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En højere topskattegrænse kan begrænse antallet af topskattebetalere   
 

Mange almindelige lønmod-
tagere betaler i dag topskat 
 

Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte me-

talarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man topskattegrænsen med 50.000 kr., 

vil mere end hver tredje dansker, der i dag betaler topskat, gå fri. Samtidig vil mere end halv-

delen (godt 51 procent) af de almindelige lønmodtagere, der i dag betaler topskat, ikke længe-

re blive ramt. For eksempel vil blot hver 10. lærer eller metalarbejder skulle betale topskat ved 

denne stigning i grænsen for, hvornår topskatten sætter ind.   

af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 15. maj 2012 

Analysens hovedkonklusioner 
 

• Samlet set er der i dag omkring 673.000, der rammes af topskatten i 2014, svarende til 
omkring 16 pct. af den voksne befolkning. Blandt mange almindelige lønmodtagere er 
andelen endnu højere.  
 

• Måler man på familieniveau, er der endnu flere almindelige lønmodtagere, der rammes 
af topskatten. Eksempelvis er det omkring 1/3 af elektrikerne, HK’ere og pædagoger, der 
bor i en familie, hvor mindst en af de voksne rammes af topskatten. Blandt FOA’s med-
lemmer er det over 1/5, der bor i familier, hvor mindst en betaler topskat.  
 

• Hæver man topskattegrænsen med 50.000 kr., vil antallet af topskatteydere falde med 
over 35 pct. Blandt mange grupper af almindelige lønmodtagere er faldet endnu større. 
Eksempelvis vil andelen af NNF’ere og lærere, der rammes af topskat, falde med omkring 
67 pct., og blandt medlemmer af FOA, 3F og HK samt blandt sygeplejersker, metalarbej-
dere, pædagoger og i byggefagene vil andelen af topskatteydere blive omtrent halveret.  
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Mange almindelige lønmodtagere rammes af topskat 
Når ændringerne i topskatten, som er vedtaget med Genopretningspakken og Forårspakke 2.0, er ind-
faset i 2014, vil der være omkring 673.000 personer, der betaler topskat. Det svarer til omkring 16 pct. 
af de voksne personer i Danmark. Blandt mange almindelige lønmodtagere er der dog væsentligt flere 
end 16 pct., der rammes af topskatten.  
 
I tabel 1 er det vist hvor stor en andel af forskellige faggrupper, som rammes af topskatten i 2014. Ek-
sempelvis ses det af tabellen, at omkring 1/3 af lærerne betaler topskat, over 1/4 af elektrikerne og 
omkring 1/5 af sygeplejerskerne og metalarbejdere. Dette er opgjort i 2014, hvor topskattegrænsen er 
hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. I tabellen er faggrupperne sorteret efter hvor stor en andel, der be-
taler topskat. 
 

Tabel 1. Andel, der betaler topskat i udvalgte faggrupper, 2014 
A-kasse Antal der betaler topskat Andel der betaler topskat 

 1.000 personer Pct. 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 44,4 34,4 

Lærere (DLF-A) 25,2 33,2 

Teknikere 7,7 28,3 

Elektrikere (El-faget) 6,2 28,1 

Sygeplejersker (DSA) 16,1 20,7 

Metalarbejderne 17,5 20,0 

Funktionærer og Servicefag 3,7 19,6 

Socialpædagoger 6,1 18,0 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 34,7 14,1 

Byggefagene 2,2 13,2 

Fødevareforbundet NNF 2,8 11,9 

Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 5,1 8,8 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 26,5 8,2 

Fag og Arbejde (FOA) 8,7 4,8 

   

LO og FTF i alt 206,9 15,7 

   

I alt 672,9 15,9 

Anm: Faggrupperne er opgjort på baggrund af a-kasse-medlemskab. Kun FTF og LO a-kasser er vist. Beregninger er foretaget på 2009-data frem-
skrevet til 2012 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 2014, hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. Kun personer over 
17 år er taget med. 
Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag.  
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Mange almindelige lønmodtagere slipper for topskat, hvis grænsen hæves med 50.000 kr. 
Hæver man topskattegrænsen med eksempelvis 50.000 kr., koster det knap 4 mia. kr. Antallet af 
topskatteydere vil i så fald falde med ca. 240.000 personer, svarende til et fald på 35,6 pct. Det er vist 
i tabel 2. 
 

Tabel 2. Konsekvenser af at hæve topskattegrænsen med 50.000 kr. 
 Tabt pro-

venu 
Fald i antal topskattebeta-

lere 
Relativt fald i antal topskat-

tebetalere 

 Mia. kr. 1.000 personer Pct. 

