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2025-plan 
 

Overset skattelettelse i 2025-

plan er målrettet de allerrigeste  
 

I regeringens vækstudspil til 2025-planen indgår en lavere beskatning af positiv kapitalind-

komst for topindkomsterne og en lavere skat på aktieindkomst. Det vil sige skattelettelser til 

personer, der har aktier og store renteindtægter. Ingen af disse elementer er blevet belyst næv-

neværdigt, men de er begge en skattelettelse, der er målrettet personer med de højeste ind-

komster i Danmark. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 9. oktober 2016 

og stud.polit Sune Caspersen 

 

 

Analysens hovedkonklusioner 

• I regeringens vækstudspil til 2025-planen indgår en lettelse af aktieskatten og en reduk-
tion af skatten på store positive kapitalindkomster. Begge elementer er skattelettelser, 
som er målrettet de absolutte topindkomster i Danmark  
 

• Mens den rigeste procent i gennemsnit får en gevinst på knap 7.000 kr. årligt fra de to 
tiltag, så får de næstrigeste i gennemsnit 500 kr. fra de to tiltag. De resterende 90 pct. af 
befolkningen får i gennemsnit 30 kr. fra de to tiltag. 
 

• Samlet får den rigeste procent halvdelen af hele provenuet fra de to tiltag. Det svarer til 
omkring 340 mio. kr. De næstrigeste, som udgør 9 pct. af de voksne, får 30 pct. af det 
samlede provenu, svarende til 220 mio. kr. Alle andre, som udgør 90 pct. af den voksne 
befolkning, får under 20 pct. af det samlede provenu, svarende til godt 120 mio. kr. 

 

• Skattereduktionen fra disse to tiltag kommer oveni de lettelser, der er foreslået i topskat-
ten mv. 
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Overset skattelettelse i 2025-plan er målrettet de allerrigeste  

I regeringens vækstudspil til 2025-planen indgår en lettelse af beskatningen af positiv kapitalindkomst 

for topindkomsterne og en lettelse af skatten på aktieindkomst. Ingen af disse elementer er blevet belyst 

nævneværdigt. Bl.a. indgår de ikke i regeringens beregninger af betydningen af skattelettelser på fami-

lietyper, da de ikke indgår i jobplanen, men derimod i vækstplanen af 2025-udspillet. 

 

Konkret er der foreslået, at positiv kapitalindkomst, der overstiger grænsen på 42.800 kr., udgår af be-

skatningsgrundlaget for topskat. Det betyder, at den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst sæn-

kes fra 42 pct. til ca. 37 pct. Har man 100.000 kr. i positiv kapitalindkomst er gevinsten altså knap 3.000 

kr. 

 

Derudover er der foreslået, at den laveste skattesats på aktieindkomst nedsættes fra 27 til 25 pct., og at 

der indføres et nyt progressionstrin for aktieindkomst med en skattesats på 35 pct. i indkomstintervallet 

fra 51.700 kr. til 150.000 kr. (det dobbelte for ægtepar). Dvs. aktieskatten sænkes med 2 pct.point for 

de personer, der har aktieindkomst på under 51.700 kr., og med 7 pct. point for personer, der har aktie-

indkomst i intervallet op til 150.000 kr. Har man en aktieindkomst på 150.000 kr. eller mere, udgør 

lempelsen derfor 7.915 kr. 

 

Begge elementer er skattelettelser, som er målrettet de absolutte topindkomster i Danmark. I figur 1 er 

den gennemsnitlige gevinst af de to tiltag vist for den rigeste procent, de næstrigeste (dvs. de ni procent 

af de voksne som kommer lige efter den rigeste procent) og for alle andre (dvs. 90 pct. af befolkningen). 

Mens den rigeste procent i gennemsnit får en gevinst på knap 7.000 kr. årligt fra de to tiltag, så får de 

næstrigeste i gennemsnit 500 kr. fra de to tiltag. Den resterende del af befolkningen får i gennemsnit 30 

kr. fra de to tiltag. 

 

Figur 1. Gennemsnitlig gevinst ved lavere skat på aktier og kapitalindkomst 

 

Anm.: Umiddelbare effekter af en lavere skat på aktieindkomst og lavere skat på positiv kapitalindkomst fra regeringens vækstudspil i 2025-plan. 

Kilde: Beregninger på AE’s skattemodel baseret på Lovmodellens datagrundlag.  
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Gennemsnittet i figur 1 dækker over, at nogle få personer får en meget stor gevinst, mens en lang række 

personer ingen gevinst får ved de to tiltag. Omkring 45 pct. af den rigeste procent får en gevinst fra den 

lavere aktiebeskatning, og disse personer får i gennemsnit en gevinst fra dette element på 5.500 kr.  

 

Samtidig er der omkring 15 pct. blandt den rigeste procent, som står til en gevinst fra den lavere beskat-

ning af positiv kapitalindkomst. De personer blandt den rigeste procent, der får en gevinst fra den lavere 

beskatning af positiv kapitalindkomst, får i gennemsnit over 30.000 kr. i gevinst fra dette element.  

 

Gevinsterne fra disse to elementer kommer oveni gevinsterne fra lettelsen af topskatten m.m. fra rege-

ringens jobplan i 2025-planen. Med en indkomst over 1 mio. kr. vil man således også få en reduktion af 

topskatten på omkring 21.000 kr.  

 

I figur 2 er der vist, hvor meget af det samlede provenu fra de to tiltag, som hver af grupperne får. I alt 

bliver der delt en skattelettelse ud på omkring 680 mio. kr. fra de to tiltag1. Samlet får den rigeste procent 

50 pct. af provenuet fra de to tiltag. Dvs. 1 procent af de voksne får halvdelen af det samlede provenu 

svarende til en samlet skattelettelse på 340 mio. kr. De næstrigeste, som udgør 9 pct. af de voksne, får 

ca. 30 pct. af det samlede provenu, svarende til en skattelettelse på 220 mio. kr. Alle andre, som udgør 

90 pct. af den voksne befolkning, får under 20 pct. af det samlede provenu, svarende til godt 120 mio. 

kr. 

 

Figur 2. Andel af provenu ved lavere skat på aktier og kapitalindkomst  

 

Anm.: Umiddelbare effekter af en lavere skat på aktieindkomst og lavere skat på positiv kapitalindkomst fra regeringens vækstudspil i 2025-plan. 

Kilde: Beregninger på AE’s skattemodel baseret på Lovmodellens datagrundlag. 

 

                                                                 
1 Regeringen vurderer, at de to tiltag koster 430 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2025. I fordelingsberegningerne indgår det umiddelbare provenu, 

som er beregnet til omkring 680 mio. kr.  
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