


Forord 
 

Regeringen og de blå partier vil lave en skattereform, som reducerer topskatten med 5 procentpoint. Det 

svarer til at topskatten sænkes med en tredjedel. Topskat betales i dag af de bedst stillede i vores samfund. 

En nedsættelse af topskatten er derfor en gave udelukkende til de rige.  

Det er selvsagt svært for højrefløjen at argumentere for det retfærdige i en skattereduktion, der kun 

tilgodeser de danskere, der i forvejen har mest, sådan som det er tilfældet med topskatten. For at vinde 

opbakning til at sænke eller afskaffe topskatten er det derfor blevet et ofte hørt argument, at 

topskattesænkelser vil være til glæde for alle, fordi de vil skabe vækst og arbejdspladser, og dermed også 

tjene sig selv helt eller delvist hjem.  

Det er dybest set den gamle slidte teori om Trickle Down-effekten, som er i spil. Det er ideen om, at hvis de 

rige får skattenedsættelser, så vil det skabe større velstand, som kommer alle til gode. Men denne idé, som 

særligt forbindes med den amerikanske præsident Ronald Reagan, er skudt godt og grundigt ned. Reagan 

og senere amerikanske regeringers skattereduktioner til overklassen skabte ikke økonomisk fremgang for 

flertallet, men alene en mere skæv indkomstfordeling, og en hurtigt voksende statsgæld. Nyere 

international økonomisk forskning blandt andet gennemført af økonomen Thomas Piketty og af økonomer 

fra den Internationale Valutafond (IMF) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), 

har forkastet idéen om, at skattenedsættelser til de rigeste øger samfundets velstand og dermed øger 

indkomsterne for alle. Grundige studier af den økonomiske udvikling viser, at øget ulighed faktisk hæmmer 

væksten.  

I Danmark har en række ledende økonomer ikke desto mindre i en årrække gjort sig til talsmænd for, at en 

sænkelse af marginalskatten vil skabe mere økonomisk vækst og flere job, og dermed komme flertallet til 

gode. Finansministeriets berygtede regnemaskine abonnerer på samme teori. Her antager man at fx en 

sænkelse af topskatten med 5 procentpoint vil øge udbuddet af arbejdskraft og dermed beskæftigelsen 

med 3.300 fuldtidspersoner.1 Disse økonomers og Finansministeriets antagelser er, at væksten stiger fordi, 

en gruppe i samfundet vil øge deres arbejdstid, hvis den økonomiske gevinst ved at arbejde flere timer 

stiger.   

Men der er en række oplagte indvendinger mod denne antagelse. For det første kan resultatet lige så vel 

være, at en stor del af den berørte gruppe vælger at arbejde mindre, fordi de efter en skattereduktion kan 

have samme indkomst med kortere arbejdstid. For det andet er mange personer i de høje indkomstlag 

ansat uden øvre arbejdstid. En forøgelse af deres arbejdstid vil dermed ikke øge deres indkomst – topskat 

eller ej.  

Det danske empiriske grundlag for, at sænkelse af marginalskatten skulle føre til forøget arbejdstid, er dog 

også yderst svagt, hvilket både økonomiske vismænd og Finansministeriet erkender.2  De studier, som er 

gennemført, beskæftiger sig med begrænsede perioder, og det er som ved al økonomisk forskning svært at 

sandsynliggøre, at det er netop skattereduktioner og ikke andre faktorer, der ligger til grund for de 

resultater, som studierne peger på. Hertil kommer at økonomerne i de fleste tilfælde slet ikke har 

undersøgt, om sænkelserne af marginalskatten har øget arbejdstiden. De har alene set på, om de berørte 

                                                           
1 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/121/svar/1297828/1596640.pdf  
2 Se evt. http://www.information.dk/304220  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/121/svar/1297828/1596640.pdf
http://www.information.dk/304220
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grupper har øget deres indkomst, og antaget af en øget indkomst er udtryk for øget arbejdstid. Det er dog 

langtfra sikkert, da indkomstfremgangen fx kan skyldes at man hæver løn og sænker pension osv.  

Og hvis vi ser på den reelle udvikling i danskernes arbejdstid må vi også konkludere, at der efter den række 

af sænkelser af marginalskatten, som blev gennemført under VK-regeringen ikke er sket en stigning i den 

gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget. Faktisk har det modsatte været tilfældet.3  

På samme måde er det også tankevækkende, at den økonomiske vækst i Danmark faktisk var betydeligt 

højere, da vi havde en højere marginalskat, end den er i dag efter flere skattereformer, der har sænket 

marginalskatten.  Ja, i det hele taget kan det undre, at de nordiske velfærdssamfund som historisk har haft 

højere skatter og progressivitet i skattesystemet, er blandt de mest velstående lande i verden.   

Men måske kan forklaringen til dette findes i den nyere internationale økonomiske forskning om den 

negative konsekvenser af stigende ulighed. I en række grundige undersøgelser har såvel holdet af 

økonomer omkring Thomas Piketty, samt økonomer fra såvel IMF som OECD påvist, at øget ulighed 

hæmmer den økonomiske vækst, stik imod hvad man har troet i mange år.  

Forskningen fra Den Internationale Valutafond (IMF) påviser, at hvis uligheden i et samfund stiger med 1 

Gini-point, så vil væksten blive 0,15 procentpoint lavere om året i de næste 5 år. På den baggrund advarer 

IMF imod skattereduktioner, der øger uligheden og anbefaler rent faktisk at øge progressiviteten i 

skattesystemet – altså en højere marginalskat.4  

Desuden er det heller ikke ligegyldigt for det samlede regnestykke, hvor pengene til nedsættelse af 

topskatten kommer fra. Kommer pengene fra nedskæringer i velfærden, så vil det jo koste job for 

sygeplejersker, skolelærere og andre offentligt ansatte, og dermed stigende udgifter til 

overførselsindkomster. Samtidig ved vi, at også tryghed og velfærd er med til at skabe grundlag for velstand 

og jobskabelse.   

Summa Summarum: Det er højst usikkert, om en sænkelse eller afskaffelse af topskatten vil øge velstanden 

eller ”sive ned” til den almindelige befolkning. Tværtimod er det sandsynligt, at den øgede ulighed kan have 

den stik modsatte effekt. Vi ved ikke om, og i hvilket omfang sænkelse af topskatten vil føre til dynamiske 

effekter, der vil øge skatteindtægterne, og dermed skabe en såkaldt selvfinansiering. Men vi ved, at 

topskattesænkninger vil betyde mistede skatteindtægter og øget ulighed. 

I denne rapport sætter vi fokus på nogle af de mest udbredte myter om skat i Danmark og virkningen af at 

sænke skatten for de rigeste, dvs. topskatten. Vi har med kritiske øjne gennemgået Finansministeriets og 

Skatteministeriets antagelser for positive virkninger ved topskattesænkelser som de fremgår i de to 

metodiske grundlag ”Fordeling og incitamenter” fra 2002, der er Finansministeriets metodiske grundlag, 

samt Skatteministeriets ”Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning” fra 2008, bedre kendt som STØV-

rapporten. Vi har tillige også kritisk gennemgået en række svar fra ministerierne, som er givet på spørgsmål 

om både topskat såvel som spørgsmål om det metodiske og empiriske grundlag for regnemetoderne.   

Slutteligt har vi gennemgået en række forskningsstudier om topskat fra både Danmark og udlandet. 

Samtidig har vi gennemgået den nyeste internationale forskning om sammenhængen mellem ulighed og 

økonomisk vækst.  

                                                           
3 Cevea: ”Lavere skat får os ikke til at arbejde mere”. Online: http://cevea.dk/filer/old/materialer/analyser/notat_-
_lavere_skat_faar_os_ikke_til_at_arbejde_mere.pdf  
4 Se Ostry et al. (2014) “Redistribution, Inequality, and Growth”, IMF Staff Discussion Note, SDN/14/02. IMF 2014. 

http://cevea.dk/filer/old/materialer/analyser/notat_-_lavere_skat_faar_os_ikke_til_at_arbejde_mere.pdf
http://cevea.dk/filer/old/materialer/analyser/notat_-_lavere_skat_faar_os_ikke_til_at_arbejde_mere.pdf
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På baggrund af vores gennemgang af ovenstående studier og litteratur når vi frem til en række – efter vores 

mening – håndfaste og solide konklusioner om topskatten i Danmark, som vil blive udbygget i rapportens 

forskellige kapitler:  

 Der er ingen sammenhæng mellem lavere marginalskat for de højest lønnede og højere vækst i 

velstanden målt ved BNP. For Danmark er forholdet nærmest omvendt. 

 Der er ikke nogen solid dokumentation i den danske økonomiske forskning for, at lavere topskat fører 

til, at lønmodtagerne samlet set arbejder mere. Man kan i nogle studier se, at de personer, der betaler 

mindre i skat, tjener mere end de personer, som ikke får skattesænkelser. Men det er ikke det samme 

som, at de arbejder mere. 

 Selve det forhold, at sænket topskat får lønmodtagerne og de selvstændige til at arbejde mere er svær 

at bekræfte. Effekten er derfor også kraftigt overvurderet i de standard-beregninger, som 

Finansministeriet og Skatteministeriet foretager. Effekten på timetallet er meget mindre end 

standardberegningerne antager. 

 Ministeriernes skøn for den såkaldte selvfinansieringsgrad er kraftigt overvurderede, netop fordi 

ministerierne overvurderer topskattesænkningens effekt på arbejdsudbuddet. Ministerierne antager 

typisk at sænkelsen af topskatten får folk til at arbejde mere, hvilket kaster flere skatteindtægter af sig 

svarende til næsten halvdelen af de tabte indtægter ved sænkelsen. Det er helt urealistisk.  

 Politisk er det derfor dybt uansvarligt at bruge øgede skatteindtægter fra ændret adfærd til at 

finansiere reduktionen i topskatten. Det vil nemlig medføre, at man øger finansieringsproblemerne i 

den offentlige sektor og skal gennemføre enten andre skattestigninger eller forringe velfærden.  

 Hvis en finansiering findes gennem nedskæringer i den offentlige sektor, indregner ministeriets 

regnemodel ikke de afledte skadevirkninger på økonomien ved fx ringere offentlig børnepasning, 

sygehusvæsen m.m. Et problem som De Økonomiske Vismænd påpeger. 

Vi håber, at vores rapport vil blive læst af alle med interesse i debatten om ikke blot lavere topskat, men 

lavere skat i det hele taget. Vi mener, at den er et væsentligt bidrag til at nuancere og korrigere de ofte 

ensidige fremstillinger af, hvordan skattenedsættelser for de rige påvirker samfundsøkonomien. 

 

Pelle Dragsted & Rune Lund 

København, 14. september 2016 
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Topskatten øger ligheden 
 

Af Pelle Dragsted og Anders Hadberg 

 

Topskatten er en god skat. Den er ikke perfekt, men den sikrer en vis omfordeling fra de personer i 

Danmark, som tjener allermest, til dem som tjener mindst. Topskatten er dermed en del af den omfordeling 

af indkomster i Danmark, som giver mere lighed.  

I 2015 blev der betalt 15,4 mia. kr. i topskat. Hvis ikke 2012-reformen havde været gennemført ville 

indtægterne fra topskatten have været 3 mia. kr. højere i 2015 – altså hele 18,4 mia. kr.5 Topskatten svarer 

til en omfordeling på ca. 1 Gini-point.6 Gini-koefficienten for indkomster i Danmark ligger til sammenligning 

på 28,33 procentpoint i 2014.7 Topskatten bidrager isoleret set altså til en del af den samlede omfordeling 

af indkomster i Danmark. 

 

Topskat betales af de rigeste  

Topskatten er bestemt ikke noget alle i Danmark betaler. Tværtimod er det efter skattereformen i 2012 

snarere en lille elite, der betaler topskat. Topskattegrænsen vil i 2022 være steget til 467.000 kr. (2012-

niveau), hvor den i 2012 var knapt 410.000 kr. (2012-niveau).8 Dermed flytter den ca. 230.000 personer ud 

af topskatte-betaling, når forhøjelser af grænsen for topskat er fuldt indfaset i 2022. 

Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at topskatten betales af den personlige indkomst, dvs. den 

del af indkomsten, som er tilbage, når der er trukket arbejdsmarkedsbidrag. I runde tal er topskatten altså 

først noget, der rammer, når lønnen er godt over 500.000 kr. om året. Samtidig er topskatten alene en 

ekstra skat på 15 pct. af den indkomst, som ligger ud over de 467.000 kr. i den personlige indkomst.  

Topskatten rammer med andre ord alene de allerrigeste. Ifølge en opgørelse fra LO vil under 7 pct. af LO-

lønmodtagerne betale topskat, når den seneste skattereform er fuldt indfaset, og de, som gør, vil kun 

betale topskat af en meget lille del af deres indkomst. Opgørelsen viser også, at de knapt 2.500 rigeste 

personer i Danmark, der har en årsindkomst på over 5 mio. kr., tilsammen vil modtage 1,2 mia. kr. i 

skatterabat, såfremt topskatten sættes ned med 5 procentpoint.9  

 

Topskat udhules af 2012-skattereformen 

Indtægten fra topskat udhules imidlertid de kommende år af skattereformen fra 2012. Tabel 1 viser, at hvis 

topskattegrænsen, som den bliver i 2022, havde været gældende for 2015, ville det have betydet, at 

                                                           
5 Jf. SAU, alm. del., 2015-16, svar på spørgsmål nr. 15 af 9. oktober 2015.  
6 Jf. Finansministerens svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 212 (Alm. del) af 31. marts 2016. Online:  
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/212/svar/1319023/1624802/index.htm   
7 Jf. Danmarks Statistik, tabel IFOR41.  
8 Skatteministeriet (okt. 2014): ”Skattereform fritager 14.500 danskere fra topskat”. Online: 
http://www.skm.dk/media/1111315/Skattereform-fritager-14500-danskere-fra-topskat.pdf  
9 http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2016/08/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2016/15082016_Topskat.ashx  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/212/svar/1319023/1624802/index.htm
http://www.skm.dk/media/1111315/Skattereform-fritager-14500-danskere-fra-topskat.pdf
http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2016/08/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2016/15082016_Topskat.ashx
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provenuet fra topskat alene havde været 14 mia. kr. altså næsten 1½ mia. kr. lavere end den faktisk var. Og 

hele 4,5 mia. kr. lavere end hvis SR-regeringen ikke havde gennemført skattereformen. 

Tabel 1 viser samtidig, at ud af en samlet sænkning i topskatten på 4,5 mia. kr. går hele 3,8 mia. kr. til de 30 

pct. af befolkningen med de højeste indkomster. Det skyldes ikke mindst, at der blandt disse 

indkomstgrupper vil være hele 173.200 færre, som overhovedet skal betale topskat.  

Så allerede inden V-regeringen planlægger at sænke topskatteprocenten fra 15 til 10, så udhuler 

skattereformen fra 2012 løbende indtægterne fra topskatten ved at flytte grænsen for, hvornår der skal 

betales topskat.  

 

 

Tabel 1. Antal topskatteydere og betaling af topskat på indkomstdeciler (2022-regler i 2015-niveau). 

 I fravær af 2012-skattereform   Efter 2012-skattereform   Forskel 

Indkomstdecil  Antal  Fordeling af provenu   Antal  Fordeling af provenu   Antal  Fordeling af provenu  

    (mio. kr.)     (mio. kr.)     (mio. kr.)  

