2.000 kr. i 
2004, stigende til knap 2.400 kr. årligt fra 2007. 
 
Skattenedsættelsen vil styrke tilskyndelsen til at deltage på arbejds-
markedet for personer med lave indkomster og vil desuden indebære en 
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mærkbar lettelse af marginalskatten for en stor gruppe lønmodtagere med 
mellemindkomster.  
 
Tabel 3. Virkning på grænser og satser, 2003-niveau. 
 2004 2005 2006 2007
 ---------------------------- Kr. --------------------------
Ny mellemskattegrænse1) ................. 213.000  228.000  243.000  258.000 
Forhøjelse af mellemskattegrænse .... 15.000  30.000  45.000  60.000
Skatteværdi heraf2) ........................... 900 1.800  2.700  3.600 
 --------------------------- Pct. --------------------------
Beskæftigelsesfradrag....................... 2,5 2,5 2,5 2,5 
 ---------------------------- Kr. --------------------------
Maks. værdi af besk.fradrag3) ........... 5.900 6.300 6.700 7.100
Maks. skatteværdi heraf3) ................. 1.965  2.100  2.230  2.365 

 

1) Efter AM bidrag. Mellemskattegrænsen udgør 198.000 kr. i 2003 og vil i 
fravær af forøgelsen fortsat udgøre 198.000 kr. i årene 2004-2007. 

2) Skatteværdien udgør 6 pct. af grænseforhøjelsen. Der er ikke taget højde for 
overførsel af mellemskattefradrag mellem ægtefæller. 

3) Der er et loft over grundlaget for beskæftigelsesfradraget, svarende til mellem-
skattegrænsen. Skatteværdien heraf er beregnet for en gennemsnitskommune. 

 
Fordeling 
De to tiltag vil under ét og fuldt indfaset indebære en stigning i den 
disponible indkomst på mellem 1.500 og 6.000 kr. årligt for de fleste 
fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, jf. tabel 4. 
 
Tabel 4. Eksempler på virkningen af forslaget i 2004 og 2007, 2003-
niveau. 
 Skattenedsættelse 
 

Indkomst  
før AM- og 
SP-bidrag 2004 2007 

 ---- Kr. ---- - Kr. - Pct. af 
indk.1)

Pct. af 
skat2) 

- Kr. - Pct. af 
indk.1)

Pct. af 
skat2) 

Deltidsbeskæftiget...   125.000 1.040 0,8 3,0 1.040 0,8 3,0 
Butiksmedarbejder ..   180.000 1.500 0,8 2,6 1.500 0,8 2,6 
Ufaglært arbejder ....   200.000 1.665 0,8 2,6 1.665 0,8 2,6 
LO-arbejder ............   250.000 2.865 1,2 3,4 3.850 1,5 4,6 
LO-arbejder ............   285.000 2.865 1,0 2,8 5.965 2,1 6,0 
Funktionær .............   325.000 2.865 0,9 2,4 5.965 1,8 5,1 
Funktionær .............   400.000 2.865 0,7 1,7 5.965 1,5 3,4 
Højere funktionær ..   700.000 2.865 0,4 0,8 5.965 0,9 1,7 
Direktør.................. 1.000.000 2.865 0,3 0,5 5.965 0,6 1,1 

 

1) Skattenedsættelsen i pct. af indkomsten før AM- og SP-bidrag. 
2) Skattenedsættelsen i pct. af indkomstskat og bidrag efter gældende regler. 
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Skattenedsættelsen udgør i bunden ca. 0,8 pct. af indkomsten i alle årene. 
For skatteydere med en indkomst lige omkring den nye mellem-
skattegrænse, udgør skattenedsættelsen i 2004 omkring 1 pct. af 
indkomsten. Den stiger til ca. 2 pct. af lønindkomsten fra 2007.   
 
For personer med lave eller mellemstore indkomster vil skattenedsættelsen 
udgøre 2½-6 pct. af de samlede indkomstskatter og bidrag efter de 
gældende regler. For personer med højere indkomster vil skattened-
sættelsen – opgjort som andel af de nuværende indkomstskatter og bidrag 
– være væsentligt mindre. 
 
