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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for virkningen i kr. og øre af jobfradraget for en person, der 

tjener 190.000 kr., 200.000 kr., 250.000 kr., 500.000 kr., 750.000 kr., 1 mio. kr. og 10 mio. 

kr. 

 

Svar 

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

større fradrag for pensionsindbetalinger bliver der indført et ekstra skattefradrag for indbetalin-

ger til pension, en udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte 

pensionsindbetalinger og en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, et nyt job-

fradrag, samt en nedsættelse af bundskatten.  

 

Aftalen håndterer det såkaldte samspilsproblem, dvs. det problem, at det for mange ikke 

kan betale sig at spare op til pension. Samtidig sikrer aftalen, at det bedre kan betale sig at 

arbejde for fuldtidsbeskæftigede med lave arbejdsindkomster. Med skatteaftalen bliver det 

dermed lettere at forsørge sig selv og sine, og danskerne får større frihed til selv at be-

stemme, hvad deres penge bruges på. 

 

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 af det nye jobfradrag givet ved fradraget ganget med skatteprocenten i den pågæl-

dende kommune (og i 2018 endvidere 1 pct. fra sundhedsbidraget). I en gennemsnits-

kommune udgør skatteværdien op til ca. 645 kr., hvis personen er medlem af folkekirken. 

 

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

med relativt set har større vægt for de lavtlønnede. 

 

For en person med en lønindkomst på 190.000 kr. inkl. indbetalinger til pension og ATP 

udgør skatteværdien af jobfradraget ca. 30 kr. fra 2020, jf. tabel 1. For personer med ind-

komster over ca. 243.000 kr. udgør skatteværdien af jobfradraget som nævnt ca. 645 kr. 

 

Jobfradraget skal imidlertid ses i sammenhæng med de øvrige elementer i aftalen. For en 

person med mere end 15 år til folkepensionsalderen og en lønindkomst på 190.000 kr. 

inkl. indbetalinger til pension og ATP udgør den samlede skattenedsættelse ca. 930 kr. fra 

2020. For personer med mere end 15 år til egen folkepensionsalder og med indkomster 

over ca. 656.000 inkl. pension og ATP (givet bidragssatsen på 12 pct.) udgør den samlede 

skattenedsættelse ca. 3.160 kr. 
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Tabel 1. Stilistiske eksempler på årlig skattenedsættelse af Lavere skat på arbejdsindkomst og 

større fradrag for pensionsindbetalinger (fuldt indfaset) ved forskellige indkomstniveauer 
 

 
 
Lempelse, kr. pr. person 
2020-regler i 2018-niveau 

Årlig lønindkomst inkl. indbetalinger til pension og ATP, 1.000 kr. 

190 200 250 500 750 1.000 10.000 

Ekstra pensionsfradrag 450 480 640 1.415 2.165 2.165 2.165 

Jobfradrag 30 145 645 645 645 645 645 

Beskæftigelsesfradrag 430 465 615 260 260 260 260 

Bundskat1) 25 25 35 75 95 95 95 

Samlet 930 1.110 1.930 2.395 3.160 3.160 3.160 
 

 

 
 
Anm.: Opgjort for skatteydere med mere end 15 år til folkepensionsalderen, en gennemsnitlig kommune- og kirkeskattepro-
cent på samlet 25,76 pct. og en pensionsbidragssats på 12 pct. - som for en LO’er. 
1) I kommuner, hvor der gives nedslag efter skrå skatteloft, herunder i gennemsnitskommunen, neutraliseres bundskatte-
nedsættelsen af et reduceret skatteloftsnedslag for den del af indkomsten, der ligger over topskattegrænsen. 

 

 