1 500 50  400 50  -100 0 

2 600 0  200 0  -400 0 

3 2.200 25  700 25  -1.500 0 

4 6.300 50  2.500 25  -3.800 -25 

5 15.500 150  5.600 50  -9.900 -100 

6 31.400 325  13.900 125  -17.500 -200 

7 52.800 650  26.500 325  -26.300 -325 

8 96.700 1.325  48.000 725  -48.700 -600 

9 163.200 2.775  96.500 1.675  -66.700 -1.100 

10 279.600 13.125  221.800 11.025  -57.800 -2.100 

Alle 648.800 18.500  416.000 14.050  -232.800 -4.450 

  
Anm.:  Alle personer er inddelt i indkomstdeciler efter deres ækvivalerede disponible indkomst. Indkomsten er opgjort på familieniveau. Ved ækvivalering 

opgøres indkomsten på familieniveau og korrigeres for stordriftsfordele ved at være flere i en familie, hvorefter alle i familien tildeles samme andel af den 

korrigerede familieindkomst. Dermed bliver det muligt at sammenligne disponible indkomster for familier med forskellig størrelse. Den 10. indkomstdecil 

er de 10 procent af befolkningen, der har de højeste indkomster.  

Kilde:  SAU, alm. del., 2015-16, svar på spørgsmål nr. 15 af 9. oktober 2015. Egne beregninger. 

 

  



Side | 9 

Effekter af lavere topskat er overvurderet  
 

Af Jonas Kylov Gielfeldt  

 

Indledning 

De borgerlige partier og interesseorganisationer har en sænkelse eller en fjernelse af topskatten som en af 

deres absolutte hjertesager. Gentagende gange er de fremkommet med analyser, der viser, at en fjernelse 

af topskatten har en række gavnlige effekter på blandt andet væksten, fordi personer, der har betalt topskat, 

nu får et langt større incitament til at arbejde flere timer. Denne mekanisme er med til at øge 

arbejdsudbuddet, altså mængden af arbejde til rådighed for virksomhederne. Flere timers arbejde får BNP 

til at vokse. Finansministeriets regnemodel indarbejder samme virkning, og får som resultat en meget positiv 

vurdering af effekterne ved at nedsætte topskatten. Dette bakkes op af andre økonomiske institutioner som 

fx Det Økonomiske Råd og DREAM-modellen.  

Men de antagne positive effekter har intet eller i bedste fald et uhyre svagt empirisk grundlag. Vi har 

foretaget en kritisk gennemgang af såvel Finansministeriets regnemetode, såvel som forskningslitteraturen 

om sammenhængen mellem topskat og arbejdstiden. Vores konklusioner er, at:  

 Finansministeriets skøn for de positive effekter ved en reduktion af topskatten på arbejdstiden, baserer 

sig på ét enkelt studie, der ikke er særligt solidt. Data er fra 1996, altså tyve år gamle, og studiets 

resultater er insignifikante for mænd, hvilket er meget problematisk, idet langt de fleste 

topskattebetalere er mænd. Det stiller grundlæggende spørgsmål ved det studie, som Finansministeriet 

bruger som belæg for antagelser om adfærdseffekten ved topskattesænkning.   

 En række nyere studier anvender skattepligtig indkomst som mål for borgernes lyst til at arbejde mere. 

Disse studier, viser dog, at mange faktorer kan føre til en overvurdering af de positive effekter på 

arbejdstiden ved lavere topskat, når det måles gennem skattepligtig indkomst. Her kan blandt andet 

nævnes såkaldt indkomstflytning (at indkomst flyttes mellem indkomstår og mellem personindkomst og 

virksomhedsindkomst) samt kapitalindkomst. For de fleste af de ovennævnte studier er det 

gennemgående, at de lander på ganske få eller ingen effekter ved at sænke topskatten. 

 Der er dog også foretaget studier som viser positive effekter ved at sænke topskatten. Det mest kendte 

er det såkaldte ”Vismands-studie”, der lander på op til tre gange så stor effekt ved en skattesænkning, 

som den effekt Finansministeriet anvender. Studiet er dog yderst spekulativt, og antager i modellen, at 

alle vil kunne søge og opnå et højere lønnet job ved en nedsat topskat. Det empiriske belæg for denne 

påstand er tæt på ikke-eksisterende. 

 Rockwool-fonden har i et studie undersøgt sammenhængen mellem skat og arbejdstid. Selv om studiet 

begrænser sig til at undersøge indkomster lige omkring skatteknækket, så peger studiet på, at der stort 

set ikke kan findes signifikante resultater på den faktiske arbejdstid.  

 Slutteligt operer ministerierne også med de såkaldte ”kvalitative arbejdsudbud”, der postulerer, at 

lavere topskat øger folks vilje til at arbejde hårdere og mere produktivt, samt øger lysten til at tage en 

videregående uddannelse. Empirien, der henvises til i Skatteministeriets egen rapport, handler dog 

overhovedet ikke om forholdet mellem skat og arbejdsindsats, men derimod om præstationsløn og 
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akkordarbejdes betydning for arbejdsindsatsen, og dermed godtgøres der ikke for den påståede 

sammenhæng. Hvad angår lysten til at uddanne sig, står argumentet om, at høj skat mindsker lysten til 

at videreuddanne sig i skarp kontrast til den faktiske historiske udvikling. 

På den baggrund er det vores konklusion, at Finansministeriets vurdering af effekten af nedsat topskat på 

arbejdstiden såvel som på arbejdsindsatsen er både tvivlsom og overvurderet. Det betyder, at de 

beregninger, som Finansministeriet kommer frem til, også afspejler en urealistisk forventning til at hvad en 

reduktion af topskatten kan føre til af velstandsstigning, af nye job i form af øget udbud af arbejdskraft, og 

ikke mindst en ofte urealistisk lav vurdering af udgifternes størrelse ved en sænkelse af topskatten for de 

offentlige kasser. Derfor er det også økonomisk uansvarligt at basere sin økonomiske politik på 

adfærdsændringer, der er så usikre. Man ved reelt ikke om adfærdsændringerne slår igennem ved en lavere 

topskat, og derfor kan man ende med at slå et hul i statskassen.  

Rapportens konklusioner er på linje med både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet 2016) såvel som 

Folketingets uafhængige økonom (FT/SAU 201610), der også stiller spørgsmålstegn ved de dynamiske effekter 

ved nedsættelser af topskatten. 

 

Hvordan måler man effekten af at sænke skatten på arbejdstid? 

Før vi kan gå i gang med gennemgangen af litteraturen, er der en række begreber af mere teknisk karakter, 

der skal klargøres, idet de er vigtige for forståelsen af de efterfølgende afsnit. 

Som beskrevet indledningsvis, er det helt centrale omdrejningspunkt for den borgerlige økonomiske politik 

at øge arbejdsudbuddet.11 Dette kan gøres gennem at påvirke deltagelsen på arbejdsmarkedet ved at gøre 

det mere attraktivt at være i beskæftigelse i forhold til at være på overførselsindkomst. Dette søger man at 

påvirke gennem at øge afstanden i indkomst mellem mennesker i arbejde og mennesker, der ikke er i 

arbejde. Enten ved at øge beskæftigelsesfradraget eller ved at forringe vilkårene for personer på dagpenge, 

kontanthjælp, førtidspension etc. I denne sammenhæng taler man om en deltagelseseffekt, altså at man 

gennem nedskæringer på diverse overførselsindkomster får en effekt på arbejdsmarkedsdeltagelsen. 

Når det kommer til skattetrykket, og topskatten i særdeleshed, er det dog en anden effekt, nemlig 

timeeffekten man søger at påvirke. Kort sagt ønsker man gennem en sænkelse af skatten, at øge folks lyst 

til at arbejde mere, altså øge incitamentet til at arbejde mere.  

Når man taler om at øge arbejdsudbuddet i antal timer, taler man også om det kvantitative arbejdsudbud. 

Ud over dette tales der også om det kvalitative arbejdsudbud. Dette arbejdsudbud handler ikke om antallet 

af timer man arbejder, men om hvor hårdt man arbejder, og hvor produktiv man er, kort sagt selve 

arbejdsindsatsen. Også dette menes at blive påvirket i en positiv retning ved hjælp af skattesænkninger, 

idet de beskæftigede nu vil have et incitament til at kæmpe ekstra hårdt for lønforhøjelse, bonus eller en 

forfremmelse, der også betyder højere løn.  

Når økonomer skal måle effekten af en reduktion af skatten på arbejdstid og arbejdsudbud sker det ved at 

anvende såkaldte elasticiteter. En elasticitet måler en faktors påvirkning på en anden faktor. I dette tilfælde 

måles, hvor meget arbejdstiden ændres i procent, når marginalskatten ændres med fx 1 pct. Den centrale 

                                                           
10 Rapport fra Folketingets økonom - http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/index.htm  
11 Definitioner kan findes i ”Fordeling og incitamenter 2002” s.282 http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-
incitamenter-2002  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/FIU/bilag/107/index.htm
http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-incitamenter-2002
http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-incitamenter-2002
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elasticitet er arbejdsudbudselasticiteten. Denne udtrykker, hvor meget en persons arbejdstid vil ændre sig, 

hvis man ændrer i andre faktorer, her i personens skat. 

Arbejdsudbudselasticiteten er sammensat af de to ovennævnte effekter, altså deltagelseseffekten og 

timeffekten. Deltagelseseffekten er som nævnt kun relevant for personer, der er uden for beskæftigelse. 

Denne gruppes arbejdsudbudselasticitet relaterer sig altså til deltagelse/ikke-deltagelse. Et eksempel på en 

deltagelseseffekt er, hvad arbejdsudbudselasticiteten ville blive, hvis man sænkede kontanthjælpen med x 

procent, ud fra en logik om, at der så vil være et større økonomisk incitament (altså det vil være mere 

lønsomt end før) til at tage et arbejde kontra at forblive på kontanthjælp. 

Timeeffekten er dog det centrale begreb, når vi taler om ændringer i topskatten. Timeeffekten angår 

beskæftigedes mulighed for at øge deres arbejdstid, altså arbejde mere end de gør i forvejen. Timeffekten 

er således den arbejdskraftreserve, der ligger blandt de allerede beskæftigede. Det kunne være fx 

deltidsansattes mulighed for at arbejde fuldtid eller fultidsansattes mulighed for at øge deres arbejdstid 

inden for rammerne af deres nuværende job eller ved at tage bibeskæftigelse. Når det drejer sig om 

topskatten, er det utroligt få deltidsansatte, der rammer topskattegrænsen. Derfor er den relevante gruppe 

altovervejende fuldtidsbeskæftigede, og arbejdsudbudselasticiteten handler derfor om, hvordan 

fuldtidsbeskæftigedes arbejdstid ændrer sig, når man sænker topskatten. 

Arbejdsudbudselasticiteten måles ved den såkaldte substitutionselasticitet altså et udtryk for, hvorvidt man 

vil substituere – dvs. erstatte eller bytte – fritid med arbejde. Hvis man ønsker at bytte fritid med mere 

arbejde, så vil substitutionselasticiteten være positiv. I tilfældet med topskatten måler 

substitutionselasticiteten således, hvor mange procent arbejdsudbuddet stiger (hvor stor timeeffekten vil 

være), hvis marginallønnen efter skat stiger med 1 pct. 

Hvis man samtidigt holder den disponible indkomst konstant, altså renser for indkomstfremgang, der ikke 

relaterer sig til skattenedsættelse, fx lønstigninger i overenskomsten, taler man om den kompenserede 

lønelasticitet. Hvis ikke man neutraliserer indkomstfremgangen taler man derimod om den ukompenserede 

lønelasticitet.   

Indkomstelasticiteten måler, hvor mange procent arbejdsudbuddet stiger, når indkomsten stiger med 1 pct., 

samtidig med at marginallønnen efter skat holdes konstant. Indkomstelasticiteten vil være negativ, såfremt 

en sænkelse af skatten betyder, at man kan holde mere fri uden at det mindsker indkomsten. Dette kaldes 

indkomsteffekten. I flere situationer, kan der således både være positive substitutionselasticiteter og 

samtidigt negative indkomstelasticiteter. Det er forholdet mellem disse, der er afgørende for, hvor store 

dynamiske effekter, dvs. hvor meget arbejdsudbud, man får ud af at sænke skatten.  

Da vi ved, at de højeste indkomster vil få mest ud af fx en sænkelse i skatten på den sidst tjente krone, og at 

de i forvejen tjener en høj løn, betyder det også, at indkomsteffekten stiger med størrelsen af indkomsten. 

De mest vellønnede, kan på den ene side typisk få mest ud af en ekstra arbejdsindsats, men samtidigt kan de 

vurdere, at de ikke har behov for flere penge, men derimod mere fritid. Det typiske billede, der også gør sig 

gældende i Finansministeriets regnemaskine, er, at arbejdsudbudselasticiteten er svagt faldende jo højere 

indkomsten er, simpelthen fordi indkomsteffekten bliver større jo rigere man er.  
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Et afsluttende regneeksempel kunne fx se således ud:  

 

Det afsluttende spørgsmål er så, hvordan man måler arbejdsudbudselasticiteten. Det klart mest præcise er, 

hvis man erhverver sig data om personers arbejdstidsmængde eller på anden måde direkte kan undersøge 

selve arbejdsudbuddet. I praksis er dette dog vanskeligt, og der er derfor meget få danske studier, som faktisk 

måler på arbejdsmængde og -udbud. Som vi vil se i næste afsnit, så er der reelt kun foretaget ét dansk studie, 

der måler direkte på arbejdsudbuddet. Det er korrekt at forfatterne til dette ene studie, også har lavet en 

række for-studier, hvor man arbejdede sig frem til den model, der er anvendt i det endelige studie. Disse har 

dog netop status af at være for-studier, og derfor mener vi, såvel som Finansministeriet, at der kun er tale 

om et studie.12 

Det er dette studie som er blevet anvendt som grundlag for Finansministeriets antagelser om 

arbejdsudbudselasticitetens størrelse. Studiet bruger dog data, der er tyve år gammelt. Der er ikke siden 

blevet lavet en tilsvarende undersøgelse direkte på arbejdsudbuddet.   

Langt de fleste af de studier, der efterfølgende er blevet lavet undersøger arbejdsudbudselasticiteten ved at 

kigge på, hvordan ændringer i skatten påvirker den skattepligtige indkomst. Dette skyldes, at man har langt 

nemmere adgang til registre over indkomst, end man har til oplysninger om personers arbejdsmængde og 

potentielle arbejdsmængde. Tanken bag at måle på skattepligtig indkomst er, at en skatteændring vil føre til 

en øget elasticitet i den skattepligtige indkomst, det vil sige, at personen får flere penge mellem hænderne 

og derfor også vil have et øget incitament til at arbejde mere. Disse studier undersøger således 

arbejdsudbuddet indirekte gennem den skattepligtige indkomst.  

Denne metode er dog problematisk, og det er klart at foretrække at undersøge arbejdsudbuddet direkte. 

Problemet er, at det typiske billede i international forskning har været, at man lander på meget høje 

arbejdsudbudselasticiteter, når man anvender skattepligtig indkomst (Saez et.al 2012). I en dansk kontekst, 

er vismandsstudiet fra 2014, som vi vil behandle mere indgående nedenfor, et godt eksempel på dette 

(Kreiner et.al 2014). Her målte man en elasticitet på op til 0,35 gennem skattepligtig indkomst. Skattepligtig 

indkomst tenderer derfor til at overvurdere effekterne af skatteændringer. 

Skattepligtig indkomst er dels et bredere indkomstbegreb, end det lønindkomstbegreb, der antages at være 

betydende for arbejdsudbuddet. Derudover kan skattepligtig indkomst også påvirkes gennem kreativ 

skatteplanlægning, hvorved de elasticiteter man måler på skattepligtig indkomst lige så vel kan måle effekter 

af kreativ skatteplanlægning og skatteomlægninger, som effekter på arbejdsudbuddet, hvilket AE-rådet såvel 

som den internationale topøkonom Emmanuel Saez har påpeget (AE-rådet 2016, Saez et.al 2012). 