For personer med højere indkomster udgør skattenedsættelsen en lavere 
procentdel af indkomsten, idet skattenedsættelsen for indkomster over 
mellemskattegrænsen udgør et fast beløb, jf. tabel 5. 
 
Tabel 5. Regneeksempler vedr. virkning af beskæftigelsesfradrag og øget 
mellemskattegrænse i 2007 (fuldt indfaset). 
 Deltids-

beskæft. 
Ufaglært 
arbejder 

LO-
arbejder 

LO-
arbejder 

Funktio-
nær 

1. Lønindkomst før AM bidrag .... 125.000 200.000 250.000 325.000 400.000
2. AM- og SP-bidrag.................... 11.250 18.000 22.500 29.250 36.000
3. Personlig indkomst (1-2).......... 113.750 182.000 227.500 295.750 364.000
Virkning af beskæftigelsesfradrag:      
Grundlag for besk.fradrag ............ 125.000 200.000 250.000 325.000 400.000
Beskæftigelsesfradrag (2,5 pct.)1) ... 3.125 5.000 6.250 7.100 7.100
Skatteværdi (33,3 pct.) ................. 1.040 1.665 2.080 2.365 2.365
Virkning af mellemskattegrænse:      
Mellemskattegrundlag, før ........... 0 0 29.500 97.750 166.000
Mellemskattegrundlag, efter ......... 0 0 0 37.750 106.000
Ændring i mellemskattegrundlag.. 0 0 -29.500 -60.000 -60.000
Skatteværdi af reduceret mellem-
skattegrundlag.2) ........................... 0 0 1.770 3.600 3.600
Ændring i disponibel indkomst.... 1.040 1.665 3.850 5.965 5.965
- i pct. af bruttoløn ...................... 0,8 0,8 1,5 1,8 1,5

 

1) Loftet over beskæftigelsesfradraget udgør 7.100 kr. i 2007. 
2) Der er ikke taget højde for evt. overførsel af mellemskattefradrag. 
 
Der er fuld overførselsret af evt. uudnyttet bundfradrag for mellemskatten 
mellem ægtefæller. Det indebærer, at såfremt et ægtepar tilsammen har 
indkomst over mellemskattegrænsen, kan de udnytte to gange for-
højelsen, uanset om indkomsten er skævdelt med lav indkomst hos den 
ene og høj indkomst hos den anden ægtefælle. Ved overførsel af hele 
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forhøjelsen på 60.000 kr. fra ægtefællen vil den maksimale effekt af den 
højere mellemskattegrænse blive en skattenedsættelse på 7.200 kr., jf. 
eksempel i bilagstabel 1. 
 
Forslagene vil fuldt indfaset indebære en årlig skattenedsættelse på 10-
12.000 kr. for typiske LO-par, hvilket svarer til 3-3½ pct. af familiernes 
disponible indkomster efter de gældende regler, jf. tabel 6. Muligheden 
for at overføre uudnyttet bundfradrag for mellemskatten til ægtefællen 
tilgodeser par med mellemstore indkomster, der er ujævnt fordelt på 
ægtefællerne.              
 
Tabel 6. Effekt på disponibel indkomst for par, kr. i 2003-prisniveau. 
  Ændring i disponibel indkomst 
  

Brutto- 
Indkomst 2004 2007 

Familietype: --------- Kr. ------- -- Kr. -- -- Pct. -- -- Kr. -- -- Pct. --
LO- og ufaglært par ............. 250.000/200.000 4.440 1,6 4.556 1,6 
LO-par ................................ 285.000/250.000 5.729 1,8 9.897 3,0 
LO-par ................................ 285.000/285.000 5.729 1,7 11.929 3,5 
Funktionær og ufaglært par . 325.000/200.000 5.430 1,7 8.934 2,8 
Funktionær og ufaglært par . 400.000/200.000 5.430 1,6 11.229 3,2 
Funktionærpar..................... 400.000/400.000 5.729 1,3 11.929 2,7 
 
Godt 3 mio. danskere vil få nedsat skatten, jf. tabel 7. For et 
repræsentativt udsnit af befolkningen er forøgelsen af den disponible 
indkomst koncentreret om de beskæftigede samt selvstændige, som i 
gennemsnit opnår stigninger i den disponible indkomst på 1½-2½ pct. I 
forhold til gældende regler er der for beskæftigede tale om en 
gennemsnitlig reduktion i skattebetalingerne på op til knap 4 pct. og for 
selvstændige godt 2½ pct. 
 
