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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 12. august 2016 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 15. juli 
2016 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse den forventede effekt på BNP ved at afsætte offentligt pro-

venu på 1 mia. kr. og 5 mia. kr. efter tilbageløb og adfærdsændringer til henholds-

vis at hæve topskattegrænsen og at sænke topskatteprocenten? 

 

Svar 

En sænkning af topskattesatsen med 2,1 pct.-point – svarende til et mindreprove-

nu efter tilbageløb og adfærd på 1 mia. kr. – vurderes at forøge Strukturelt BNP 

med 1,8 mia. kr. (2016-niveau) Tilsvarende vurderes en forhøjelse af topskatte-

grænsen med 34.500 kr. fra 489.000 kr. (2023-regler i 2016-niveau) at øge struktu-

relt BNP med 1,7 mia. kr. og føre til et mindreprovenu på 1 mia. kr. 

 

En sænkning af topskattesatsen på 9,1 pct.-point – hvilket giver et mindreprovenu 

efter tilbageløb og adfærd på 5 mia. kr. – vurderes at øge strukturelt BNP med 7,1 

mia. kr. En forhøjelse af topskattegrænsen med 317.200 kr. – svarende til et min-

dreprovenu på 5 mia. kr. – vurderes at øge BNP med 7,7 mia. kr. 

 

Det er i beregningerne, hvor topskattesatsen sænkes, forudsat at det skrå skatte 

skatteloft for personlig indkomst reduceres parallelt med nedsættelsen af topskatte-

satsen, mens det skrå skatteloft for kapitalindkomst ikke nedsættes tilsvarende. Det-

te svarer til metoden fra besvarelsen af Spørgsmål 255 til Skatteudvalget (alm del) af 18. 

februar 2016. 

 

Tabel 1 

Virkning på BNP ved sænkning af topskattesatsen og forhøjelse af topskattegrænsen 

 
Ændring 

p.p./kr. 

Mindreprovenu efter 
tilbageløb og adfærd 

(mia. kr.) 

BNP-virkning 
(mia. kr.) 

Sænk topskat -2,1 p.p 1,0 1,8 

Øg topskattegrænse 34.500 kr. 1,0 1,7 

Sænk topskat -9,1 p.p. 5,0 7,1 

Øg topskattegænse 317.200 kr. 5,0 7,7 
 

 

 
Anm.:  Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i 2023-skatteregler i 2016-niveau. 
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BNP-beregningen tager udgangspunkt i den samlede lønsumseffekt fra hhv. time- 

og deltagelseseffekten. Da deltagelseseffekten er tæt på nul i de konkrete eksperi-

menter, stammer næsten hele BNP-virkningen fra timeeffekten. 

 

Lønsumseffekten tager udgangspunkt i arbejdsudbudseffekten målt i timer. BNP-

virkningerne må således betragtes som underkantsskøn, da de ikke indregner 

eventuelle produktivitetseffekter som følge af lavere marginalskat. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolkningen 
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