                                                           
12 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/181/svar/1308786/1612260.pdf  

Boks 1: 

Den ukompenserede lønelasticitet er 0,1, og en skattereduktion øger den marginale indkomst efter skat 

med 10 pct. I dette tilfælde vil arbejdsudbuddet stige med 1 pct., som stammer fra en timeeffekt. Det 

betyder, at den gennemsnitlige arbejdstid vil stige med ca. ½ time pr. uge for de beskæftigede; de arbejder 

mere fordi de kan beholde mere af den sidst tjente krone.  

 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/181/svar/1308786/1612260.pdf
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Ikke desto mindre har studier på skattepligtig indkomst i Danmark faktisk vist en markant lavere 

arbejdsudbudselasticitet end den Finansministeriet arbejder med, idet de tager kritisk forbehold for de 

ovennævnte problemer ved metoden, fx hvad angår indkomstbegreber og skatteteknik. 

 

Finansministeriets elasticitet er 0,1 – men er dette tal korrekt?  

Som det gerne skulle fremgå af ovenstående, så er elasticitetsbegrebet helt centralt for, hvor store 

dynamiske effekter, altså ændringer i adfærd i form af øget arbejdstid, man forventer, at få ud af at sænke 

skatten. En lang række studier har undersøgt størrelsen af elasticiteten. Som det vil fremgå af nedenstående, 

kan der være meget stor variation i størrelsen af elasticiteten alt efter, hvilket studie man læser. Dette 

skyldes, at de forskellige studier arbejder med meget forskellige antagelser om, hvordan lønmodtagere 

reagerer på skattenedsættelser. Det afspejles i beregningsmodellerne. Det er især væsentligt, om man ser 

på hele befolkningen eller om man underopdeler befolkningen på fx køn, indkomsttype, om man er 

lønmodtager eller selvstændig etc. I det følgende vil vi se på den mest udbredte antagelse om størrelsen af 

effekten ved reduceret skat på arbejdsudbudselasticiteten, som er Finansministeriets elasticitet på 0,1. Som 

det fremgår nedenfor, så er dette tal baseret på kun et studie, hvor studiets udsigelseskraft bestemt kan 

diskuteres. 

 

Elasticiteten på 0,1 er funderet på kun et studie med indbyggede begrænsninger  

Ét studie har haft stor betydning for den måde, hvorpå arbejdsudbudselasticiteten spiller en rolle i dansk 

økonomisk politik. Det drejer sig om studiet ”Overtime work, dual job holding and taxation” af Anders 

Frederiksen, Ebbe Graversen og Nina Smith fra 2001. Studiet er særligt interessant, idet studiets resultater 

stadig her 15 år efter udgivelsen anvendes i Finansministeriets regnemodeller. Studiet er et af de ganske få, 

der direkte undersøger effekten på arbejdsudbuddet, modsat de fleste, der måler arbejdsudbudseffekter via 

skattepligtig indkomst. Det er derfor, at dette studie stadigvæk er grundlaget, idet der ikke er blevet lavet 

andre lignende studier, der direkte ser på arbejdsudbud frem for skattepligtig indkomst. At undersøge 

arbejdsudbuddet, som studiet fra Frederiksen et.al., er det mest retvisende.   

Det ændrer dog ikke på, at der er en alvorlig begrænsning ved studiet. Det baserer sig på en 

spørgeskemaundersøgelse foretaget i 1996 med 2.400 respondenter. Det vil altså sige, at Finansministeriet 

baserer sig på data, der i år kan fejre 20 års jubilæum. Man må sige, at det er endog meget problematisk, at 

Finansministeriet fortsat baserer afgørende dele af deres finanspolitik på et 20 år gammelt studie, da 

adfærden ift. arbejdstid med stor sandsynlighed har ændret sig over 20 år.  

Selve studiet undersøger som sagt arbejdstiden direkte og ikke indkomst. I arbejdstiden inkluderes ud over 

timer i hovedjob, også informationer om overarbejde og eventuelle bijobs, som er med til at øge elasticiteten. 

Dette giver god intuitiv mening, idet man således ikke blot måler arbejdstiden ift. hovedjobbet, men også 

medtager arbejdsmængden i bijobs og muligt overarbejde. Dermed kan forskerne se, at arbejdsmængden 

potentielt kan øges mere ved en skatteændring, end hvis man kun ser på standardtimerne i hovedjobbet. 

Elasticiteterne stiger derfor, også til et langt højere niveau end 0,1. Denne effekt mere end modvirkes dog af 

en ”stigmatiseringseffekt” og omkostningerne ved at arbejde mere (Frederiksen et.al 2001:16). Dette 

skyldes, ifølge forfatterne, at der er en betragtelig stigmatiseringseffekt ved at være ledig, som bedre 

forklarer arbejdsudbuddet for personer, der tjener omkring dagpengesatsen, end skatteændringer. 

Omkostningerne ved at få overarbejde/bijob trækker også yderligere ned. Således at man lander på en 

samlet elasticitet på 0,1. 
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Der er dog forskelle, hvis man ser på undergrupper.  Det er således en meget central pointe for Frederiksen 

et.al, at substitutionselasticiteten er aftagende med indkomsten (Frederiksen et.al 2001:20f,25, 27). Dette er 

netop et resultat af indkomsteffekten, altså at personer, der tjener godt, og nu får flere penge mellem 

hænderne på grund af lavere skat, ikke behøves at arbejde så meget længere, og derfor bytter arbejde ud 

med mere fritid. Dette får også betydning, når man ser på køn, da mænd generelt fylder mere blandt de 

højtlønnede. Mænds arbejdsudbudselasticitet er ifølge studiet 0,05, mens kvindernes er på 0,15 (Frederiksen 

et.al 2001:25). Derfor er indkomsteffekten højere for mænd end for kvinder. Mænd bytter altså i højere grad 

arbejde ud med fritid, fordi de i forvejen tjener mere. 

Med udgangspunkt i denne elasticitet antager finansministeriet, at arbejdsudbudseffekten ved forskellige 

typer skattesænkninger er en stigning i arbejdstiden (her ikke opdelt på køn) på mellem 0,5-1 time om ugen 

alt efter, hvilken type skattereform vi taler om (størrelse og udformning – altså om der er tale om at hæve 

grænser eller sænke marginalskatten på den sidst tjente krone).  

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gennemgået studiet og peger på, at for mændene er en række af 

studiets hovedresultater statistisk insignifikante. Det vil sige, at resultatet lige så godt kunne være en 

arbejdsudbudselasticitet på 0, som den kan være 0,05 (AE-rådet 2016). Dette svækker således 

troværdigheden. Derudover er det værd at bemærke, at det primært er mænd, der betaler topskat i dag. 

Hele 72 procent af topskattebetalerne er således mænd.13 Det gør det desto mere problematisk, at 

resultaterne er insignifikante for mænd, når det er dem, der fylder markant mest i gruppen af 

topskattebetalere. 

Samlet set er studiets empiriske udsigelseskraft i 2016 således i udgangspunktet stærkt begrænset. Ikke desto 

mindre ligger dette studie fortsat til grund for ministeriers beregninger af arbejdsudbudselasticiteten og 

udgør dermed en del af beslutningsgrundlaget for ændringer i den økonomiske politik i Danmark. Dette er 

ikke blevet ændret siden Finansministeriet introducerede de dynamiske effekter i ”Fordeling og 

incitamenter” fra 2002. Her står således i afsnittet om ”Antagelser vedrørende timebeslutningen” at; 

”De danske studier af arbejdsudbud udgør i overvejende grad successive videreudviklinger, 

hvor det nyeste estimat for den gennemsnitlige substitutionselasticitet er 0,1, jf. Frederiksen, 

Graversen og Smith, Overtime Work, Dual Job Holding and Taxation, 2001. Estimatet er lidt 

lavere end gennemsnittet af tidligere danske og udenlandske undersøgelser. Den pågældende 

udbudselasticitet svarer til antagelserne gjort af DØR i rapporten Dansk Økonomi, maj 2001. 

Det er, i tråd med resultaterne i en række undersøgelser og det omtalte danske studium, 

antaget i både det gennemgående regneeksempel og i alle følsomhedsberegninger, at 

virkningen varierer med størrelsen af indkomsten således, at effekterne er størst ved lav 

indkomst og mindst ved høj indkomst – men således at gennemsnittet følger det angivne i 

beregningen” (Fordeling og incitamenter 2002:275f).   

Som det fremgår af Fordeling og incitamenter 2002, har man således taget udgangspunkt i Frederiksen et. al. 

(2001) og gjort det til standard-antagelsen for brugen af dynamiske effekter vedrørende arbejdsudbuddet. 

Som det også fremgår af ovenstående, betyder det, at 1) selve niveauet af arbejdsudbudselasticiteten er 0,1 

samlet set, og 2) at Finansministeriet antager en faldende arbejdsudbudselasticitet jo højere indkomster, der 

er er tale om. 

Selv om Fordeling og incitamenter 2002 har nogle år på bagen, er det stadig disse principper, der er 

udgangspunktet for Finansministeriets regnemetoder. I et svar fra Finansministeren i september 2014 blev 

                                                           
13 https://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_faa-kvinder-betaler-topskat_.pdf 
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elasticiteterne præsenteret opdelt på køn og indkomstdeciler, som er fordelingen af indkomster i tiendedele. 

Det vil sige, at den 10. indkomstdecil er de 10 procent af befolkningen, der har de højeste indkomster. 

 

 

Tabel 2. Finansministeriets skøn for arbejdsudbudselasticiteter 14 

 Samlet elasticitet Substitutionselasticitet Indkomstelasticitet Andel kvinder 

 Lønindkomst Alle  Mænd Kvinder Alle Mænd Kvinder Alle      Mænd Kvinder Pct. 

Decil 1 1,42 0,71 2,15 1,47 0,73 2,23 -0,56 -0,27 -0,86 49 

Decil 2 0,29 0,14 0,42 0,33 0,16 0,50 -0,12 -0,06 -0,18 51 

Decil 3 0,12 0,06 0,17 0,17 0,08 0,25 -0,05 -0,02 -0,07 52 

Decil 4 0,07 0,03 0,10 0,13 0,05 0,18 -0,02 -0,01 -0,03 59 

Decil 5 0,06 0,02 0,08 0,11 0,04 0,16 -0,02 -0,01 -0,02 62 

Decil 6 0,05 0,02 0,07 0,10 0,04 0,15 -0,01 -0,01 -0,02 55 

Decil 7 0,05 0,02 0,07 0,09 0,04 0,15 -0,01 -0,01 -0,02 50 

Decil 8 0,04 0,02 0,07 0,09 0,04 0,15 -0,01 -0,01 -0,02 44 

Decil 9 0,04 0,02 0,07 0,08 0,04 0,15 -0,01 -0,01 -0,02 36 

Decil 10 0,04 0,02 0,08 0,07 0,04 0,16 -0,01 -0,01 -0,03 25 

Alle 0,06 0,03 0,10 0,10 0,05 0,17 -0,02 -0,01 -0,03 48 

Anm.:  I beregningen betragtes alle personer med en positiv lønindkomst. Befolkningen er rangordnet i deciler efter individuel lønindkomst.  

Kilde:  Finansministeriet, jf. fodnote 14. 

  

Som det fremgår af Tabel 2, opererer Finansministeriet (med meget små justeringer) stadig med niveauet fra 

Fordeling og incitamenter 2002. Man har således bibeholdt, at kvinder har en højere elasticitet end mænd. 

Altså at kvinder i højere grad er tilbøjelige til at bytte fritid ud med merarbejde, hvis de får en skattesænkelse. 

Finansministeriet har også bibeholdt faldende elasticiteter for de højeste indkomster. Samlet set er niveauet 

tæt på både Frederiksen et. al (2001) og Fordeling og incitamenter (2002). Mænds elasticitet er stort set 

uændret (en lille forskel i den samlede elasticitet, der nu hedder 0,06) mens kvindernes samlede elasticitet 

er faldet til 0,1, hvorimod substitutionselasticiteten er steget lidt til 0,17.  

Dette er også de niveauer for elasticiteter, der ligger til grund for DREAM-modellens vurdering af 

arbejdsudbudseffekter ved forskellige typer af skattereformer. DREAM opererer således med 0,05 for mænd 

og 0,15 for kvinder.15  

Spørgsmålet er dog, alle de ovenstående kritikpunkter taget i betragtning, om det er rimeligt, at Frederiksen 

et. al. (2001) stadig skal være grundlaget for vurderingen af dynamiske effekter ved skatteændringer.  

Vi har at gøre med et studie, der er 20 år gammelt, og allerede da den første artikel kom, var tallene for 

mænd insignifikante. Dette er dybt problematisk, når langt de fleste personer, der betaler topskat er mænd. 

Det er altså stærkt problematisk, at Finansministeriet slet ikke forholder sig til disse problemer.  

                                                           
14 Tabellen samt anmærkninger er fra Finansministerens svar på spm. 37 (L 201) af 25. september 2014 til Folketingets 
finansudvalg. Online:  http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l201/spm/37/svar/1161356/1407010.pdf  
15 http://www.dreammodel.dk/pdf/T2012_02.pdf  

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l201/spm/37/svar/1161356/1407010.pdf
http://www.dreammodel.dk/pdf/T2012_02.pdf
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Vi vil i det efterfølgende se nærmere på en række studier, der kommer frem til helt andre konklusioner om 

arbejdsudbudselasticiteterne, og som sætter spørgsmålstegn ved, om Finansministeriet på baggrund af 

studiet fra Frederiksen et. al. (2001) overvurderer elasticitetens størrelse og dermed også overvurderer 

omfanget af adfærdsændringerne, hvad angår timeeffekten.     

 

Finansministeriet overvurderer effekten af lavere skat på arbejdsudbuddet   

Selv om både Finansministeriet og DREAM arbejder med en elasticitet på 0,1. Så er der studier, der placerer 

sig under dette niveau, ligesom der også er studier, der peger på centrale faktorer, der kan betyde, at man 

overvurderer størrelsen på elasticiteten. Vi skal her så på en række studier, der peger på væsentlige 

problemstillinger, når elasticiteter skal udregnes. Problemstillingerne er:  

 Kapitalindkomst forvrider det samlede billede 

 Selvstændiges skattetænkning samt skattehuller øger elasticiteten markant 

 Overenskomster og søgeomkostninger begrænser muligheden for at øge merarbejdet 

Det skal nævnes, at de efterfølgende studier bruger skattepligtig indkomst som et mål for arbejdsudbuddet. 

Dette er den mest gængse metode i den videnskabelige litteratur, og er også basis for en lang række studier, 

der viser meget store arbejdsudbudseffekter ved en sænkelse af topskatten. Det er dog vigtigt at holde sig 

for øje, at det altid er mere optimalt at måle direkte på arbejdstiden frem for at undersøge det ved hjælp af 

skattepligtig indkomst. Centralt for de nævnte studier er dog, at de netop påpeger, en række forhold, der kan 

føre til, at man overvurderer arbejdsudbudselasticiteten. Og flere af studierne kommer frem til resultater på 

arbejdsudbudselasticiteten, der er markant lavere end de 0,1 Finansministeriet anvender.  

 

Kapitalindkomst forvrider det samlede billede   

I ”Estimating Taxable Income Responses Using Danish Tax Reforms” (2013) finder Henrik Kleven & Esben 

Schultz elasticiteter, der niveaumæssigt er under Finansministeriets for den store gruppe af lønmodtagere. 