Formålet med skattenedsættelsen er at styrke tilskyndelsen til at arbejde. 
Den gennemsnitlige disponible indkomst for ledige og personer udenfor 
arbejdsstyrken øges alligevel beskedent på grund af indkomst fra 
supplerende beskæftigelse, udbetalinger fra private pensionsordninger 
eller kapitalindkomst. 
 
Overførselsmodtagere vil imidlertid også fortsat opleve realindkomst-
stigninger fra år til år i kraft af satsreguleringen. 
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Tabel 7. Effekter på disponibel indkomst. Alle over 18 år fordelt på 
arbejdsmarkedstilknytning, 2003-niveau. 
   Ændring i disponibel indkomst 
 1.000 

pers. 
Heraf 

berørte 
Gnst., 
kr.1) 

Pct. af 
bruttoindk.

Pct. af 
disp.indk.

Pct. af 
skattebet. 

Fuldt beskæftigede ... 1.731 1.723 4.823 1,5 2,5 3,7 
Selvstændige............. 192 163 2.697 1,1 1,6 2,6 
Delvist beskæft......... 562 546 1.846 1,0 1,4 2,9 
Fuldt ledige m.fl. ..... 191 52 76 0,1 0,1 0,3 
Udd.søgende m.fl..... 287 210 401 0,4 0,6 1,8 
Efterlønsmodtagere .. 174 88 372 0,2 0,3 0,8 
Andre 18-66 årige .... 409 145 436 0,4 0,4 1,2 
Over 66-årige........... 703 171 421 0,3 0,3 0,9 
Over 18-årige i alt .... 4.249 3.098 2.488 1,1 1,7 3,1 

 

Anm.: Bruttoindkomsten er defineret som personlig indkomst plus arbejdsmarkeds-
bidrag plus SP-bidrag. Den disponible indkomst er fremskrevet til 2003-niveau 
ved hjælp af den forudsatte udvikling for lønudviklingen. 

1) Gennemsnitlig skattenedsættelse for samtlige personer i gruppen. 
 
Skattenedsættelsen er samtidig mest markant for personer med mellem-
indkomster, dvs. i indkomstintervallet mellem 250.000-400.000 kr. Det 
gælder såvel når der alene ses på de beskæftigede, jf. tabel 8, som når der 
ses på alle skatteydere over 18 år, jf. bilagstabel 2. 
 
Stigningen i disponibel indkomst for disse grupper udgør ca. 3 pct. og 
reduktionen i skattebetalingen i forhold til gældende regler udgør op til 5 
pct. 
 
Tabel 8. Effekter på disponibel indkomst. Beskæftigede over 18 år 
fordelt på bruttoindkomst, 2003-prisniveau. 
  Ændring i disponibel indkomst 
Bruttoindkomst, kr. 1.000 

personer 
Gnst., 

kr. 
Pct. af 

bruttoindk.
Pct. af 

disp.indk. 
Pct. af 

Skattebet. 
Under 100.000 ........... 98 391 0,6 0,7 2,4 
100.000-150.000........ 134 813 0,6 0,8 2,2 
150.000-200.000........ 336 1.238 0,7 1,0 2,2 
200.000-250.000........ 526 2.373 1,0 1,6 3,2 
250.000-300.000........ 509 4.884 1,8 2,8 5,0 
300.000-350.000........ 351 6.010 1,9 3,1 4,9 
350.000-400.000........ 177 6.425 1,7 3,0 4,3 
Over 400.000 ............. 342 6.877 1,2 2,2 2,5 
I alt............................. 2.485 3.985 1,4 2,3 3,5 

 

Anm.: Der er bortset fra personer med negativ bruttoindkomst. Jf. herudover note til 
tabel 7. 
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Incitamenter 
Antal personer der slipper for mellemskat 
Forhøjelsen af mellemskattegrænsen med 15.000 kr. i 2004 skønnes at 
reducere antallet af mellemskatteydere med ca. 250.000 personer. Den 
samlede forhøjelse af grænsen med 60.000 kr. over fire år, vil betyde, at 
antallet af mellemskatteydere fra 2007 reduceres med knap 900.000 i 
forhold til i dag, dvs. næsten en halvering af det nuværende antal, jf. tabel 
9. 
 
