
 

 

Notat  29. august 2017 

 

  

Virkning af Jobreformens fase II på familietyper 

Jobreform fase II indeholder personskattelempelser, der øger det økonomiske 

incitament til at arbejde. Samtidig betyder en lavere skat på arbejde, at danske 

lønmodtagere beholder en større andel af deres arbejdsindkomst, hvilket øger 

rådighedsbeløbet.  

For en HK’er på laveste sats i HK’s overenskomst for butik med en månedlig 

lønindkomst ekskl. pension på godt 18.500 kr. betyder de foreslåede personskatte-

lempelser en fremgang i det årlige rådighedsbeløb på ca. 5.000 kr., jf. tabel 1. En 

LO-arbejder med en månedlig lønindkomst på ca. 30.800 kr., vil opnå en frem-

gang i det årlige rådighedsbeløb på ca. 6.400 kr. For disse typeeksempler kan stør-

stedelen af indkomstfremgangen henføres til det nye jobfradrag.   

For personer med højere lønindkomster – fx en funktionær og en direktør med 

månedlige lønninger på hhv. godt 44.000 kr. og godt 87.000 kr. – betyder skatte-

lempelserne fremgang i rådighedsbeløbet på 9.400 kr. og 26.700 kr., jf. tabel 1. For 

disse typeeksempler er jobfradraget aftrappet, og størstedelen af indkomstfrem-

gangen kan derfor henføres til fjernelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget. 

Lempelsen målt i procent af den nuværende skattebetaling udgør ca. 7,4 pct. for 

HK’eren på mindstesats, mens den til sammenligning udgør 5,5 pct. af skattebeta-

lingen for direktøren, jf. tabel 1. For LO’eren og funktionæren udgør lempelsen i 

procent af skattebetalingen henholdsvis 5,0 pct. og 4,8 pct. 

Med de foreslåede personskattelempelser betaler direktøren ca. 457.700 kr. i skat, 

mens HK’eren på mindstesats betaler ca. 62.100 kr. i skat, jf. tabel 1. Dermed beta-

ler direktøren ca. 7,4 gange så meget i skat som HK’eren – mod ca. 7,2 gange så 

meget i dag. 

Den relative fremgang i rådighedsbeløbet (efter boligudgift) udgør 7,1 pct. for 

HK’eren på mindstesats, mens den til sammenligning udgør 5,7 pct. for direktø-

ren. 

 



  Side 2 af 2 

 

 

Tabel 1 

Virkning af personskattelempelser på årlige skattebetaling og rådighedsbeløb (fuldt indfaset)  

  
HK’er 

(mindsteløn) LO’er Funktionær Direktør 

Nuværende rådighedsbeløb (efter boligudgift)      69.800     171.000     242.600     468.400  

Nuværende skattebetaling      67.100     126.500     196.600     484.400  

 Samlet skattelempelse i kroner         5.000          6.400          9.400       26.700  

Skattebetaling efter reform      62.100     120.100     187.200     457.700  

Gevinst i pct. af nuværende skat             7,4              5,0              4,8              5,5  

Gevinst i pct. af rådighedsbeløb (efter boligudgift)             7,1              3,7              3,9              5,7  
 

 

Anm:  Typeeksemplerne er enlige personer uden børn. Fuldt indfasede virkninger set ift. (gældende) 2023-regler. 

Der er set bort fra konsekvensen af lavere registreringsafgift på biler samt afskaffelsen af skat på fri telefon. 

Kilde: Egne beregninger. 
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