Ser man på lønindkomsten for lønmodtagere, lander man på et niveau, der er halvt så stort som 

Finansministeriets med en elasticitet på 0,05. For selvstændige er elasticiteten til gengæld 0,1, altså det 

samme tal som Finansministeriet kommer frem til.  

Studiet tager udgangspunkt i skattedata fra 1984-2005. Det er således også gennem skattepligtig indkomst, 

at studiet måler arbejdsudbudseffekter. Undersøgelsen fokuserer her på betydningen af de skattereformer, 

der blev lavet i denne periode. Det gælder den meget store skattereform i 1987 (kendt som ’kartoffelkuren’) 

og de mindre skattereformer i 1994, 1998 og 2004. Ved den store skattereform i 1987 når Kleven & Schultz 

op på en samlet elasticitet for hele befolkningen på 0,12.  

Kleven & Schultz’ centrale fund er, at det er meget afgørende for størrelsen på elasticiteterne, hvorvidt man 

medtager den samlede indkomst eller splitter den op i henholdsvis arbejdsindkomst og kapitalindkomst 

(indkomster fra renter, indtægter fra udlejning etc.). Ydermere peger studiet også på, at det er vigtigt at 

vurdere lønmodtagere og selvstændige hver for sig.  

Den første pointe angår forholdet mellem lønindkomst og kapitalindkomst. Sammenlignet med den 

beskedne elasticitet på mellem 0,05-0,1 er der en klart højere elasticitet på kapitalindkomst. Her er 

elasticiteten mellem 0,10 og 0,14 (og tilsvarende for negativ kapitalindkomst, typisk renteudgifter, er 
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elasticiteten mellem -0,10 og -0,13). Det er således et ganske vigtigt fund, at indtægter fra kapitalindkomst 

har en tendens til at trække den samlede elasticitet op. Nu fokuserer en sænkelse af topskatten jo netop på 

arbejdsudbuddet gennem at påvirke timeeffekten, altså personers incitament til at arbejde mere, og denne 

må man antage påvirkes alt overvejende af lønindkomsten. Derfor er det et meget relevant fund af Kleven & 

Schultz, at man må sondre mellem elasticiteten for den samlede indkomst, og en elasticitet, der er renset for 

kapitalindkomst, og kun ser på lønindkomsten. Sidstnævnte må formodes at være langt mere retvisende, og 

den er altså kun halvt så stor som den Finansministeriet anvender for lønmodtagere, der udgjorde over 92 

pct. af arbejdsstyrken i 201516.   

I et svar fra Skatteministeren fremgår det, at ministeriets beregninger medtager kapitalindkomst. Der 

argumenteres for ”at lønindkomst udgør en relativ større skattebase end kapitalindkomst, og derfor kan 

størstedelen af de afledte adfærdsmæssige konsekvenser i kroner (typisk) henføres til ændringer som følge af 

øget arbejdsudbud” (Skatteministeren 2016). Det er givet korrekt, at lønindkomst fylder relativt mere end 

kapitalindkomst. Det, må man også antage, gør sig gældende for de data Kleven & Schultz anvender. Men 

når ministeriet ikke sorterer kapitalindkomst fra, vil det alt andet lige betyde, at man overvurderer 

arbejdsudbudseffekten ved at sænke topskatten. Ligeledes viser studiet også, at der er forskelle mellem 

lønmodtagere og selvstændige. Kun for gruppen af selvstændige er elasticiteten på niveau med 

Finansministeriets, mens den kun er halvt så stor for lønmodtagerne, der udgør langt den største del af 

arbejdsstyrken. Samlet set peger Kleven & Schultz på et problem i de ministerielle regnemodeller, som man 

ikke håndterer i øjeblikket.  

 

Indkomstflytning for selvstændige og lønmodtagere har stor betydning for elasticitetsniveauet 

En anden faktor, der har stor betydning for de elasticiteter, man måler, er muligheden for at flytte 

skattepligtig indkomst, og dermed lave lovlig skatteoptimering. Danske studier er foretaget både for 

selvstændige og lønmodtagere. 

Daniel le Maire og Bertel Schjerning (2012) viser, at en stor del af selvstændiges elasticitet ikke skyldes, at de 

nødvendigvis ønsker at arbejde endnu mere, end de allerede gør. Det skyldes i højere grad, at selvstændige 

kan flytte indkomst fra et regnskabsår til det næste for at undgå at ramme topskattegrænsen. Dette fungerer 

ved, at selvstændige i et år, hvor man nærmer sig topskattegrænsen, kan vælge at flytte personindkomst 

over til at være en del af virksomhedens indkomst. Dermed kan man (fuldt lovligt) spekulere i at placere sin 

personlige indkomst lige under topskatteknækket. Skattespekulation betyder ifølge studiet rigtig meget for 

elasticiteternes niveau. Data er danske registerdata fra perioden 1994-2009, hvor den primære population 

er selvstændige.  

Studiet anvender forskellige metoder, og kommer frem til meget forskellige resultater alt efter, hvilken 

metode, der er tale om. Den første metode undersøger elasticiteten ved skatteknækket på skattepligtig 

indkomst, såkaldt ”bundtning”, dvs. for personer, der sammenklumper sig lige inden topskatteknækket, der 

er udviklet af den amerikanske topøkonom Emannuel Saez (som vi vil vende tilbage til). Her får man således 

et tal, der ikke er renset for indkomstflytning. Her placerer elasticiteterne sig helt oppe på et niveau, der 

hedder 0,43-0,53, altså et meget højt niveau. Saez bundtningsmetode bliver dog også anvendt på et andet 

indkomstbegreb, nemlig ”earned income”, der er bredere og inkluderer den indkomst, der ikke bliver 

skattepligtig. Her bliver billedet et fuldstændigt andet, og elasticiteten er nu nede på 0,01-0,02.     

                                                           
16 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 Tabel:AKU203 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
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le Maire & Schjerning (2012) mener selv at en elasticitet på 0,02 er undervurderet. Derfor opbygger de en 

alternativ metode, hvor de gennem at se på udvikling over en længere periode, kan udglatte udsving. Denne 

model bygger på en antagelse om, at man som selvstændig kan lave skattetænkning og indkomstflytning 

over en flerårig periode. Denne alternative model giver en elasticitet mellem 0,14 og 0,20, hvilket er et 

resultat de mener er mere passende. Dette niveau for selvstændige placerer sig tæt på eller lidt over de 

niveauer, man ser i andre studier, men niveauet er dog stadig markant lavere, end hvis man ikke renser for 

indkomstflytning. Her ville elasticiteten være helt oppe på 0,43-0,53 (le Maire & Schjerning 2012:34f). Der er 

som sagt store forskelle på resultaterne, de to modeller imellem, der begge renser for indkomstflytning, og 

den ene resulterer i meget lave elasticiteter.  

Et nyere dansk studie foretaget af Claus Thustrup Kreiner, Søren Leth-Pedersen og Peer Ebbesen Skov på 

baggrund af skattereformen i 2010, undersøger indkomstflytning for lønmodtagere, omend det er ganske få 

lønmodtagere, der reelt har mulighed for at flytte indkomst (Kreiner et.al 2015:3,6). Modellen undersøger, 

hvad indkomstflytning betyder, når en ny sænkelse af skatten lanceres for personer, der er blevet påvirket af 

skatteændringen ved 2010-skattereformen, og som har haft mulighed for at flytte indkomst fra det skatteår, 

hvor de skulle betale mest, til det år hvor skattenedsættelsen trådte i kraft. Resultaterne af analysen er 

opsigtsvækkende: Hvis ikke man renser for indkomstflytning lander studiet på en elasticitet på 0,1, altså det 

samme som Finansministeriet. Hvis man derimod renser indkomstflytning ud, så er man meget tæt på 0 i 

elasticitet, dvs. ingen effekt (Kreiner et.al 2015:1).       

Det står således klart, at elasticiteterne er endog meget sensitive over for indkomstflytning, og de til tider 

høje elasticiteter, der fremkommer når man anvender skattepligtig indkomst som datagrundlag, skal tages 

med et gran salt. De høje elasticiteter er således ikke et udtryk for en stor villighed til merarbejde, men et 

udtryk for skattespekulation. Dette får videre konsekvenser, hvis man inddrager skattehuller i bred forstand 

(også de ulovlige), hvilket vi vil se nærmere på nedenfor.  

 

Skattehuller øger elasticiteten markant     

Studiet ”The Elasticity of Taxable Income with Respect to Marginal Tax Rates: A Critical Review” (2012) er 

foretaget af de international anerkendte topøkonomer Emannuel Saez, Joel Slimrod & Seth Giertz. Studiet er 

en kritisk gennemgang af den etablerede forskning, der måler elasticitet gennem skattepligtig indkomst. 

Studiet kommer også ind på de studier, der er foretaget på baggrund af danske data, og peger i denne 

forbindelse også på kapitalindkomsters skævvridende effekter i lighed med Kleven & Schultz. 

Studiets helt centrale pointe, som desværre i stigende grad har betydning for Danmark, er, at jo nemmere 

det er at benytte skattehuller, jo større bliver substitutionselasticiteterne målt gennem indkomst.  

Helt generelt peger Saez et.al på, at substitutionselasticiteten målt ved indkomst, forholder sig til 

adfærdsændringer i bred forstand, og ikke kun adfærdsændringer, der relaterer sig til arbejdstiden; 

”[…] this elasticity captures not only the hours of work response, but also all other behavioral 

responses to marginal tax rates. Furthermore, it depends on features of the tax system, such 

as the availability of deductions, and other avoidance opportunities […]” (Saez et.al 2012:6). 

Adfærd kan således både være, at man øger sin arbejdstid, men det kan også være, at man udnytter fradrag 

eller skattehuller. Derfor påvirker mængden af fradrag og de generelle muligheder for at undgå 

skattebetaling også indkomsten og dermed elasticitetens størrelse. Derfor er det for snævert kun at anskue 
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elasticiteten som et udtryk for incitament til at øge arbejdsmængden, det kan ligeså vel være incitamentet 

til at udnytte fradragsmuligheder og skattehuller.   

Resultater fra et tidligere studie (Saez & Gruber 2002) bliver her anvendt til at illustrere denne pointe. Studiet 

finder, at elasticiteter for et bredt indkomst begreb, der dækker al indkomst (ikke kun skattepligtig indkomst) 

viser, at elasticiteten for al indkomst er 0,12, hvilket er ganske tæt på Finansministeriets niveau på 0,1.  

Hvis man derimod kun ser på den skattepligtige indkomst, så er elasticiteten helt oppe på 1,06 for den del af 

indkomsten, der kan undslå sig skattebetaling via fradrag eller anden skatteundvigende adfærd (Saez et.al 

2012:39). Dette får store konsekvenser for, hvordan man skal vurdere elasticiteten og dermed 

arbejdsudbudseffekten af lavere skat; 

”In other words, if behavioral responses to taxation are large in the current tax system, the 

best policy response would not be to lower tax rates, but instead to broaden the tax base and 

eliminate avoidance opportunities to lower the size of behavioral responses.” (Saez et.al 

2012:42).  

Sagt med andre ord, så er det langt mere effektivt at ændre folks adfærd ved at lukke skattehuller så de er 

tvunget til at betale deres skat, frem for at påvirke dem til at øge arbejdstiden ved at give at sænke skatten.  

Her er det selvfølgelig vigtigt at påpege de nationale forskelle. Der er ingen tvivl om, at Danmark 

sammenlignet med mange andre lande traditionelt har haft en langt mere velfungerende skattekontrol. 

Muligheder for at udnytte skattehuller er således nemmere i USA end i Danmark. Desto mere skræmmende 

er de dystre perspektiver, der i øjeblikket er for den danske skattekontrol. SKAT har i de seneste år været 

ramt af en række brutale nedskæringer, der har medført en række skandalesager, og en markant svækkelse 

af den danske skattekontrol.17 Derfor er det også helt afgørende, at SKAT får de nødvendige ressourcer til at 

udøve den optimale skattekontrol. Som Saez et.al viser, så er dette en langt mere effektiv adfærdsregulering 

end at sænke topskatten, for at få folk til at arbejde mere.    

Ud over de økonomiske konsekvenser en svag skattekontrol har på de offentlige finanser, vil en svækkelse af 

skattekontrollen også betyde større elasticiteter, der kan misbruges af borgerlige partier og 

arbejdsgiverorganisationer til at argumentere for lavere topskat selvom det er dybt misvisende. Måske har 

de huller, der allerede er blevet skabt i det danske skattesystem på grund af nedskæringerne i SKAT allerede 

haft denne effekt. I et spørgsmål til Skatteministeren forsøgte Enhedslisten at få afdækket om dette har 

været tilfældet. Skatteministeren påpeger, at for lønmodtagerne, er det så god indberetning fra arbejdsgiver 

m.m. at det er meget begrænset, hvor meget man kan udnytte et svækket SKAT til skatteunddragelse. 

Skatteministeren svarer derfor:  

”Dermed må det forventes, at borgernes beslutning om at udbyde arbejdskraft bygger på en 

forventning om, at deres lønindkomst beskattes efter gældende skatteregler. Derfor giver en 

eventuel manglende inddrivelse af skatter – svarende til et eventuelt misforhold mellem den 

indkomstskat, der fremgår af årsopgørelsen, og den faktiske betalte skat – ikke anledning til 

en revision af den anvendte metode” (Skatteministeren februar 2016:2).  

Dette er sikkert et helt legitimt argument, hvad angår lønmodtagerne. Til gengæld forholder svaret sig ikke 

til selvstændige, herunder enkeltmandsvirksomheder og ejere af små- og mellemstore virksomheder. Vi ved 

fra SKAT’s kontrolrapport 2010, at over halvdelen af virksomhederne havde fejl i deres skat. Der er ingen 

                                                           
17 http://www.dr.dk/nyheder/indland/ekspert-fyringer-hos-skat-skyld-i-fejl  

http://www.dr.dk/nyheder/indland/ekspert-fyringer-hos-skat-skyld-i-fejl


Side | 20 

grund til at tro, at dette tal er væsentligt forbedret i dag. Svaret fra Skatteministeren forholder sig således 

ikke til et stigende problem i SKAT, der kan være med til at øge elasticiteterne for selvstændige.  

 

Overenskomster og søgeomkostninger begrænser muligheden for mer-arbejde   

Et andet studie, der finder en lavere elasticitet end Finansministeriet er ”Adjustment Costs, Firm Responses 

and Micro vs. Macro Labor Supply Elasticities: Evidence from Danish Tax Records” (2011) lavet af 

topøkonomen Raj Chetty sammen med John Friedman, Tore Olsen og Luigi Pistaferri. 

Resultaterne fra studiet er ganske opsigtsvækkende. Når man ser isoleret på lønmodtagere omkring grænsen 

for topskat, er der stort set ikke nogen elasticitet overhovedet – næsten alle resultater er under 0,02, dvs. 

langt lavere end Finansministeriets på 0,1 (Chetty et.al 2011:753). Kun gifte kvinder rammer en elasticitet på 

0,02. Derimod er der en markant større elasticitet for selvstændige omkring skattegrænserne, som er 0,14 

generelt, og 0,20 hvis man ser isoleret på selvstændige omkring topskatteknækket, hvilket understøtter 

Kleven & Schulz’ studie i, at selvstændige er en særlig gruppe.    

Studiet er lavet på danske data fra 1994-2001, og anvender en såkaldt statisk model, hvilket betyder, at 

modellen beskriver en historisk periode, hvor alle pris- og løntilpasninger allerede har fundet sted. Også her 

måles der på arbejdsudbud gennem effekten på skattepligtig indkomst. Effekten af en skatteændring måles 

på en såkaldt ”small tax change” dvs. en skattereform, der ændrer indkomsten efter skat med +/- 10 procent. 

