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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange procent af udgiften til jobfradraget der går til 

personer med en indkomst under 300.000 kr. om året, og hvor mange procent af udgiften 

der går til personer, der tjener mere end 300.000 kr. om året. 

 

Svar 

Med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Lavere skat på arbejdsindkomst og 

større fradrag for pensionsindbetalinger bliver der indført et nyt jobfradrag. 

 

Jobfradraget er et fradrag i grundlaget for kommune- og kirkeskatten. Fradraget udgør 

2½ pct. i 2018, 3¾ pct. i 2019 og 4½ pct. fra 2020 af den del af arbejdsindkomsten (sam-

let løn inkl. pension samt ATP-bidrag af arbejdsindkomst), som overstiger 187.500 kr. 

 

Der er lagt et loft over jobfradraget, så det maksimalt udgør 1.400 kr. i 2018, 2.000 kr. i 

2019 og 2.500 kr. fra 2020. Det maksimale fradrag opnås ved en løn på ca. 243.000 kr. 

opgjort inkl. pension og ATP. Det svarer til den lavest mulige løn blandt overenskomst-

ansatte, der arbejder fuld tid. 

 

Da fradraget gives i grundlaget for kommune- og kirkeskatten, er den årlige skattenedsæt-

telse (skatteværdien) af det nye jobfradrag givet ved fradraget ganget med skatteprocenten 

i den pågældende kommune (og i 2018 endvidere 1 pct. fra sundhedsbidraget). I en gen-

nemsnitskommune udgør skatteværdien op til ca. 645 kr., hvis personen er medlem af fol-

kekirken. 

 

Loftet over fradraget betyder, at skatteværdien udgør en faldende andel af lønnen og der-

med relativt set har større vægt for de lavtlønnede. 

 

Fra 2020 skønnes jobfradraget at indebære et umiddelbart mindreprovenu på ca. 1.420 

mio. kr., jf. tabel 1. Heraf skønnes ca. 11 pct. af det umiddelbare mindreprovenu at kunne 

henføres til personer med lønindkomster inkl. pension og ATP under 300.000 kr. 

 

Tabel 1. Fuldt indfaset jobfradrag fordelt på personer med indkomster under/over 300.000 kr. 
 

 
 Lønindkomst inkl. pension og ATP Umiddelbart mindreprovenu (mio. kr.) Pct. 

Under 300.000 kr. 160 11 

Over 300.000 kr. 1.260 89 

I alt 1.420 100 
 

 

 
 
Anm.: Lovmodelberegninger på en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 2014-data fremskrevet til 2018 med forudsætnin-
gerne i Økonomisk Redegørelse, august 2017. 2020-regler i 2018-niveau. 
Kilde: Skatteministeriet. 

 

 


