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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 20. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 

110 (BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Leif Lahn Jensen (S). 

 

 

Spørgsmål nr. 110: 

”Vil ministeren oplyse, hvor stor skattelettelsen vil blive pr. måned for en kasseas-

sistent på mindsteløn, hvis man bruger 600 mio. kr. på at hæve beskæftigelsesfra-

draget?” 

 

 

Endeligt svar: 

Skatteministeriet er anmodet om bidrag til besvarelse af spørgsmålet og har svaret 

følgende: 

 

”En lempelse af beskæftigelsesfradraget med 600 mio. kr. efter tilbageløb og ad-

færd skønnes at svare til en lempelse på ca. 1 mia. kr. før tilbageløb og adfærd, jf. 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser ved en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 
 

 

   Mio. kr. 

Umiddelbar provenuvirkning 995 

Provenu efter tilbageløb 750 

Provenu efter tilbageløb og adfærd 600 
 

 

 

 

Anm: Forudsat en selvfinansieringsgrad på 20 pct. 

 

Efter gældende regler udgør beskæftigelsesfradrag 8,05 pct. af arbejdsindkomsten, 

dog højst 26.800 kr. (2015). Frem til og med 2022 forhøjes beskæftigelsesfradraget 

gradvist. I 2022, når forhøjelsen er fuldt indfaset, udgør satsen 10,65 pct. og det 

maksimale beskæftigelsesfradrag 35.300 kr.  

 

En lempelse på ca. 995 mio. kr. vil give mulighed for at forhøje satsen med knap 

0,5 pct.-point og det maksimale beskæftigelsesfradrag med ca. 1.500 kr. i 2015, 

idet det lægges til grund, at medregnede adfærdsvirkninger indgår som finansie-

ring. 
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Minimallønnen for en ufaglært medarbejder pr. 1. marts 2014 er 17.470 kr., jf. 

Landsoverenskomst for butikker, overenskomst 2014-17 indgået mellem DI over-

enskomst II og HK handel, svarende til en årsløn på ca. 210.000 kr.  

 

Ved en forhøjelse af satsen for beskæftigelsesfradrag med knap 0,5 pct.-point vil en 

person med en arbejdsindkomst på ca. 210.000 kr. få en samlet skattereduktion på 

ca. 305 kr. årligt eller ca. 25 kr. pr. måned.” 

 
 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Henrik Dam Kristensen 


