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Spørgsmål 

Ministeren bedes opdele de antagne adfærdsvirkninger i 2025 for hvert af de enkelte skat-

tetiltag i regeringens plan ”Helhedsplan – for et stærkere Danmark” på deltagelseseffekt 

og timeeffekt (omregnet til helårspersoner). 

 

Svar 

Samlet set øger regeringens helhedsplan arbejdsudbuddet med omkring 31.000 fuldtids-

personer (ca. 32.500 personer inkl. Jobreform fase I). Heraf bidrager initiativerne i ”Et 

stærkere Danmark – Jobreform” til en forøgelse af den strukturelle beskæftigelse med i alt 

11.300 fuldtidspersoner, og derudover bidrager Vækst 2016 med 200 fuldtidspersoner, jf. 

tabel 1. 

 

Regeringens udspil til Jobreform Fase II øger den økonomiske tilskyndelse til beskæfti-

gelse. Initiativerne under ét skønnes via timeeffekten at øge beskæftigelsen svarende til 

5.300 fuldtidspersoner og via deltagelseseffekten at øge beskæftigelsen svarende til 6.000 

fuldtidspersoner. I tabel 1 fremgår en yderligere opdeling af den skønnede arbejdsud-

budsvirkning i udspillet. Derudover skønnes nedsættelsen af aktie og kapitalindkomst-

skatten i Vækst 2016 at bidrage med 200 fuldtidspersoner via timeeffekten. 

 

Tabel 1. Enkeltelementers bidrag til arbejdsudbudsvirkning i Jobreform Fase II og Vækst 2016, fuld-

tidspersoner 
 

 
   I alt Time Deltagelse 

Jobreform Fase II i alt     11.300        5.300  6.000  

Heraf lempelser:    

Målrettet Jobfradrag og PensionsBonus       1.550          -850      2.400  

Reduktion af topskat med 5 pct.-point op til 1 mio. kr. 
(før AM-bidrag) 

      2.900        2.850  50  

Afskaffelse af PSO-afgiften          650           800     -150  

Heraf finansiering:    

Afskaffelse af Grøn check       2.000        1.450  550  

Reduktion af rentefradrag med 5 pct.-point       1.000           850  150  

Målrettede justeringer af overførselssystemet       3.200           200  3.000  

Vækst 2016 200 200 0 

Heraf lavere aktie- og kapitalindkomstskat 200 200 0 
 

 

 

 

 
 
Anm.: På grund af afrundinger kan ”i alt” afvige fra summen af de enkelte elementer. Bidraget fra de enkelte elementer af-
hænger af beregningsrækkefølgen. 
Kilde: Egne beregninger. 
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