Grænse op med 50.000 kr. 3,9 239,9 35,6 

Anm: Beregninger er foretaget på 2009-data fremskrevet til 2012 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 2014, hvor topskattegrænsen er 
hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. 
Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 

 
Blandt mange almindelige lønmodtagere vil faldet i andelen, som rammes af topskatten, være større 
end 35 pct. Eksempelvis vil andelen af lærere, der rammes af topskatten, falde fra omkring 1/3 til 1/10, 
svarende til et relativt fald i andelen på knap 67 pct. Blandt metalarbejdere vil andelen af topskattebe-
talere også falde til omkring 1/10, hvilket svarer til en halvering.  
 
Også blandt mange andre faggrupper vil andelen af topskatteydere blive omtrent halveret. Det gør den 
fx blandt medlemmer af FOA, 3F og HK samt blandt sygeplejersker, socialpædagoger og i byggefage-
ne. I NNF er faldet i andelen, der betaler topskat helt oppe på 68 pct. Det er vist i tabel 3. 
 

Tabel 3. Fald i andel, der rammes af topskat ved stigning i grænsen på 50.000 kr., udvalgte faggrupper 

 Andel i 
2014 

Andel ved løft på 50.000 kr. Relativt fald i andel 

 Pct. 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 34,4 21,2 -38,3 

Lærere (DLF-A) 33,2 11,1 -66,7 

Teknikere 28,3 15,6 -44,8 

Elektrikere (El-faget) 28,1 13,7 -51,2 

Sygeplejersker (DSA) 20,7 9,4 -54,7 

Metalarbejderne 20,0 9,9 -50,2 

Funktionærer og Servicefag 19,6 11,6 -41,0 

Socialpædagoger 18,0 8,6 -52,0 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 14,1 7,2 -49,1 

Byggefagene 13,2 5,9 -55,6 

Fødevareforbundet NNF 11,9 3,8 -68,2 

Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 8,8 3,3 -62,1 

Faglig Fælles a-kasse (3F)  8,2 3,5 -57,5 

Fag og Arbejde (FOA) 4,8 2,2 -54,2 

    
LO og FTF i alt 15,7 7,6 -51,2 

    
I alt 15,9 10,2 -35,6 

Anm: Faggrupperne er opgjort på baggrund af a-kasse medlemskab. Kun FTF og LO a-kasser er vist. Beregninger er foretaget på 2009-data frem-
skrevet til 2012 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 2014 hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. Faldet i andel af 
topskatteydere er vist ved en stigning i topskattegræsen på 50.000 kr. i forhold til grænsen i 2014. Kun personer over 17 år er taget med. 
Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 
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På familieniveau bliver over 1,1 mio. voksne danskere ramt af topskatten 
Ovenfor er antallet af personer, der rammes af topskatten, opgjort på personniveau. Måler man i ste-
det på familieniveau, er der flere, der rammes af topskatten. Over 1,1 mio. voksne bor således i en fami-
lie, hvor mindst en af de voksne rammes af topskatten. Det svarer til, at omring ¼ af den voksne be-
folkning bor i en familie, som betaler topskat. 
 
Blandt mange af faggrupperne er det dog væsentligt flere, der bor i familier, som rammes af topskat-
ten. Eksempelvis er det halvdelen af lærerne og sygeplejerskerne, der bor i en familie, hvor mindst en af 
de voksne rammes af topskatten. Og blandt pædagoger, elektrikere og HK’ere er det omkring 1/3, der 
bor i familier, som rammes af topskatten.  
 
For nogle faggrupper har det meget stor betydning, om der måles på familieniveau eller på person-
niveau. Blandt eksempelvis FOA’s medlemmer er det over 20 pct., der bor i en familie, hvor mindst en 
rammes af topskatten. Måler man på personniveau, er det under 5 pct. af FOA’s medlemmer, der bli-
ver ramt af topskatten. I tabel 4 er det vist hvor stor en andel af de enkelte faggrupper, som bor i fami-
lier, som rammes af topskatten. 
 

Tabel 4. Andel, der bor i en familie, hvor mindst en betaler topskat, udvalgte faggrupper, 2014 
A-kasse Antal, hvor mindst en fra fa-

milien betaler topskat 
Andel, hvor mindst en fra fa-

milien betaler topskat 

 1.000 personer Pct. 

Lærere (DLF-A) 38,8 51,1 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 64,2 49,8 

Sygeplejersker (DSA) 37,9 48,8 

Teknikere 11,8 43,1 

Socialpædagoger 11,8 35,0 

Elektrikere 7,4 33,5 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 81,9 33,2 

Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 18,8 32,4 

Funktionærer og Servicefag 5,5 29,0 

Metalarbejderne 22,1 25,2 

Fag og Arbejde (FOA) 38,4 21,3 

Byggefagene 3,2 19,3 

Fødevareforbundet NNF 4,2 18,0 

Faglig Fælles a-kasse (3F)  47,6 14,8 

   

LO og FTF i alt 393,4 29,8 

   

I alt 1.103,9 26,1 

Anm: Som tabel 1. 
Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 
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Hvis man hæver topskattegrænsen med 50.000 kr., så falder andelen af personer, der bor i familier, 
som rammes af topskatten fra 26,1 pct. til 17,5 pct. svarende til et relativt fald på knap 33 pct.  
 