Tabel 9. Ændring i antal mellemskatteydere, 2004-2007, 2003-niveau. 
 
 

Omfattede skatte-
ydere efter ænd. 

Ændring i antal 
skatteydere 

Provenu-
virkning 

 ------------- 1.000 personer ------------  - Mia. kr. -
Mellemskat efter gældende regler .. 1.830 - 12,3 
Grænsen forhøjes:    
- med 15.000 kr. i 2004................. 1.585 ÷ 245 ÷ 1,8 
- i alt med 30.000 kr. i 2005 .......... 1.345 ÷ 485 ÷ 3,3 
- i alt med 45.000 kr. i 2006 .......... 1.125 ÷ 705 ÷ 4,6 
- i alt med 60.000 kr. i 2007 .......... 935 ÷ 895 ÷ 5,7 

 
Disse 900.000 personer, der slipper for mellemskat i løbet af fireårs-
perioden, omfatter især lønmodtagere med indkomster på mellem ca. 
217.000 og 284.000 kr., svarende til månedslønninger på mellem godt 
18.100 kr. og 23.600 kr. 
 
Det drejer sig om store grupper af fuldtidsbeskæftigede ufaglærte 
arbejdere, lønmodtagere med mellemlange uddannelser inden for bl.a. 
omsorgs- og sundhedssektoren samt mange nyuddannede med mellem-
lange og lange uddannelser, jf. bilagstabel 4. 
 
Marginalskat for den enkelte 
Forslaget indebærer, at marginalskatten, dvs. skatten på den sidst tjente 
krone, falder for beskæftigede med lønindkomster under den nye 
mellemskattegrænse. 
 
I forhold til 2003 sænkes marginalskatten på lønindkomst for 
beskæftigede med indkomster før AM- og SP-bidrag op til 284.000 kr., jf. 
figur 3. 
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Figur 3. Marginalskatter (inkl. arbejdsmarkedsbidrag), pct.  
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Anm.: For begge år er indregnet den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på 
33,3 pct. 

 
Fuldt indfaset – fra 2007 og frem – udgør marginalskattenedsættelsen 0,8 
pct.enheder for beskæftigede med indkomst under den gamle mellem-
skattegrænse. For beskæftigede mellem den gamle og den nye mellem-
skattegrænse udgør marginalskattenedsættelsen 6,8 pct.enheder i forhold 
til lønindkomst efter arbejdsmarkedsbidraget, og 6,3 pct.enheder i forhold 
til lønnen før arbejdsmarkedsbidrag, jf. bilagstabel 5 og 61. 
 
Gennemsnitlig marginalskat 
Den gennemsnitlige marginalskat – som er et udtryk for summen af 
marginalskattenedsættelsen for den enkelte beskæftigede – falder med i alt 
2,3 pct.enheder, jf. tabel 10. Samlet set sænkes marginalskatten for godt 
1,6 mill. beskæftigede. 

                                                 
1 Arbejdsmarkedsbidraget er som hidtil fradragsberettiget i den indkomst, der betales 
indkomstskat af. Den samlede marginalskat kan derfor ikke beregnes ved at lægge 
arbejdsmarkedsbidraget sammen med den marginal indkomstskat. 
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Tabel 10. Virkning på marginalskat for beskæftigede personer over 18 
år, ændring og berørte personer, 2007. 

Mellemskatte-
grænse 

Beskæftigelses-
fradrag 

I alt Lønindkomst  
1.000 
pers. Pct. 

enheder 
1.000 
pers. 

Pct. 
enheder

1.000 
pers. 

Pct. 
enheder

1.000 
pers. 

Under 100.000.. 233 -0,6 30 -0,8 204 -1,4 208 
100-150.000...... 167 -1,0 30 -0,8 163 -1,8 164 
150-200.000...... 267 -1,6 77 -0,8 263 -2,4 264 
200-250.000...... 451 -3,3 266 -0,8 446 -4,1 446 
250-300.000...... 486 -3,1 272 -0,6 365 -3,7 393 
300-350.000...... 348 -1,3 82 -0,0 15 -1,3 89 
350-400.000...... 184 -0,8 27 -0,0 2 -0,8 27 
Over 400.000 .... 350 -0,2 16 -0,0 3 -0,2 16 
Gennemsnit....... 2.485 -1,7 799 -0,5 1.462 -2,3 1.607 

 
En del personer vil trods lønindkomster under den nuværende mellem-
skattegrænse alligevel opnå lavere marginalskat som følge af forhøjelsen af 
mellemskattegrænsen. 
 