Studiet fokuserer på de personer, der placerer sig omkring skattegrænser (både mellem- og topskat). 

Chetty et.al (2011) bruger i studiet de selvstændige som en kontrolgruppe forholdt til lønmodtagerne. Dette 

gøres for at teste en hypotese om, at arbejdstidsbestemmelser i overenskomsterne samt de 

søgeomkostninger, der er forbundet med at øge arbejdstiden (både ved at få flere timer i hovedjobbet eller 

anskaffe sig et bijob) er med til at dæmpe arbejdsudbudselasticiteten for lønmodtagere. De store forskelle 

mellem elasticiteterne for henholdsvis lønmodtagere og selvstændige bekræfter ifølge studiet hypotesen 

om, at lønmodtagerne har en meget lille grad af fleksibilitet på grund af arbejdstidsreglerne i 

overenskomsten, samt at der er ret kraftige søgeomkostninger forbundet ved at anskaffe sig flere 

arbejdstimer. Modsat har selvstændige ikke disse bindinger, og det er derfor deres elasticitet er så meget 

højere. Dette er i fin overensstemmelse med studiet fra Frederiksen et.al (2001) som netop fandt en 

svækkelse af elasticiteten ved de omkostninger, der er ved at skaffe sig flere arbejdstimer. Men niveauet, 

som Chetty et.al (2011) lander på for lønmodtagere, er et helt andet end Frederiksen et.al. (2001) kommer 

frem til. De placerer sig under 0,02, mens Frederiksen et.al (2001) placerer sig på 0,1.  

 

Opsamling på problemer ved Finansministeriets elasticitet    

 Finansministeriet baserer sig på studiet fra Frederiksen et.al. (2001) Studiet bruger data, der i år er 20 år 

gammelt. Samtidigt var resultaterne for mænd insignifikante, hvilket er problematisk al den stund, at 

langt de fleste topskattebetalere er netop mænd.  

 Kleven & Schultz (2013) peger i deres studie på, at man skal udskille kapitalindkomst, hvis man vil have 

et retvisende billede af arbejdsudbudselasticiteterne. Kapitalindkomst vil således trække elasticiteterne 

op på den samlede indkomst og dermed overvurderes arbejdsudbudseffekterne. Finansministeriets 

regnemodeller håndterer ikke dette problem. 

 Studierne fra le Maire & Schjerning (2012) og Kreiner et.al (2015) viser ydermere, at høje elasticiteter i 

stor udstrækning kan forklares ved indkomstflytning/skattespekulation, og ikke ved arbejdsudbud. 
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Selvstændiges elasticiteter renset for indkomstflytning varierer alt efter metode valg, men placerer sig 

enten tæt ved/lidt over eller markant under Finansministeriets niveau, mens lønmodtageres elasticitet 

renset for indkomstflytning er tæt ved nul.    

 Saez et.al (2012) påpeger, at elasticiteter bliver meget større når man ser på den indkomst, der kan 

fradrages eller på anden måde undviges skattesystemet. Grundet svækkelsen af SKAT gennem de sidste 

10 år, kan dette allerede have betydet en overvurdering af arbejdsudbudselasticiteterne, og fortsætter 

svækkelsen af SKAT vil dette blot eskalere. Finansministeriet mener ikke dette er et problem, på grund 

af den gode indberetning for lønmodtagere, men forholder sig ikke til den tilsvarende dårlige 

indberetning fra virksomhederne herunder de selvstændige.  

 Der er stor forskel på lønmodtagere og selvstændige. Dette skyldes ifølge studierne især to forhold. 

Chetty et.al (2011) peger på, at selvstændige ikke har den samme binding på arbejdstiden, som 

lønmodtagere har qua overenskomsten, og derfor heller ikke har samme søgeomkostninger når de vil 

øge deres arbejdstid. Dette sætter spørgsmålstegn ved de nuværende elasticiteter i Finansministeriet. 

Hvis man følge Chetty et.al (2011) så betyder den meget roste ’Danske model’ på arbejdsmarkedet med 

arbejdstidsbestemmelser i overenskomsten, at effekten af lavere skat på arbejdsudbuddet for den store 

gruppe af lønmodtagere er stærkt begrænset. Finansministeriets regnemodeller håndterer ikke dette 

problem. 

 Samlet set stiller disse forskningsstudier således alvorlige spørgsmålstegn ved Finansministeriets måde 

at udregne arbejdsudbudselasticiteter på. De påpeger således en række forhold, der kan føre til en 

overvurdering af de dynamiske effekter ved at sænke topskatten, dvs. hvor meget folk vil øge deres 

arbejdstid når topskatten lempes. Det betyder også, at Finansministeriet kommer til at undervurdere, 

hvor mange penge statskassen taber når man reducerer topskatten.  

 Der er dog også studier, der trækker i den anden retning. Nedenfor vil vi gennemgå et studie foretaget 

af blandt andet to tidligere vismænd, der kommer frem til langt større elasticiteter. Et studie som har 

været meget brugt af de borgerlige partier, tænketanke og arbejdsgiverorganisationer. Som vi skal se, er 

studiet dog dybt problematisk og højest spekulativt. 

 

Vismandsstudiet – høje elasticiteter på en tvivlsom baggrund   

I sommeren 2014 skabte forskningspapiret ”Taxation and the Long Run Allocation of Labor: Theory and 

Danish Evidence” forfattet af Claus Thustrup Kreiner, Jakob Roland Munch og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 

en del debat. Studiet vil her blive omtalt som ”vismandsstudiet”, da to af forfatterne er nu tidligere 

økonomiske vismænd. Studiet, der tager udgangspunkt i registerdata fra årene 2004-2006, viste, at en 

fjernelse af topskatten ikke bare var gratis, men at den endog kunne give et ekstra provenu til statskassen på 

800 mio. kr.18 Både Finansministeriet og en række økonomer fra banksektoren påpegede, at dette skøn var 

problematisk.19 I nedenstående vil vi kigge nærmere på det meget omdiskuterede studie, idet dette studie 

ofte bliver trukket frem af borgerlige partier og arbejdsgiverorganisationer, når der skal argumenteres for at 

reducere topskatten. Idet to af studiets forfattere er tidligere økonomiske vismænd, har studiet givet det 

absurde postulat om, at det er gratis at fjerne topskatten vind i sejlene. Som vi skal se, ligger der en række 

                                                           
18 http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/1985175/vismand_topskatten_er_gratis_at_fjerne.html 
19 http://www.business.dk/oekonomi/overvismand-indroemmer-det-er-ikke-gratis-at-fjerne-topskatten  

http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/1985175/vismand_topskatten_er_gratis_at_fjerne.html
http://www.business.dk/oekonomi/overvismand-indroemmer-det-er-ikke-gratis-at-fjerne-topskatten
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stærkt problematiske antagelser til grund for de meget optimistiske skøn, som vismandsstudiet kommer frem 

til. 

Studiet er bygget op omkring en meget diskutabel grundantagelse. Udover at lavere topskat ifølge studiet vil 

øge arbejdsudbuddet, så mener forfatterne også, at topskatten er med til at mindske danskernes ønske om 

at søge efter jobs, der er bedre lønnet, fordi man så rammer topskatten og skal betale mere i skat. Derfor vil 

sænkning af topskatten få danskere til at søge efter bedre lønnede jobs. 

Den næste, og endnu mere ekstreme antagelse, er, at en topskattesænkelse ikke blot vil påvirke de personer, 

der befinder sig omkring topskattegrænsen til at søge efter højere lønnede stillinger, men i princippet vil 

påvirke alle lønmodtagere til at søge efter højere lønnede stillinger lige meget hvor de placerer sig i 

indkomstfordelingen. Sagt med andre ord, så vil arbejdsmanden på byggepladsen også ændre sin 

søgeadfærd, således at han nu vil søge efter jobs, der tidligere lå i topskatteområdet (Kreiner et.al 2014:7).  

Dette medfører også, at den model studiet bygger på, kan producere en elasticitet, som er langt højere end 

Finansministeriets på 0,1. Vismandsstudiet lander nemlig på mellem 0,15-0,35, dvs. potentielt omkring 3 

gange så stor elasticitet som den Finansministeriet anvender. Når dette så smides ind i regnemaskinen, 

kommer der ikke overraskende en række meget positive samfundsvirkninger ud af at sænke topskatten 

meget drastisk. Dette ser vi i Tabel 3.  

 

Tabel 3. Ændring i marginalskatten, pct. 

 Fald i andelen af 
ubeskæftigede 

Aggregeret 
indkomst 

Effektivitet ved 
skattesænkning 

Reduktion af 
overflødig byrde 

Marginalskat uden ændring men med 
modellens antagelser 

0,01 0,76 0,5 n/a 

Marginal skat sat ned til 30 pct.  9,3 19,3 9,9 52,6 

Fjerner marginalskatten helt 13,3 28,1 12,4 34,4 

Kilde:  Tilpasset med udgangspunkt i Kreiner et.al (2014:18). 

 

Tabellen viser, at man ved en sænkelse af marginalskatten til 30 pct. vil få en række store 

samfundsøkonomiske fordele. Hvis man helt fjerner marginalskatten, så vil disse vokse yderligere, men det 

helt store ryk sker altså på den første nedsættelse til de 30 pct.  

Begrebet om ’effektivitet ved skattesænkning’ udtrykker forholdet mellem, hvor meget aggregeret nytte20, i 

form af indkomst efter skat, personer kan opnå, forholdt til de øgede indtægter disse personer får ved en 

skattesænkning. Der er således en aftagende marginalnytte ved skattesænkelsen, som også fremgår af 

tabellen. De første 30 pct. nedsættelse giver en nytteeffekt for borgerne på 9,9 pct., mens en total fjernelse 

af marginalskatten kun får denne til stige med få procent yderligere. Dette skyldes, at jo flere penge man får 

i skattenedsættelse, jo mindre vigtige bliver de ekstra penge man får i lommen som et resultat af ydereligere 

en skattenedsættelse. Man har simpelthen mindre brug for at få lempet skatten de sidste procent.  

Begrebet om ’reduktion af overflødig byrde’ udtrykker forholdet mellem to begreber; dødvægtstabet og en 

mekanisk ændring i statens indtægter ved skatterne før adfærd.  

                                                           
20 Forfatterne bruger begrebet ”Private welfare” der dog i en dansk politisk kontekst er en smule misvisende. Det der menes med 
velfærd er den indkomst man har til rådighed efter skat (Kreiner et al. 2014:15f). 
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Dødvægtstabet udtrykker i en diskussion af topskat normalt borgernes tab af lyst til merarbejde, der skyldes 

en for høj marginalskat. I denne artikel indeholder dødvægtstabet dog også det mindskede incitament til at 

søge stillinger med højere løn, fordi man betaler højere skat, hvis man får et højere lønnede job21.    

En mekanisk ændring i statens indtægter betyder, at der her ses på den umiddelbare virkning af en 

skattesænkning før eventuelle adfærdsændringer.22 Samlet set udtrykker ’reduktion af overflødig byrde’ 

således, hvorvidt størrelsen på statens skatteindtægter medfører et større eller mindre dødvægtstab, altså 

mindsker folks lyst til at arbejde.  

Som det fremgår af tabellen, så bevirker en sænkelse af marginalskatten til et niveau på linje med ”low-tax 

OECD countries such as the United States” (Kreiner et.al 2014:17), dvs. ned til 30 pct., at man får en række 

positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Beskæftigelsen øges med 9,3 pct., den aggregerede indkomst, 

det vil sige samfundets samlede indkomst, stiger med 19,3 pct. Skatterne bliver knapt 10 pct. mere 

samfundseffektive, og dødvægtstabet mindskes med over 52 pct.  

De meget flotte resultater skyldes i høj grad den øgede elasticitet som studiet kommer frem til. 

Kontrollerende tests i studiet viser, at elasticiteten i modellen fra studiet ligger mellem 0,15 og helt op til 

0,35 (Kreiner et.al 2014:23). Det betyder, at hvor Finansministeriet ved en reduktion af topskatten på 10 pct. 

kommer frem til at personer ramt af topskatten vil arbejde ½ time mere om ugen, så vil samme lempelse i 

vismændenes studie fører til en øgning af arbejdstiden på 1½ time, givet en elasticitet på 0,3. Anvender man 

denne elasticitet på den samlede samfundsøkonomi giver det meget store fordele at sænke skatterne 

markant.  

Der er flere problemer ved studiet. Studiet opdeler således ikke på henholdsvis kapitalindkomst og 

lønindkomst som fx Kleven & Schultz (2013) gør. 

Det mest centrale problem er dog, at man arbejder med, at en topskattenedsættelse har en ekstra job-

mobilitets effekt. Antagelsen er yderst diskutabel. Vismændene kan kun finde et studie, der faktisk mener at 

påvise denne effekt. Studiet er foretaget af Gentry & Hubbard fra 2004 foretaget på amerikanske data. Først 

og fremmest er det tvivlsomt om man direkte kan sammenligne det langt mere regulerede danske 

arbejdsmarked med det amerikanske. Mere centralt er, at selve studiet er af tvivlsom kvalitet. Gentry & 

Hubbard (2004) fjerner i deres model tidsfaktoren, som er variationer i konjunkturudviklingen. Dernæst 

fjernes også variationer for alle individernes søgeeffekt, det vil sige, at man fjerner, at personer har forskellige 

succesrater i deres jobsøgning. Hvis ikke Gentry & Hubbard (2004) havde gjort dette, ville deres resultat være 

insignifikant og dermed ubrugeligt. Tobias Markeprand (ph.d. i økonomi) retter i Børsen en skarp kritik af 

studiets metode og konklusioner, hvor han netop påpeger, at studiet ikke tager højde for 

fortrængningseffekten, at ikke alle er lige heldige med at finde et bedre lønnet job.23 Gentry & Hubbards 

(2004) studie må altså siges at være af tvivlsom kvalitet, og da ingen anden forskning støtter deres 

konklusioner, er det et temmelig tyndt forskningsgrundlag vismændene baserer studiet på. 

Ikke desto mindre baseres hele studiet på denne tvivlsomme grundantagelse, som er studiets 

eksistensberettigelse. Derfor benævner Kreiner et.al også deres elasticitet som en ”mobility-based elasticity 

of taxable income” (Kreiner et.al 2014:23).  

                                                           
21 For en grundigere indføring i begrebet om dødvægtstabet se her - http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-
rapporter/ska%CF%84/2002/december/ska%CF%84-december-2002/doedvaegtstab 
22 Om der i dette studie regnes med tilbageløb - dvs. de øgede skatteindtægter, der afledt af en skattesænkning kunne komme 
tilbage til statskassen (her kunne det være øget forbrug, der medførte flere indtægter i afgifter) - fremgår ikke klart af studiet. For 
en gennemgang af tilbageløb og adfærd se - http://www.skm.dk/media/138783/provenu_og_metode.pdf 
23 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89960/artikel.html  

http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/december/ska%CF%84-december-2002/doedvaegtstab
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/ska%CF%84/2002/december/ska%CF%84-december-2002/doedvaegtstab
http://www.skm.dk/media/138783/provenu_og_metode.pdf
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89960/artikel.html
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Forfatterne anerkender da også, at deres antagelser har en tvivlsom karakter; ”The most heroic assumption 

of the model is probalby that all workers are assumed to be identical [..] Moreover in that setting, a little more 

effort of the individual will always result in a little more wage income[..].” (Kreiner et.al 2014:23). 

