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Spørgsmål 

Ministeren bedes opgøre antallet af topskatteydere fordelt på faggrupper i 2022. 

 

Svar 

I 2020 udgør topskattegrænsen 531.000 kr. (efter fradrag for AM-bidrag), og det skønnes, 

at ca. 440.000 skatteydere vil betale topskat i 2020. 

 

Topskattegrænsen justeres årligt via den såkaldte §20-regulering, som opgøres med ud-

gangspunkt i lønudviklingen to år tidligere. Derudover forhøjes topskattegrænsen diskre-

tionært frem til og med 2022 som følge af skattereformen fra 2012. 

 

I 2022 udgør topskattegrænsen således 533.800 kr. (efter AM-bidrag) opgjort i 2020-ni-

veau. 

 

Med den forventede udvikling i arbejdsstyrken, herunder som følge af ændringen i pensi-

onsalderen, skønnes ca. 452.000 skatteydere at skulle betale topskat i 2022. Det faktiske 

antal topskatteydere i 2022 vil afhænge af den faktiske lønudvikling mv. frem mod 2022. 

 

Det skønnede antal topskatteydere i 2022 er fordelt på faggrupper i tabel 1 nedenfor. 
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Tabel 1. Antal topskatteydere ved gældende topskattegrænse i 2022 fordelt efter faggrupper 
 

 
  Antal topskatteydere  

I alt 452.000 

Militært arbejde 2.500 

Ledelsesarbejde 66.700 

Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed 34.100 

Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart 16.700 

Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design 2.900 

Lægearbejde 18.000 

Sygeplejerske- og jordemoderarbejde 4.300 

Arbejde inden for sundhedsområdet i øvrigt fx tandlæge, farmaceut og fysiotera-
peutarbejde 7.800 

Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet 1.700 

Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter 6.600 

Undervisning ved erhvervsuddannelser 1.400 

Almen undervisning efter grundskoleniveau, (gymnasielærere) 3.700 

Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10, klasse), (folkeskolelærere) 3.800 

Pædagogisk arbejde 1.100 

Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde fx specialundervisning 3.900 

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for økonomi, administra-
tion og salg 38.900 

Andet arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg 38.700 

Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 31.200 

Informations- og kommunikationsteknikerarbejde 4.500 

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for samfundsvidenskab 
og kultur 10.200 

Juridisk arbejde 9.400 

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau inden for jura, samfundsviden-
skab og kultur 2.600 

Arbejde med kunst og kreative fag 1.600 

Andet arbejde, der forudsætter viden på højeste- eller mellemste niveau inden for 
pågældende område 7.000 

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde, fx HK'ere 15.200 

Service- og salgsarbejde, fx salgsarbejde i butik, tjenere og frisører 13.800 

Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp 4.500 

Håndværkspræget arbejde, primært faglært arbejde 18.700 

Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 9.700 

Andet manuelt arbejde, primært ufaglært arbejde 5.700 

Øvrige beskæftigede heriblandt selvstændige 30.400 

Udvandrede, døde og grænsegængere 11.000 

Uddannelsessøgende og fuldt ledige m.fl. 500 

Over folkepensionsalderen, efterlønsmodtagere eller førtidspensionister 23.500 
 

 

 
Anm.: Fordelingen af topskatteydere på faggrupper er baseret på Danmarks Statistiks DISCO-08 koder. Antal personer er i 
undergrupper er afrundet til nærmeste 100 personer. På grund af afrunding summer de enkelte poster ikke nødvendigvis til 
totalen. 

Kilde: Lovmodelberegninger på baggrund af en 33,3 pct. stikprøve af befolkningen i år 2017 fremskrevet til 2020-niveau og 
2022-regler med forudsætningerne i Økonomisk Redegørelse, maj 2020. 
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