Det kan enten skyldes at disse personer har anden indkomst end 
lønindkomst (supplerende overførselsindkomst, kapitalindkomst, privat 
pension eller lign.), som samlet set bringer dem op over mellem-
skattegrænsen, eller at de kan overføre et større uudnyttet mellemskatte-
fradrag til ægtefællen, således at denne ikke mere skal betale mellemskat. 
Begge ægtefæller vil dermed opnå en lavere marginalskat.  
 
Muligheden for at overføre uudnyttet bundfradrag for mellemskatten til  
ægtefællen indebærer desuden, at en del personer med indkomst over den 
nye mellemskattegrænse også omfattes af lavere marginalskat, når 
progressionsgrænsen forhøjes. F.eks. falder marginalskatten således i 
gennemsnit med 0,2 pct.enheder for personer med lønindkomst over 
400.000 kr.  
 
Forskelsbeløb 
Såvel forøgelsen af mellemskattegrænsen som beskæftigelsesfradraget 
bidrager til at øge det såkaldte forskelsbeløb – dvs. forskellen i disponibel 
indkomst mellem at være på overførselsindkomst og i arbejde.  
 
Samlet set vurderes forslaget at øge forskelsbeløbet for beskæftigelse i lav- 
og mellemindkomststillinger med skønsmæssigt 100–350 kr. pr. måned, 
jf. tabel 11. 
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Tabel 11. Forskelsbeløb for enlig lønmodtager sammenlignet med 
en dagpengemodtager. 
Årlig lønindkomst  
(Før AM- og SP-bidrag) 

Forskel til 
dagpengemodtager 
pr. måned, 2003 

Forskel til 
dagpengemodtager 
pr. måned, 2007 

Ændring i 
forskelsbeløb pr. 

måned 
180.000 kr. ...................  280 410 120 
220.000 kr. ...................  2.160 2.320 160 
260.000 kr. ...................  3.870 4.240 370 
320.000 kr. ...................  6.430 6.920 490 

 
Beskæftigelsesfradraget bidrager især til at øge forskelsbeløbet for personer 
med små lønindkomster. Den højere mellemskattegrænse øger derimod 
især forskelsbeløbet for personer med mellemstore eller højere 
indkomster.   
 
Virkninger på arbejdsudbuddet 
Samlet set vurderes arbejdsudbuddet ved de to tiltag med betydelig 
usikkerhed at kunne øges med omkring 0,4 pct., svarende til indsatsen fra 
10-13.000 fuldtidsbeskæftigede2, jf. tabel 12. Heraf skyldes omkring 1/3 
øget erhvervsdeltagelse eller lavere ledighed, mens resten skyldes, at de, 
der allerede er i arbejde, får en tilskyndelse til at arbejde flere timer. 
 
Tabel 12. Virkning på arbejdsudbud. 
Arbejdstid (bidrag i pct.) .............................................................. 0,30 
Erhvervsfrekvens (bidrag i pct.)1) ..................................................  0,10-0,15 
Arbejdsudbud i alt (pct.) .............................................................. 0,40-0,45 

 

1) Inkl. virkning på ledighed. 
 
Et eksempel på virkningerne på tilskyndelsen til at arbejde er vist i tabel 
13. Efter skattenedsættelsen vil gevinsten ved at arbejde 10 timer mere 
om måneden stige med 12 pct.  
 
Virkningen på arbejdsudbuddet – herunder øget beskæftigelse – kan ikke 
forventes at slå igennem umiddelbart, men vil opnås gradvist over en 
årrække. 
 