Samlet set er studiet fra de tidligere vismænd af tvivlsom karakter. Der arbejdes med antagelser, der er yderst 

tvivlsomme i den virkelige verden, og den empiri, der skulle underbygge det, er mindst lige så tvivlsom. 

  

Arbejder folk mere, hvis topskatten sænkes? 

Når økonomer beregner, hvor meget arbejdsudbud, man kan få ud af at sænke topskatten, er det vigtigt at 

gøre sig klart, hvad det er for en type empiri, vi har at gøre med. Det studie, som Finansministeriet baserer 

sin arbejdsudbudselasticitet på, er således et studie, der undersøger arbejdstiden. Dette er den optimale 

måde at kortlægge arbejdsudbudselasticiteterne på. Problemet er blot, at studiet baserer sig på tyve år gamle 

data, og at den store gruppe af topskattebetalere er mænd, hvorom studiet ikke kunne sige noget sikkert, da 

resultaterne var insignifikante.  

De fleste andre studier, herunder også de ovennævnte, undersøger næsten aldrig en reel udvikling i 

arbejdstiden. De kigger typisk på indkomstudviklingen i den skattepligtige indkomst ved en skatteændring, 

som et indirekte mål for arbejdsudbuddet. Dette puttes ind i komplekse økonomiske modeller, der så 

beregner forventede arbejdstidseffekter. Grunden til, at man gør dette, er, at data for indkomst er langt mere 

tilgængelige end data for arbejdstid. Men det er ikke det samme som at man ser direkte på, hvordan 

arbejdstiden udvikler sig.  

I dette afsnit vil vi kigge på, hvad empirien siger om udviklingen i arbejdstiden. Et nyt studie fra Rockwool 

Fondens Forskningsenhed, kigger modsat de typiske studier direkte på arbejdstiden i forhold til 

skattesænkelser. Studiets konklusion er, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem de to. Studiets 

svaghed er, at den kun kigger på personer omkring mellem- og topskatteknækket i to år. Den kigger således 

kun på de indkomster, der placerer sig lidt over topskatteknækket, men ikke de højeste indkomster, der ligger 

langt over topskatteknækket. Ikke desto mindre kan studiet fortælle noget om folks egentlige 

arbejdstidsadfærd i relation til skat for de grupper, der bevæger sig omkring skatteknækket.  

 

Ny stor undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved timeeffekten for udvalgte grupper 

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i starten af 2016 udgivet rapporten ”Working Hours and the Family”. 

I modsætning til de gængse modelbaserede studier, som vi har set ovenfor, der ofte måler arbejdsudbuddet 

indirekte gennem elasticiteter på basis af indkomst, så kigger dette studie direkte på arbejdstiden for familier, 

og estimerer ved hjælp af regressionsanalyser sammenhængen mellem indkomst, der påvirkes af 

marginalskatten, og arbejdstiden. Studiets data baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, der specifikt 

handler om arbejdstiden. Arbejdstiden måles som hhv. normal arbejdstid og faktisk arbejdstid. Den normale 

arbejdstid er den tid, respondenten vurderer at arbejde på en normal arbejdsdag. Den faktiske arbejdstid er 

den tid, man reelt arbejder på en konkret arbejdsdag. Metoden er, at man beder respondenten om at holde 

dagbog for én ugedag og én weekend-dag. Resultaterne for de to dage vægtes og overføres til de øvrige 

ugedage. Den faktiske arbejdstid kan variere både positivt og negativt fra den normale arbejdstid. Positivt 

hvis man fx har haft meget overarbejde, og negativt hvis man har haft fravær på grund af sygdom, fridage, 

er gået tidligt for at komme til tandlæge etc. Studiet bygger på to undersøgelser fra hhv. 2001 og 2008-2009, 
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hvor ovennævnte metode er brugt. Disse undersøgelser er herefter koblet til data fra indkomstregisteret. 

Studiet undersøger, hvordan et fald på 1 pct. point i marginalskatten påvirker arbejdstiden.  

Undersøgelsen opdeler respondenterne i fire indkomstgrupper med udgangspunkt i indkomsten i 2001.  

1) Den første er en kontrolgruppe af personer, der tjente under 117.900 kr. De blev i perioden 2001-

2008/09 ikke påvirket af skatteændringer, da de tjente for lidt.  

2) Den anden kontrolgruppe er personer, der i perioden tjente over 335.800. Dvs. at de lå over 

topskattegrænsen alle år inklusive 2008.  

3) Den første ”treatment” grupper, der blev påvirket af skatteændringerne i perioden. Denne gruppe 

tjente mellem 177.900-279.800 og blev påvirket af primært mellemskatte-ændringer mens den en 

lille del i dette interval også lå over topskattegrænsen i 2001, der var dette år var 276.900.  

4) Den anden ”treatment” gruppe tjente mellem 279.800-335.800 og disse blev for langt størsteparten 

påvirket af ændringer i topskatten herunder fald i marginalskatteprocenten i alle år (Rockwool 

2016:89f)24.  

Studiets resultater er ganske bemærkelsesværdige. Målt på den normale arbejdstid kan man se en øget 

normal arbejdstid for de to grupper, der blev påvirket af skatteændringerne. Den normale arbejdstid er 

respondentens eget cirka tal på, hvor mange timer man arbejder. Den faktiske arbejdstid, altså hvor meget 

man reelt var på arbejde, er derimod ikke påvirket af skatteændringerne. Studiet konkluderer således at; 

“Since none of these differences are significant, it is, however, not possible to conclude that the 

tax reforms have affected the supply of labor for the respondents.” (Rockwool 2016:90).  

”It is therefore not possible in this study to conclude that there is a correlation between a 

change in the marginal tax rate and the normal and actual working time of men and women.” 

(Rockwool 2016:92). 

Rockwool foretager også en kønsopdeling af resultaterne, der dog heller ikke peger på signifikante resultater. 

Opsamlende skriver Rockwool Fonden derfor at;  

”Vi finder, at en mindre marginalskat – svarende til 1 pct.-point – for gifte mænd er 

ensbetydende med 3,6 minutters længere normal ugentlig arbejdstid, mens den faktiske 

arbejdstid ikke forøges signifikant. For gifte kvinder finder vi heller ingen sammenhæng mellem 

skatten og den faktiske arbejdstid, hvorimod den normale arbejdstid er 8,8 minutter kortere 

ved en 1 pct.-point mindre marginalskat.” (Rockwool 2016:13f).  

Dvs. at for den normale arbejdstid, øger mændene deres arbejdstid i meget begrænset omfang, mens 

kvinderne går mere end dobbelt så meget ned i arbejdstid. For den faktiske arbejdstid er der opdelt på køn 

ikke nogen signifikant sammenhæng mellem skat og arbejdstid. 

Som nævnt ovenfor så kan man indvende, at studiet ikke måler på de allerhøjeste indkomstgrupper (de, der 

tjener mere end 335.800 kr./år, der kun tjener som kontrolgruppe). Dette er klart en begrænsning. Omvendt 

skal man huske, at Finansministeriet og langt de fleste studier arbejder med en aftagende effekt jo højere 

indkomsten bliver, fordi timeeffekten bliver spist op af indkomsteffekten, altså at man vælger at holde mere 

                                                           
24 I 2001 var topskattesatsen 276.900 og i 2002 var topskattesatsen 285.200 og herefter stigende. Der er de laveste indkomster i 
den øverste ’treatment-gruppe’ kun påvirket af ændringen i 2001. 
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fri efter en skattenedsættelse. Hvis dette står til troende, så vil det billede Rockwool-studiet tegner ikke 

ændre sig væsentligt for indkomster over 335.800.  

 

Det kvalitative arbejdsudbud – når timeeffekterne ikke slår til 

Med forskningen in mente, så står det klart, at argumenterne for timeeffekten ved en topskattenedsættelse 

er stærkt tvivlsomme. Som nævnt indledningsvis arbejder Finansministeriet og Skatteministeriet også med 

andet begreb end timeffekten, som er det kvantitative arbejdsudbud.  

Der tales således også om det kvalitative arbejdsudbud, der ikke relaterer sig til antallet af arbejdstimer, men 

til produktivitet, flid, indsats etc. Det fremgår af svar fra ministeren, at disse ikke indgår i Finansministeriets 

beregninger af dynamiske effekter25. Derfor skal man være opmærksom på, at de elasticiteter, der udregnes 

for de forskellige elementer i de kvalitative arbejdsudbud, ikke i praksis anvendes i Finansministeriets 

regnemodel. De er udregnet i den såkaldte ”STØV-rapport”, der var et projekt, hvor man ville undersøge 

andre faktorer ved skattelettelser end de klassiske kvantitative effekter om timeeffekt og deltagelseseffekt. 

Som det vil fremgå i gennemgangen af ”STØV-rapporten”, så hviler dens antagelser om det kvalitative 

arbejdsudbud på et meget tyndt grundlag, hvorfor det også er forståeligt, at de elasticiteter, man 

fremkommer med ikke spiller en rolle i praksis. 

Ikke desto mindre bliver de kvalitative arbejdsudbudseffekter tit inddraget, når de økonomiske ministerier 

skal legitimere en asocial fordelingspolitik. Derfor er det værd at kigge lidt nærmere på det kvalitative 

arbejdsudbud.  

Dette fremgår af et svar til Liberal Alliances Joachim B. Olsen, hvor Skatteministeriet henviser til det 

kvalitative arbejdsudbud; 

”En række studier på danske data fra de senere år, herunder Bækgaard (Elasticiteten af 

skattepligtig arbejdsindkomst, 2012) og Kleven og Schultz (Estimating Taxable Income 

Responses Using Danish Tax Reforms, 2013), undersøger, hvordan den skattepligtige indkomst 

påvirkes af ændringer i marginalskatten på arbejdsindkomst. Disse studier, der kan siges at 

belyse de afledte virkninger af ændringer i såvel det kvantitative arbejdsudbud (antallet af 

arbejdstimer) som det kvalitative arbejdsudbud (produktivitet, mobilitet, uddannelse mv.), 

undersøger således virkninger af et bredere arbejdsudbudsbegreb end de tidligere studier, der 

alene belyser virkningerne på arbejdstiden. Også disse studier peger under ét på, at en 

nedsættelse af marginalskatten fører til en forøgelse af arbejdsindsatsen i bred forstand. Dette 

resultat bekræftes også overvejende i internationale studier.” (Skatteministeren, januar 

2016:2).    

Ministeriet forlader sig således ikke på kun på timeeffekten, men peger på en række andre positive afledte 

effekter ved at nedsætte topskatten. Dette kvalitative arbejdsudbud indgår ikke i ”Fordeling og incitamenter” 

fra 2002, men er derimod beskrevet indgående i rapporten ”Skatternes økonomiske virkning” fra 2008 – den 

såkaldte ”STØV-rapport”, der som nævnt var et projekt, hvor man forsøgte at estimere de effekter, der lå ud 

over den rene kvantitative arbejdsudbudseffekt af skatter og sænkelser af skatten. Det kvalitative 

arbejdsudbud defineres således.  

                                                           
25 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/SAU/spm/249/svar/1307040/1609883/index.htm  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/SAU/spm/249/svar/1307040/1609883/index.htm
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”Den kvalitative indsats er bl.a. et udtryk for medarbejdernes villighed til at påtage sig kedelige 

og anstrengende opgaver, medarbejdernes motivation til at komme med innovative løsninger 

og medvirke i nye processer på arbejdspladsen samt medarbejderens generelle fleksibilitet på 

arbejdspladsen, bl.a. viljen til at indskrænke niveauet af pauser, hvis arbejdet kræver det. 

Endvidere er medarbejderen i hvert fald til en hvis grad selv herre over den omhu, hvormed 

denne udfører en given opgave. Også arbejdskraftens mobilitet, fagligt såvel som geografisk, 

hører ind under den kvalitative indsats. På denne måde opfanges bl.a. dele af 

uddannelsesvalgets forbrugselement. Den ”kvalitative indsats” skal således fortolkes som et 

bredt begreb, der også kan medvirke til at beskrive andre lignende elementer end de 

ovenstående.” (STØV 2008:40). 

Der er således tre hovedelementer i det kvalitative arbejdsudbud. 1) en større arbejdsindsats 2) øget 

incitament til uddannelse og 3) øget mobilitet.  

Det er primært de to første STØV forholder sig til, idet den øgede mobilitet er indregnet i den kvalitative 

indsats (STØV 2008:116). Derfor vil vi også fokuserer på hhv. den kvalitative arbejdsindsats og uddannelse i 

nedenstående. Vi ser først på antagelsen om en øget indsats ved større indtjening, og hvordan topskatten 

ifølge STØV har noget med dette at gøre. 

 

Øget arbejdsindsats ved nedsat skat – ingen empirisk begrundelse 

En forøgelse af indkomsten giver ifølge STØV incitamentsgrunde til at man øger sit arbejdsudbud ikke kun ift. 

timer, men også ved at arbejde hårdere, være mere produktiv, tage de sure og slidsomme tjanser etc. En 

sådan indsats kan således føre til erhvervelsen af tillæg, bonus, lønforhøjelse eller forfremmelser med højere 

løn. Kort sagt folk giver den en ekstra skalle, fordi de måske på sigt kan erhverve sig øgede indtægter, og 

ifølge STØV så betyder dette, at en nedsættelse af topskatten vil få flere til at give den en ekstra skalle.  

”Skattens effekt på individets adfærd mht. valg af kvalitativ indsats er modelleret nøjagtig 

ligesom timebeslutningen. På grundlag af bl.a. empiriske observationer (se afsnit 0) er det som 

udgangspunkt antaget, at substitutionselasticiteten er 0,05 og indkomstelasticiteten er -0,003 

på langt sigt. Disse elasticiteter er antaget konstante over indkomstintervallet og svarer ca. til 

en halvering af de anvendte (gennemsnitlige) timeelasticiteter. En halvering af de anvendte 

timeelasticiteter er valgt af mangel på konkrete estimater. Disse elasticiteter synes, set i lyset 

af ovenstående undersøgelser, ikke at være overvurderede – tværtimod. Det virker om ikke 

andet mere forkert, at sætte elasticiteterne til 0, som man i realiteten gør ved at ignorere 

indsatseffekten.” (STØV 2008:42). 

STØV rapporten har således lagt en elasticitet ind for indsatseffekten på 0,05, dvs. den er halvt så stor som 

timeeffekten, hvor elasticiteten var 0,1. Til gengæld er den konstant over indkomstfordelingen, en 

problematisk antagelse, som vi vender tilbage til. Det skrives også klart og tydeligt, at man reelt ikke har et 

ordentligt grundlag at vurdere denne elasticitet på, og derfor vælger man et halvvejs-niveau mellem 0 og 0,1.  

Men hvorfor vælger man så overhovedet at arbejde med denne elasticitet? Ifølge STØV ville det være 

urimeligt at ignorere denne effekt. 

”Skatternes påvirkning af incitamentet til at yde en højere kvalitativ indsats er ganske 

sparsomt belyst i litteraturen. Det har således ikke umiddelbart været muligt at finde nogle 
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direkte referencer for elasticiteter. At nettoløn og dermed skatten har en betydning for 

medarbejdernes indsats er dog indikeret i flere undersøgelser.”  (STØV 2008:41). 

Spørgsmålet er så, om den ”sparsomme belysning”, der trods alt er, er overbevisende. Det korte svar er nej. 

