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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor skattelettelsen bliver, når udligningsskatten fjer-

nes for personer, der har pensionsudbetalinger over beløbsgrænsen. Ministeren bedes op-

gøre skattelettelsen i kroner og øre for pensionsudbetalinger startende med 400.000 kr. 

gående op til 1 million kr. i 100.000 kr. intervaller, samt opgøre hvor mange personer der 

i de nævnte intervaller har pensionsudbetalinger i denne størrelse. 

 

Svar 

Efter gældende regler udgør udligningsskatten i 2018 2 pct. af skattepligtige pensionsud-

betalinger, der overstiger 397.000 kr. (2018-niveau). I 2019 beregnes udligningsskatten 

med 1 pct. af grundlaget, og fra og med 2020 er udligningsskatten bortfaldet. 

 

Aftale om finansloven for 2018 indeholder bl.a. en afskaffelse af udligningsskatten, hvilket 

skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 140 mio. kr. i 2018 og ca. 80 

mio. kr. i 2019 (2018-niveau). 

 

Det skønnes, at der i 2018 med gældende regler vil være ca. 48.300 personer, der i gen-

nemsnit vil skulle betale ca. 2.900 kr. i udligningsskat, jf. tabel 1, der viser fordelingen på 

indkomstintervaller. 

 

Tabel 1. Fordeling af personer, der betaler udligningsskat i 2018 
 

 
 
Grundlag for 
udligningsskat1 (kr.) Antal 

Gns. 

udligningsskat (kr.) Provenu (mio. kr.) 

397.000-500.000 29.800 910 25 

500.000-600.000 9.700 3.090 30 

600.000-700.000 4.100 5.270 20 

700.000-800.000 1.900 7.350 15 

800.000-900.000 900 9.560 10 

900.000- 1 mio. kr. 500 11.690 5 

Over 1 mio. 1.300 24.350 30 

I alt 48.300 2.900 140 
 

 

 
Anm.: 2018-regler i 2018-niveau. 

1: Efter overførsel af eventuel uudnyttet bundfradrag for ægtefæller. 

Kilde: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen. Data fra 2014 fremskrevet til 2018 med forudsæt-
ningerne fra Økonomisk Redegørelse, august 2017. 

 

 

 