Virkningen på arbejdsudbuddet skal ses i sammenhæng med forudsæt-
ningen i 2010-fremskrivningen om en betydelig stigning i arbejds-

                                                 
2 Forudsat en gennemsnitlig arbejdsudbudselasticitet på 0,1, jf. Fordeling og Incitamenter, 
juni 2002. 
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udbuddet frem til 2010. Af den forudsatte stigning skønnes der til 
sammenligning at mangle i alt 2 pct.enheder i fravær af nye tiltag. 
 
Tabel 13. Eksempler på 10 timers månedligt merarbejde for udvalgte 
lønmodtagergrupper. 
 Måneds-

løn før 
AM-

bidrag1) 

Timeløn Merindt. 
efter 
skat2), 
2003 
regler 

Merindt. 
efter 
skat2), 
2007 
regler 

Stigning 
i 

merindt.

Stigning 
i 

merindt.

 ------------------------------ Kr. ----------------------------- -- Pct. ---
Sygehjælper/Børne-
havepædagog........... 18.750 117 595 668 74 12,4 
Murer/Elektriker..... 22.100 138 700 787 87 12,4 

 

1) Der er tale om eksempler på månedslønninger for de pågældende lønmodtager-
grupper før merarbejde.  

2) Angiver den ekstra indtægt efter skat ved 10 timers månedligt merarbejde.  
  
Forslaget til lavere skat på arbejdsindkomst kan således bidrage til at 
realisere en del af denne forudsatte stigning. 
 
Den forudsatte stigning i arbejdsudbuddet i 2010-fremskrivningen 
styrker isoleret set de offentlige finanser og er nødvendig for at sikre 
sammenhængen mellem den forudsatte finanspolitik og gælds-
nedbringelsen. 
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Bilag 
 

Forslag om skattenedsættelse: 

• Bundfradraget for mellemskatten forhøjes ekstraordinært med 
15.000 kr. årligt i årene 2004, 2005, 2006 og 2007 eller i alt 
ekstraordinært med 60.000 kr. over de fire år. 

• Der indføres et beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af arbejds-
indkomsten, dog i 2004 højst 5.900 kr., dvs. at der er fradrag op til 
mellemskattegrænsen. Inkl. forhøjelsen i 2004 udgør mellemskatte-
grænsen 213.000 kr., svarende til en indkomst på ca. 234.000 kr. før 
AM- og SP-bidrag. Maks.-fradraget er herefter beregnet som 2,5 pct. 
af 234.000 kr. = 5.900 kr. (Alle tal i 2003-niveau). 

• Maks.-beløbet for beskæftigelsesfradraget hæves i takt med den 
højere mellemskattegrænse og bliver i 2005 på 6.300 kr., i 2006 på 
6.700 kr. og i 2007 på 7.100 kr. Ved ”arbejdsindkomst” forstås 
arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget efter fradrag af pensionsind-
betalinger. 

• Af hensyn til en symmetrisk behandling af arbejdsgiver-
administrerede pensionsindbetalinger med bortseelsesret og private 
pensionsindbetalinger, der fradrages på selvangivelsen, fastsættes 
grundlaget for beskæftigelsesfradraget som arbejdsmarkedbidrags-
grundlaget med fradrag af private pensionsindbetalinger. 

• Fradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag og vil kunne 
fratrækkes i den skattepligtige indkomst, dvs. med virkning for 
kommune, -amts og kirkeskatten.  
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Bilagstabel 1. Regneeksempel vedr. virkning af overførsel af mellem-
skattefradrag mellem ægtefæller. 
   Før Efter Ænd.
 Ægtefælle 1:     
1. Bruttoløn .....................................  250.000 250.000 0
2. Arb.m.bidrag+SP.......................... 9 pct. af (1.) 22.500 22.500 0
3. Løn efter arb.m.b.+SP .................. (1.)-(2.) 227.500 227.500 0
4. Mellemskattegrænse...................... 198.000 258.000 60.000
5. Mellemskattegrundlag .................. (3.)-(4.) 29.500 0 -29.500
6. Mellemskat................................... 6 pct. af (5.) 1.770 0 -1.770
7. Overskydende mlm.skattegrænse .. (4.)-(3.) 0 30.500 30.500
  