STØV henviser til især to udenlandske studier samt ét dansk studie. Det ene studie af Lazaer (2000) kigger 

således på sammenhængen mellem output på en glassvarefabrik og aflønningsformen. Han kommer frem til 

en markant produktivitetsstigning når man går fra timeløn til akkordløn. Det skal ikke betvivles, at dette 

studie dokumenterer en sådan sammenhæng. Problemet er, bare at STØV argumenterer for en 

sammenhæng mellem skattesænkelse og arbejdsindsats, som studiet slet ikke undersøger. Der må antages 

at være forskel på det arbejdspres en akkordløn påfører arbejderne, og så at modtage en skattenedsættelse 

ift. arbejdsintensitet med mere. Det er to helt forskellige ting, og studiet fra Lazaer viser intet om, at 

produktiviteten stiger fordi man får nedsat skatten. 

Det andet studie af Clark & Tomlinson (2000) er også af tvivlsom karakter. Også her finder forfatterne, at 

præstationsløn styrker arbejdsindsatsen. Metoden til dette er dog temmelig problematisk. Forfatterne 

spørger således knapt 4.000 lønmodtagere i 1992 om de a) arbejder mere end der kræves og b) om hvor 

meget de arbejder sammenlignet med deres kolleger. Knapt 3.000 svarer på spørgsmålene. Ikke 

overraskende er der ikke mange, der selv medgiver at arbejde mindre end kollegerne. 71 personer svarer 

bekræftende på dette, 82 personer svarer at de ikke arbejder mere end der kræves og resten svarer, at de 

arbejder det samme eller mere end kollegerne. Grundlæggende i surveykonstruktion er, at man laver 

kategorier, der ikke skaber meget skæve fordelinger. Dette er dog netop, hvad Clark & Tomlinson (2000) gør, 

og derfor er deres metode ikke særligt overbevisende, da de får meget få respondenter i gruppen, der selv 

mener de ikke arbejder særligt hårdt. Dette sammenholdt med, at data snart kan fejre 25 års jubilæum, giver 

ikke dette studie den store udsigelseskraft, og slet ikke omkring en øget arbejdsindsats ved en 

skattereduktion, noget studiet slet ikke handler om.  

En passant nævner STØV også, at Det Økonomiske Råd i 1999 henviser til et dansk studie. Efter 

gennemlæsning af DØR’s rapport fra 1999 fremgår det, at der er tale om Erikson & Laustsens studie 

”Managerial pay and firm performance – Danish evidence” (1999). Dette er et udmærket studie og har den 

styrke, at det er foretaget i en dansk kontekst. Problemet i relation til STØV-rapportens argumenter er dog, 

at den for det første heller ikke handler om sammenhængen mellem skat og arbejdsindsats. Den handler om 

præstationsløn. Men endnu mere problematisk er det kun en begrænset gruppe, der undersøges; 1) CEO 2) 

High-level managers og 3) Low-level managers. Kort sagt viser studiet, at direktion, topledere og 

mellemledere performer bedre, hvis de har et element af præstationsløn. Indsatsen måles på virksomhedens 

forrentning af investeret kapital, noget som menigmand selvfølgelig ikke har ret meget indflydelse på. 

Manden på gulvet kan jo knokle nok så hårdt, men hvis ledelsen samtidigt er uduelig vil dette ikke vise sig på 

bundlinjen. Derfor forsøger studiet heller ikke at måle på den menige medarbejders produktivitet eller 

indsats. Studiet forholder sig således kun til ledelsens incitamenter for at yde bedre ved præstationsløn, så 

for det første kan dette ikke generaliseres til alle lønmodtagere. Mere problematisk er dog at heller ikke dette 

studie handler om koblingen mellem arbejdsindsats og lavere skat.      

Ydermere er det stærkt problematisk, at STØV-modellen holder elasticiteten for arbejdsindsats konstant over 

hele indkomstfordelingen. Selv hvis vi antager, at vi kan sidestille præstationsløn og en skattesænkelse er det 

i lyset af, at studiet fra Danmark er baseret på lederpositioner og ikke på almindelige lønmodtagere, desto 

mere grotesk, at man anser det for at være ligegyldigt, om vi ser på direktøren for det hele eller på 

medarbejderen på lageret, når elasticiteterne skal vurderes. Direktøren har alt andet lige en langt større 

indkomsteffekt end lagermedarbejderen. Det er også derfor, at de højeste indkomster har en lavere 
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elasticitet. Den er indarbejdet i timeffekten for det kvantitative arbejdsudbud, men er altså helt fjernet i det 

kvalitative arbejdsudbud for arbejdsindsats. 

Samlet set giver STØV-rapporten intet empirisk belæg for, at personer vil øge deres arbejdsindsats ved en 

skattenedsættelse. Deres begrundelse for dette forhold er af intuitiv og ikke videnskabelig karakter. Og deres 

tildeling af en elasticitet på 0,05 virker som det rene gætværk. 

 

Skat har en skævvridende effekt på uddannelse – i modsætning til den historiske udvikling 

STØV-modellen ser også en anden gavnlig effekt på det kvalitative arbejdsudbud. Det forhold, at nedsat skat 

vil få flere til at tage sig en længere uddannelse. STØV-modellen skriver således meget klart og tydeligt: 

”Et progressivt skattesystem vil mindske den økonomiske tilskyndelse til at tage en uddannelse, 

idet skatten på lønindkomst efter endt uddannelse vil være højere end skatten på den 

lønindkomst, som individet ville have tjent, hvis han i stedet for at have taget en uddannelse 

havde arbejdet. En høj marginalskat virker derfor effektivt som en skat på uddannelse.”  (STØV 

2008:52). 

Der er således en hæmmende effekt ved et progressivt skattesystem ift. at tage en længere uddannelse. Man 

kommer hermed til at tjene flere penge og betale mere i skat. Dette er selvfølgelig korrekt. Der kan være et 

negativt incitament for den enkelte ved at uddanne sig op i topskatten. 

Men denne helt simple model tager simpelthen ikke højde for andre positive forhold som en længere 

uddannelse afstedkommer ift. den økonomiske sikkerhed man opnår, og som må siges at være modvirkende 

økonomiske incitamenter, der gør det attraktivt at uddanne sig uagtet om man skal betale mere i skat eller 

ej.  

1) For det første er der en klar og veldokumenteret sammenhæng mellem ledighed og uddannelseslængde. 

Ufaglærte er markant overrepræsenteret i ledighedsstatistikkerne. Derfor er uddannelse en af de bedste 

sikringer mod at blive arbejdsløse. Dette er veldokumenteret i fx OECD-rapporten ”Education at a 

Glance” (2013). Selv om man betaler en højere skat, vil indkomsttabet værre desto større ved at gå fra 

beskæftiget til ledig. Men denne effekt medregnes ikke i STØV’s regnestykke. 

2) For det andet er der også en klar sammenhæng mellem nedslidning og uddannelse. Ufaglærte og 

faglærte med fysisk krævende jobs, bliver selvfølgelig i højere grad ramt af fysisk nedslidning end 

personer, med længere uddannelser, der typisk har mindre slidsomme jobs26. Der er et klart velstandstab 

for den enkelte ved at gå fra beskæftigelse til fx førtidspension fordi kroppen må sige stop. Disse negative 

konsekvenser regnes heller ikke ind i STØV-modellens uddannelsesregnskab.   

En ting er dog, hvordan enkeltindividers incitamenter påvirkes. Noget andet er, hvordan 

samfundsudviklingen har været i en lang periode, hvor vi både har haft en stigning i skattetrykket, samtidigt 

med at velfærdsstaten er blevet udbygget.  

I Danmarks Statistiks publikation ”60 år i tal” vises udviklingen i uddannelses niveauet fra 1945-2005. Netop 

i denne periode blev velfærdsstaten udbygget finansieret gennem stigende skatter. Samtidigt med at 

skatteniveauet voksede, blev stadigt flere og flere personer uddannet. Stadigt flere fik en studentereksamen 

                                                           
26 http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/7203c48eeb3d4608bc3145af4be808f2-20111116-slid-sender-3000-paa-pension-foer-tid-
hvert-aar  

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/7203c48eeb3d4608bc3145af4be808f2-20111116-slid-sender-3000-paa-pension-foer-tid-hvert-aar
http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/7203c48eeb3d4608bc3145af4be808f2-20111116-slid-sender-3000-paa-pension-foer-tid-hvert-aar
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og stadigt flere fik en universitær uddannelse. Nu kan man selvfølgelig ikke slutte fra gruppens adfærd, til det 

enkelte individs incitamenter til at tage en uddannelse (en økologisk fejlslutning). Omvendt kan man heller 

ikke slutte fra enkeltindividers incitamenter, til den samlede gruppes adfærd (den atomistiske fejlslutning). 

Gør man det, så kommer STØV’s argmunter i hvert fald i modstrid med den observerede virkelighed. For 

billedet er klart. En kraftig vækst i skatterne, der blandt andet finansierer gratis uddannelser og SU, ser ikke 

ud til at bremse lysten til at videreuddanne sig over en 60-årig periode. Dette fremgår af Tabel 4. 

 

Tabel 4. Fuldførte gymnasiale og universitetsuddannelser, 1945-2005 

 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 

Gymnasiale uddannelser        

Mænd       1.827        1.912        5.380        10.991        13.346        15.768        14.119  

Kvinder       1.183        1.412        4.165        11.009        17.904        21.708        19.046  

        

Universiteter o.lign. /Kandidater       

Mænd         899        1.152        1.324         2.561         3.222         4.119         5.877  

Kvinder         141          176          313            942         1.903         3.426         6.338  

Kilde: Danmarks Statistik ”60 år i tal” (2008: 9). 

 

Trods dette forhold fastholdes det i STØV, at det giver mening at beregne elasticiteter på baggrund af 

skatteniveauet. Hvis indkomsten øges med 1 pct. så vil man få en elasticitet på 0,27 for skiftet mellem 

mellemlang uddannelse til lang uddannelse, mens skiftene mellem kort uddannelse til mellemlang 

uddannelse vil være 0,07. Ligeledes vil skiftet mellem kort uddannelse til lang uddannelse være 0,07, hvilket 

er et udtryk for, at dette skift også er mere omkostningstungt for agenten at gennemføre (STØV 2008:61).  

Disse elasticiteter er dog mildt sagt ikke mejslet i granit ifølge STØV: 

”Det har ikke været muligt at finde nogle elasticiteter, der dels beskriver 

uddannelsesbeslutningens følsomhed over for ændringer i nettolønnen, dels synes at kunne 

tilpasses StØV-modellens modelsetup.” (STØV 2008:60). 

Igen ser man således, at STØV-modellen bygger en kerneantagelse om det kvalitative arbejdsudbud på et 

særdeles spinkelt grundlag. Kreativiteten når det kommer til det kvalitative arbejdsudbud kender næsten 

ingen grænser, hvilket ministerens svar på et spørgsmål fra Enhedslisten er et godt eksempel på. 

 

Arbejdstiden kan på sigt ændres i overenskomsten – intet empirisk belæg 

Enhedslistens Pelle Dragsted har i et spørgsmål i oktober 2015 spurgt til, hvorfor man i ministeriets 

regnemodeller ikke forholder sig til den problematik, at mange mennesker i topskatteområdet, ikke er ansat 

på timeløn, men er ansat på kontrakter uden øvre arbejdstid27. Svaret fra ministeriet rummer en række meget 

interessante udmeldinger; 

”Hvis der er tale om en fast månedsløn uden overtidsbetaling, vil en stigning i arbejdsomfanget 

ikke umiddelbart medføre større løn. Imidlertid kan gevinsten ved individuelle tillæg eller 

                                                           
27 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/71/svar/1276117/1564734/index.htm  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/71/svar/1276117/1564734/index.htm
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forfremmelse også øges ved en nedsættelse af marginalskatten, hvilket øger tilskyndelsen til 

at arbejde mere. Derudover er der mulighed for at tage et bijob eller at skifte til et andet 

arbejde, hvor indkomsten i højere grad afhænger af arbejdstiden. Endelig vil et mere udbredt 

individuelt ønske om at øge indkomsten gennem længere arbejdstid på lidt længere sigt kunne 

påvirke den aftalte arbejdstid, herunder også (minimums)arbejdstiden i kontrakter uden øvre 

arbejdstid.” (Skatteministeren oktober 2015:2). 

I endnu et svar til Pelle Dragsted uddyber Skatteministeren dette;   

”På lidt længere sigt vil et mere udbredt individuelt ønske om længere arbejdstid også kunne 

påvirke den aftalte arbejdstid eller andre vilkår i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne. Derudover vil tilskyndelsen til at tage en uddannelse øges, fordi 

den potentielle indtægt ved et fremtidigt job er højere. Da uddannede alt andet lige i 

gennemsnit har et højere beskæftigelsesniveau set over et helt livsforløb, vil dette også isoleret 

set kunne øge arbejdsudbuddet. Tilpasningen af arbejdsudbuddet vil desuden ikke 

udelukkende ske som følge af ændringer for allerede beskæftigede personer. På længere sigt 

vil disse trække sig tilbage og blive erstattet af nye generationer, som ikke er bundet af valg 

foretaget i en situation med højere skatter”. (Skatteministeren januar 2016:3). 

Der henvises således igen til de ovennævnte kvalitative arbejdsudbudseffekter ved en reduktion i topskatten. 

Men endnu en forklaring bliver lanceret, som hverken indgår i ”Fordeling og incitamenter” eller ”STØV”.  

En reduktion i topskatten kan, ifølge Skatteministeren, på sigt øge ønsket blandt lønmodtagerne om, at øge 

arbejdstiden fordi man nu ikke bliver så hårdt beskattet på den sidste tjente krone. Dette kan (måske/måske 

ikke) føre til, at lønmodtagerne vil lægge pres på arbejdsmarkedets parter om at øge arbejdstiden.  

Det nævnes også, at der vil være en generationseffekt i dette. I det dette pres vil manifesterer sig blandt 

yngre mennesker, der ikke er bundet af tidligere aftaler, som blev lavet i en periode med højere skatter, så 

vil dette på sigt kunne give et øget arbejdsudbud.  

Arbejdsmarkedskommissionen foretog en spørgeskemaundersøgelse i deres rapport ”Velfærd kræver 

arbejde”. Resultatet viser, at beskæftigelsen potentielt ville falde med 115.800, såfremt danskerne fik indfriet 

deres ønske om færre arbejdstimer. Respondenterne anfører, at de primært undlader at arbejde mindre 

fordi de ikke har råd til at miste indtægten (Arbejdsmarkedskommissionen 2009). Samme resultater kom 

samfundsforskeren Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet frem til i 2006. 

Dermed er der ikke tegn på, at der vil ske et stort skred mod, at folk ønsker at arbejde mere. Skatteministeren 

mangler simpelthen at føre empirisk bevis for postulatet. Selv hvis vi antager, at der faktisk var et ønske om 

at arbejde mere, så er det ingenlunde sikkert, at et pres på de faglige organisationer straks vil sætte sig 

igennem i form af øget arbejdstid. Den tilpasning ministeriet forudser, vil således kunne tage adskillige årtier, 

og indtil denne tilpasning så skulle slå igennem, vil den skattenedsættelsen så være underfinansieret? Svaret 

blæser i vinden. 

 

Konklusion   

Samlet set er det empiriske grundlag som Finansministeriet beregner arbejdsudbudselasticiteter på meget 

tvivlsomt. Data er tyve år gamle, en resultaterne for mænd, der udgør langt den største gruppe af 

topskattebetalere, er insignifikante.  
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Oven i dette viser megen ny forskning, at der er en række dæmpende effekter, hvad angår elasticiteternes 

størrelse, som Finansministeriet i flere tilfælde ikke håndterer i deres konsekvensberegninger. Dette 

bestyrker blot vores opfattelse af, at Finansministeriet overvurderer de dynamiske effekter ved en reduceret 

topskat.  