Blandt mange almindelige lønmodtagere er faldet dog endnu større. Således bliver andelen, som bor i 
familier, der rammes af topskatten, omtrent halveret blandt lærere, elektrikere, metalarbejdere, bygge-
faget og blandt 3F’ere.  
 
I NNF er faldet helt oppe på 60 pct., og blandt pædagoger, HK’ere og FOA’s medlemmer er faldet på 
omkring 40 pct.  Det er vist i tabel 5. 
 

Tabel 5. Fald i andel, der rammes af topskat ved stigning i grænsen på 50.000 kr., udvalgte fag-
grupper, familieniveau 

 Andel i 
2014 

Andel ved løft på 50.000 kr. Relativt fald i andel 

 Pct. 

Lærere (DLF-A) 51,1 26,2 -48,6 

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 49,8 33,7 -32,2 

Sygeplejersker (DSA) 48,8 32,3 -33,8 

Teknikere 43,1 26,8 -37,9 

Socialpædagoger 35,0 20,2 -42,2 

Elektrikere (El-faget) 33,5 17,0 -49,4 

Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 33,2 20,9 -37,0 

Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 32,4 18,8 -41,8 

Funktionærer og Servicefag 29,0 17,8 -38,5 

Metalarbejderne 25,2 12,8 -49,4 

Fag og Arbejde (FOA) 21,3 12,3 -42,1 

Byggefagene 19,3 9,1 -52,9 

Fødevareforbundet NNF 18,0 7,1 -60,5 

Faglig Fælles a-kasse (3F) 14,8 6,9 -53,0 

    

LO og FTF i alt 29,8 17,5 -41,2 

    

I alt 26,1 17,5 -32,7 

Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 
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Højere topskattegrænse samt øget og målrettet beskæftigelsesfradrag bør gå hånd i hånd 
Det giver god mening at inddrage en stigning i topskattegrænsen i den kommende skattereform. En 
stigning i topskattegrænsen vil som vist ovenfor betyde, at mange almindelige lønmodtagere helt slip-
per for topskatten og derved får en markant lettelse i den øverste marginalskat. Derudover har bereg-
ninger fra bl.a. Skatteministeriet og Finansministeriet vist, at en stigning i topskattegrænsen er den 
mest effektive måde at få arbejdsudbuddet til at stige. Samtidig vil der med en stigning i topskat-
tegrænsen være et loft over hvor stor en skattelettelse, der kan opnås. Det står i kontrast til at lette 
topskattesatsen, som giver en meget stor gevinst til de allerrigeste. 
 
En stigning i topskattegrænsen bør ledsages af et løft i beskæftigelsesfradraget samt et målrettet be-
skæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. På denne måde kan man sikre, at gevinsten ved at arbejde 
stiger samtidig med, at der kommer en stor lettelse til almindelige lønmodtagere via både et større be-
skæftigelsesfradrag og en stigning i topskattegrænsen. 
 

Boks 1. Oversigt over topskatten frem mod 2014 
I 2012 er indkomstgrænsen for, hvornår man rammes af topskatten, på 389.900 kr. Denne fastholdes 
nominelt i 2013 pga. af Genopretningspakken, men hæves ekstraordinært med 20.000 kr. i 2014 som 
følge af aftalen i Forårspakke 2.0. Målt i dagens priser vil topskattegrænsen i 2014 således være på 
godt 400.000 kr. På dette tidspunkt vil provenuet fra topskatten udgøre knap 18 mia. kr., og der vil 
være omkring 673.000 personer, der betaler topskat. I tabel 6 er der vist en oversigt over topskatten 
i 2012-2014. 
 

Tabel 6. Oversigt over topskat 2012-2014 

 2012 2013 2014 
Topskattesats (pct.) 15 15 15 
Topskattegrænse årets priser (kr.) 389.900 389.900 409.100 
Topskattegrænse 2012 niveau (kr.) 389.900 381.500 400.300 
    
Provenu (mia. kr.) 18,5 20,9 17,8* 
Antal topskatteydere (1.000 personer) 755 810 673* 

Anm: Provenu i 2013 er baseret på ØR dec. 2011. Provenu og antal topskatteydere i 2014 er udregnet på baggrund af AE’a skattemodel. Andre     
provenuer og antal er baseret på Skatteministeriets tal. 
Kilde: AE på baggrund af skm.dk, ØR dec. 2011 og *AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 
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