 Ægtefælle  2:  
8. Bruttoløn ..................................... 400.000 400.000 0
9. Arb.m.bidrag+SP.......................... 9 pct. af (8.) 36.000 36.000 0
10. Løn efter arb.m.b.+SP .................. (8.)-(9.) 364.000 364.000 0
11. Mellemskattegrænse...................... 198.000 258.000 60.000
11. Eget mellemskattegrundlag ........... (10.)-(11.) 166.000 106.000 -60.000
12. Overført bundfradrag ................... (7.) 0 30.500 30.500
13. Mellemskattegrundlag .................. (11.)-(12.) 166.000 75.500 -90.500
14. Mellemskat .................................. 6 pct. af (13.) 9.960 4.530 -5.430
      

15. 
Ænd. i mellemskat i alt for ægte-
fælle 1 og 2................................... (6.)+(14.) - - -7.200

16. 
Ænd. i skat sfa. beskæftigelses-
fradrag for begge ægtefæller1)  - - -4.445

17. Samlet ændring (15)+(16) - - -11.645
 

1) Tallene for beskæftigelsesfradrag fremgår af tabel 5.  
Anm.: Det forudsættes i beregningerne at begge ægtefæller er beskæftigede.  
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Forklaring vedrørende bilagstabel 1. 
Eksemplet viser virkningen på betalingen af mellemskat for en husstand med 2 
personer, der tjener 250.000 og 400.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag.  
 
Ægtefælle 1, der har relativt lav indkomst, betaler mellemskat under gældende regler, 
men ikke efter forhøjelsen af grænsen. Den ikke-udnyttede del af det forøgede 
bundfradrag hos ægtefælle 1 kan imidlertid udnyttes af ægtefælle 2, der således opnår 
en skattenedsættelse på 5.430 kr. svarende til 3.600 kr. vedr. egen indkomst plus 
skatteværdi af overført fradrag, 1.830 kr.  
 
Husholdningen opnår således samlet set – alene fra forøgelsen af bundgrænsen for 
mellemskat – en skattenedsættelse på 7.200 kr. uanset fordelingen af den samlede 
indkomst (i eksemplet 650.000 kr.). Det svarer til, at begge personer i husstanden 
opnår den maksimale nedsættelse på 3.600 kr. 
 
Ægtefælle 2’s marginalskat påvirkes ikke af den forøgede mellemskattegrænse. For 
ægtefælle 1 falder marginalskatten umiddelbart med 6 pct. enheder. Men da en 
indkomstfremgang hos ægtefælle 1 vil reducere det overførte bundfradrag til ægtefælle 
person 2, vil øget indkomst hos ægtefælle 1 udløse øget mellemskat hos ægtefælle 2.  
 
Den reelle marginalskat – dvs. under hensyntagen til virkningen på ægtefælle 2’s 
disponible indkomst – er derfor også uændret for ægtefælle 1. Kun i det tilfælde, hvor 
overførsel af uudnyttet fradrag medfører, at også ægtefælle 2 friholdes for mellemskat, 
vil marginalskatten reduceres for ægtefælle 1. 

 
 
Bilagstabel 2. Effekter på disponibel indkomst. Alle over 18 år fordelt 
på bruttoindkomst, 2003-prisniveau. 
  Ændring i disponibel indkomst 
Bruttoindkomst, kr. 1.000 

personer 
Gnst., 

kr. 
Pct. af 

bruttoindk.
Pct. af 

Disp.indk.
Pct. af 

Skattebet. 
Under 100.000 ........... 709 115 0,2 0,2 0,8 
100.000-150.000........ 879 215 0,2 0,2 0,6 
150.000-200.000........ 556 863 0,5 0,7 1,6 
200.000-250.000........ 620 2.223 1,0 1,5 3,0 
250.000-300.000........ 546 4.749 1,7 2,7 4,5 
300.000-350.000........ 370 5.892 1,8 3,0 4,8 
350.000-400.000........ 188 6.322 1,7 2,9 4,2 
Over 400.000 ............. 363 6.817 1,2 2,2 2,4 
Over 18-årige i alt ....... 4.249 2.488 1,1 1,7 3,1 

 

Anm.: Bruttoindkomsten er defineret som personlig indkomst plus arbejdsmarkeds-
bidrag plus SP-bidrag. Den disponible indkomst er fremskrevet til 2003-niveau 
vha. den forudsatte udvikling for lønudviklingen. Der er bortset fra personer 
med negativ bruttoindkomst.  
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Bilagstabel 3. Familier med skattenedsættelse. Slutvirkning, 2003-
niveau. 

Erhvervsaktive Pensionister Andre ude af 
erhverv 

I alt 
Skattenedsættelse, 
kr. Antal 

famil. 
Gns. 

nedsætt. 
Antal 
famil. 

Gns. 
nedsætt.

Antal 
famil. 

Gns. 
nedsætt. 

Antal 
famil.

Gns. 
nedsætt.

 1.000 
famil. 

- Kr. - 1.000 
famil. 

- Kr. - 1.000 
famil. 

- Kr. - 1.000 
famil.

- Kr. - 

1-500...................... 72 330 109 150 117 215 298 220 
501-1.000............... 189 750 16 715 1 675 206 750 
1.001-2.500............ 408 1.660 25 1.670 2 1.690 435 1.660 
2.501-5.000............ 320 3.685 42 3.495 3 3.510 365 3.665 
Over 5.000 ............. 999 8.185 10 7.040 1 6.610 1.010 8.170 
I alt med nedsætt. . 1.988 5.155 202 1.425 124 355 2.314 4.555 
Uændret skat............ 45 0 593 0 198 0 836 0 
I alt .................... 2.033 5.040 795 360 322 135 3.150 3.350 
 --------------------------------------- Mia. kr. ----------------------------------------
Skattenedsætt. i alt.... 10,30 0,30 0,05 10,60 

 

Anm.: Lovmodelberegninger på en stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen vedr. 2002, 
fremskrevet til 2003 med dec. 2002-forudsætninger. Familierne i bereg-
ningerne er A-familier, dvs. enlige og ægtepar inkl. hjemmeboende børn under 
18 år. 

 
 
Bilagstabel 4. Faggrupper fordelt på indkomstintervaller, 2002 niveau. 
150-200.000 kr. 200-250.000 kr. 250-300.000 kr. 300-350.000 kr. >350.000 kr. 
Hjemmehjælper Sygehjælper Sygeplejerske Folkeskolelærer Læge 
Tandplejer  Børnehavepædagog Mekaniker Jordemoder Gymnasielærer 
Tandklinik-
assistent 

Dagplejemoder Elektriker Driftstekniker Edb-analytiker 

Frisør Rengøringsassistent Blikkenslager Teknisk  
assistent 

Revisor 

Kosmetolog Kontorassistent Murer Fragtmand Tekniker 
Massør Kabel- og asfalt 

arbejder 
Laborant Afd. 

sygeplejerske 
Bankfuldmægtig 

 

Anm.: Placering af faggrupper på indkomstinterval er baseret på den gennemsnitlige 
årlige lønindkomst (før AM) eksklusiv pensionstillæg for fuldtidsbeskæftigede 
lønmodtagere i den pågældende faggruppe. 

Kilde: Indkomster 1999, Danmarks Statistik. 
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Bilagstabel 5. Marginalskat af lønindkomst ekskl. arbejdsmarkeds-
bidrag, pct. 
Løn efter AM- og SP-bidrag, kr.  2003 2004 2005 2006 2007 
35.600-198.000 ......................... 38,8 38,0 38,0 38,0 38,0 
198.000-258.0001)...................... 44,8 38,0 38,0 38,0 38,0 
258.0001)-295.300 ...................... 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 
Over 295.300 ............................. 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 

 

1) Bundgrænse for mellemskat forøges fra 198.000 til 258.000 over 4 år. 
Anm.: For alle årene er indregnet den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på 

33,3 pct. 
 
 
Bilagstabel 6. Marginalskat af lønindkomst inkl. arbejdsmarkeds-
bidrag, pct. 
Løn før AM- og SP-bidrag, kr.  2003 2004 2005 2006 2007 
38.700-217.600 ......................... 43,7 42,9 42,9 42,9 42,9 
217.600-283.5001)...................... 49,2 42,9 42,9 42,9 42,9 
283.5001)-324.500 ...................... 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 
Over 324.500 ............................. 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 

 

1) Bundgrænse for mellemskat forøges fra 217.600 til 283.500 over 4 år. 
Anm.: For alle årene er indregnet den gennemsnitlige kommunale skatteprocent på 

33,3 pct. 
 
 
 
 
 
 