Ser man bort fra de modelbaserede studier og kigger på den hårde empiri, så bekræfter et nyt studie, at der 

ikke er en sammenhæng mellem skattesænkelser og øget arbejdstid. Rockwool Fondens meget omfattende 

studie kan således ikke finde klare sammenhænge mellem arbejdstid og skat for den gruppe de undersøger. 

Ligeledes er svarene fra Skatteministeriet uldne når man spørger om det metodiske grundlag for de 

vurderede effekter på arbejdsudbuddet. Der peges her på det kvalitative arbejdsudbud, som fremstår endnu 

mere tyndt og usikkert når man går empirien i ”STØV-rapporten” efter i sømmene. Dette tyder på, at 

Skatteministeriet heller ikke selv mener, at timeffekten i sig selv kan bære de dynamiske effekter, man 

tilskriver topskattesænkelser, og at man derfor i desperation tyer til tvivlsomme spekulationer om folks 

arbejdsindsats, uddannelsesvalg m.m.  
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Bilag 1. Opsummering af elasticiteter  

Studie/aktør Størrelse på elasticitet Hvilken type elasticitet Særlige forhold 

Frederiksen et.al 
2001 

0,1 for alle (0,05 for mænd & 0,15 
for kvinder) 

Kompenseret 
arbejdsudbudselasticitet 

Data fra 1996. Modellen indregner evt. bijob 
og overarbejde, stigmatiseringseffekt ved 
ledighed samt faste omkostninger ved at have 
et bijob eller påtage sig overarbejde.  

Finansministeriet 0,1 for alle & 0,07 for topskatteydere Kompenseret 
arbejdsudbudselasticitet 

 

Finansministeriet 0,06 for alle & 0,04 for 
topskatteydere 

Ukompenseret 
arbejdsudbudselasticitet 

 

DREAM 0,05 for mænd & 0,15 for kvinder Arbejdsudbudselasticiteten  

Kleven & Schultz 
2013 

0,05 for lønmodtagere & 0,1 for 
selvstændige på lønindkomsten. På 
kapitalindkomst ml. 0,1-0,14. For 
store skattereformer 0,14-0,16 og 
små reformer 0,08-0,11 

Ukompenseret 
arbejdsudbudselasticitet 
målt gennem skattepligtig 
indkomst 

Data fra 1984-2005. Opdeler eksplicit 
elasticiteten på hhv. lønindkomst og 
kapitalindkomst. 

Chetty et.al 2011 Under 0,02 for lønmodtagere 
selvstændige 0,14 (0,20 ved 
topskatteknækket) 

Arbejdsudbudselasticitet 
(fremgår ikke om den er 
kompenseret eller 
ukompenseret) målt gennem 
skattepligtig indkomst 

Danske data fra 1994-2001. Anvender en 
statisk model. Man antager, at 
søgeomkostninger efter mere arbejde, samt 
begrænsninger på arbejdstiden (fx via 
overenskomsten) begrænser 
arbejdsudbudseffekterne på kort sigt. 
Fokuserer på hhv. lønmodtagere og 
selvstændige omkring skatteknæk – såkaldt 
bundtning. 

Gruber & Saez 2002 0,12 for al indkomst 1,06 for øvrig 
indkomst, der kan fradrages eller på 
anden måde undvige skattesystemet 

Arbejdsudbudselasticitet 
målt ved skattepligtig 
indkomst (fremgår ikke om 
den er kompenseret eller 
ukompenseret) 

Opdeler på henholdsvis skattepligtig indkomst 
og al indkomst 

Le Maire & 
Schjerning 2012 

0,02 ved anvendelse af Saez’ model. 
0,14-0,20 ved egen model med 
indkomstflytning og 0,34-0,53 uden 
indkomstflytning 

Arbejdsudbudselasticitet 
målt ved skattepligtig 
indkomst (fremgår ikke om 
den er kompenseret eller 
ukompenseret) 

 

Kreiner et.al 2014 Mellem 0,15-0,35 - samlet estimat 
0,3 

Arbejdsudbudselasticitet 
målt ved skattepligtig 
indkomst (fremgår ikke om 
den er kompenseret eller 
ukompenseret) 

Data 2004-06. Indregner en øget jobmobilitet 
ved topskattenedsættelser, der betyder at 
flere personer vil søge og få højere lønnede 
jobs. 

Kreiner et.al 2015 Uden indkomstflytning 0,1 
Med indkomstflytning tæt på 0 

Arbejdsudbudselasticitet 
målt ved skattepligtig 
indkomst (fremgår ikke om 
den er kompenseret eller 
ukompenseret) 
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Reduktion af topskatten er ikke 
selvfinansierende  
 

Af Jonas Kylov Gielfeldt  

 

Indledning  

Vi har i sidste kapitel argumenteret for at Finansministeriet overvurderer de dynamiske effekter af lavere 

topskat, kort sagt arbejdsudbudselasticiteten på 0,1 er for høj. Men selv hvis man accepterer, at 

arbejdsudbudselasticiteten er 0,1 som Finansministeriet opererer med pt., så er det stadig en absurd 

påstand, når borgerlige politikere og organisationer postulerer, at en nedsættelse af topskatten er 

selvfinansierende.  

Hvis topskattesænkelser er selvfinansierende betyder det, at en sænkelse af topskatten tjener sig selv ind 

igen eller endda er en overskudsforretning på grund af de positive, dynamiske effekter lavere topskat påstås 

at have på arbejdstiden og væksten (som tidligere beskrevet). Den måde man måler, i hvilket omfang de 

dynamiske effekter reducerer samfundets indtægtstab er gennem selvfinansieringsgraden. En 

selvfinansieringsgrad på 100 pct. betyder, at en skattenedsættelse er udgiftsneutral. Er den over 100 pct. 

giver det flere penge i statskassen, end man taber, når man lemper topskatten. Afsnittes hovedkonklusioner 

er, at 

 Selv blandt de aktører, der opererer med en arbejdsudbudselasticitet på 0,1, der ifølge vores 

gennemgang er overvurderet, er der aldrig tale om, at topskattesænkelser er selvfinansierende. Typisk 

er selvfinansieringsgraden omkring 0,45. ”Vismands-studiet”, der blev brugt som argument for, at det 

var gratis at fjerne topskatten, er ligger således langt uden for skiven, hvad angår de optimistiske skøn. 

 Dette har også betydning for, hvordan nedsat topskat påvirker de offentlige finanser. I DREAM-modellen 

påvirker samtlige nedsættelser af topskatten, uanset hvordan de er skruet sammen, de offentlige 

finanser negativt. DREAM modellen måler dette gennem den såkaldte holdbarhedsindikator, og den 

reagerer negativt ved samtlige beregninger.  

 Samtidigt påpeger svar fra ministeren, samt en gennemgang af Finansministeriets regnegrundlag, at 

topskattens selvfinansieringsgrad falder, jo mere man mindsker topskattebasen (dvs. rykker 

topskattegrænsen op eller sænker skatteprocenten). Dette er netop sket med Skattereformen 2012, 

hvilket betyder, at selvfinansieringsgraden nu er faldet til ml. 0,27-0,35. 

     

Flere bud på topskattesænkelser 

I de efterfølgende afsnit vil se på en række forskellige forslag til at reducere topskatten, og derfor kan det 

være nyttigt at klargøre de forskellige modeller for en topskattereduktion.  
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1) Fjerne topskatten. En del forslag går simpelthen på at fjerne topskatten, hvilket svarer til at nedsætte 

marginalskatten (skatten på den sidst tjente krone) med 15 pct. Dette er det mest vidtgående og dyre 

forslag. 

2) Nedsætte topskatten. Andre forslag går ikke helt så vidt, men har en ambition om at topskatten skal 

sættes ned, således at den marginale skat falder. I regeringsgrundlaget er ambitionen en nedsættelse 

med 5 pct.point28, mens andre placerer sig på et højere eller lavere niveau. 

3) Hæve grænsen for topskatten. En anden måde at gå til topskatten på er, at topskattegrænsen hæves. 

Dette var hovedpunktet i Skattereformen 2012, hvor topskattegrænsen blev gradvist hævet op til 

467.000 kr. i 202229.  

4) En blanding af pkt. 2 og 3. 

 

Selvfinansierende topskattesænkelser – for godt til at være sandt 

Når man skal undersøge en topskattereduktions virkning på de offentlige finanser, er et af de centrale 

begreber selvfinansieringsgraden (SFG). Den giver information om, hvor stor en andel af udgiften ved en 

skattenedsættelse, der forventes at komme tilbage i statskassen efter skat og afgifter.30 Hvis SFG er 100 pct. 

vil udgiften ved fx at lempe en skat med 2 mia. kr. komme tilbage krone for krone i statskassen i form af 

tilbageløb (indtjening på afgifter fra fx øget forbrug) og adfærd i form af øget arbejdstid og/eller øget 

arbejdsudbud.   

Claus Thustrup Kreiner, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Jakob Roland Munchs ”Taxation and the Long Run 

Allocation of Labor: Theory and Danish Evidence”31 fra 2014, også kendt som ”vismandsstudiet”, er nok det 

mest optimistiske studie, der diskuterer en fjernelse af topskatten. Beregninger på baggrund af studiet viste, 

at det var gratis at fjerne topskatten.32 Studiet er behandlet mere udførligt i afsnittet om Positive effekter af 

lavere topskat er overvurderet, men da studiet blev anvendt som argument for selvfinansierende 

skattelettelser, vil vi kort vende tilbage til det her.  

Studiets konklusioner bygger som tidligere nævnt på meget tvivlsomme antagelser. Der er i modellen således 

indlagt, at ved topskattenedsættelser øges jobmobiliteten blandt alle indkomster. Med 

topskattenedsættelser vil personer nu have et større incitament til at søge højere lønnede stillinger, og de 

vil ifølge modellen også få de højere lønnede stillinger, hvis de søger dem. Givet denne øgede jobmobilitet 

mod højere lønnede jobs, får man så store dynamiske effekter, at det vil være gratis at fjerne topskatten 

(senere trak de dog noget i land).33 Studiet, som gennemgås mere grundigt i afsnittet om elasticiteter, bygger 

således på en antagelse, der slet ikke er empirisk belæg for. Der er intet i arbejdsmarkedsforskningen, der 

peger på, at noget sådant finder sted på det danske arbejdsmarked, og studiet fik berettiget kritik for netop 

denne antagelse.34  

                                                           
28 http://www.stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2015.pdf  
29 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereform-2012  
30 http://www.skm.dk/media/138783/provenu_og_metode.pdf  
31 http://ftp.iza.org/dp8246.pdf  
32 http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/1985175/vismand_topskatten_er_gratis_at_fjerne.html  
33 http://www.business.dk/oekonomi/overvismand-indroemmer-det-er-ikke-gratis-at-fjerne-topskatten  
34 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89960/artikel.html  

http://www.stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2015.pdf
http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereform-2012
http://www.skm.dk/media/138783/provenu_og_metode.pdf
http://ftp.iza.org/dp8246.pdf
http://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/1985175/vismand_topskatten_er_gratis_at_fjerne.html
http://www.business.dk/oekonomi/overvismand-indroemmer-det-er-ikke-gratis-at-fjerne-topskatten
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/89960/artikel.html
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Som vi skal se nedenfor står studiet da også meget alene, når det hævder at en nedsættelse af topskatten er 

selvfinansierende. Der er en bred konsensus om, at det ikke er gratis at fjerne topskatten.  

Det skal her klargøres, at langt det meste af den efterfølgende litteratur bygger på antagelsen om en 

arbejdsudbudselasticitet på 0,1. Som nævnt i afsnittet, der behandler elasticiteterne i Finansministeriets 

regnemodeller, er vi meget skeptiske over for dette niveau. Men selv hvis vi antager, at de 0,1 i elasticitet 

står til troende, så er vi, som vi skal se, meget langt fra at kunne tale om selvfinansierende 

topskattesænkelser.  

 

DREAM-modellens beregninger af lavere topskat 

Den langsigtede strukturmodel DREAM er hyppigt blevet anvendt til at teste forskellige borgerlige partier og 

arbejdsgiverorganisationers reformforslag. DREAM er en generel ligevægtsmodel, der antager at et marked 

rammer en generel ligevægt på langt sigt grundet rationelle aktørers optimerende adfærd. Andre faktorer 

såsom overenskomstbestemte arbejdstidsregler, nytten af en offentlig sektor for erhvervsfrekvensen m.m. 

indgår ikke i modellen, der således giver et ganske idealiseret billede af samfundsøkonomien. Da DREAM som 

sagt er en langsigtet strukturmodel med fokus på den langsigtede finanspolitiske holdbarhed, opereres der 

med begrebet Holdbarhedsindikatoren (HBI), som er et mål for hvorvidt et givent politik-forslag vil forbedre 

eller forværre den langsigtede finanspolitiske holdbarhed (DREAM:2014:7).35 

Det betyder, at hvis et givent forslag betyder at HBI bliver -1,0 pct., så vil det offentlige gå i underskud med -

1,0 pct. af BNP, med mindre man finder de 1,0 pct. et andet sted på de offentlige finanser.  

DREAM-modellens beregninger er ofte taget til indtægt for en række borgerlige reformforslag, og ser man 

på de samlede udspil, hvor elementerne typisk både er reduceret offentligt forbrug, hævelse af 

tilbagetrækningsalderen og lavere overførselsindkomster, så får DREAM-modellen typisk disse samlede 

reformpakker til at gå i plus. Ser man derimod isoleret på topskatten, viser DREAM konsekvent, at 

topskattesænkelser belaster de offentlige finanser. De er altså ikke selvfinansierende. 

DREAM anfører selv, at 45 pct. af statens provenutab kommer tilbage i statskassen som et resultat af 

dynamiske effekter og adfærdseffekter.36 Selv om dette tal kan variere alt efter det konkrete forslag til 

reduktioner i topskatten, så står det klar, at topskattesænkelser ifølge DREAM ikke er selvfinansierende, og 

at de, isoleret set, forringer den langsigtede økonomiske holdbarhed. 

Topskattenedsættelserne forringer konsekvent den langsigtede holdbarhedsindikator, jf. Tabel 5. Værst er 

det selvfølgelig, hvis man fjerner topskatten helt. Dette fører ifølge DREAM til et fald i HBI på ml. 0,49-0,59 

pct. Men også mere lempelige forslag har en negativ effekt på HBI, selv om der ifølge DREAM er en vis andel 

af pengene, der kommer tilbage i statskassen efter tilbageløb og adfærd.37 Selv ikke en model tilpasset Dansk 

Industris egne forudsætninger giver en positiv holdbarhedsindikator. Opsummerende er der således ikke 

belæg for i DREAM modellen at tale om topskattereduktioner som selvfinansierende.   

 

 

                                                           
35 http://www.dreammodel.dk/introduktion.html  
36 http://www.dreammodel.dk/pdf/T2014_12.pdf side 7 nederst. 
37 Det har på baggrund af de offentliggjorte tal ikke været muligt selv at beregne en selvfinansieringsgrad for de forskellige forslag, 
selv om de tydeligvis varierer alt efter det konkrete forslag. Vi må her henholde os til den opgivne SFG på 45 pct. - se evt. note 9. 

http://www.dreammodel.dk/introduktion.html
http://www.dreammodel.dk/pdf/T2014_12.pdf
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Tabel 5. Analyser af nedsat topskat i DREAM 

Aktør Forslag HBI 
Mindreprovenu 
(Umiddelbart) 

Mindreprovenu 
(efter tilbageløb 

og adfærd) 

  Pct. Mia. kr. 

Liberal Alliance (2011) Fjernelse af topskatten -0,59 10,14 Ikke oplyst 

Dansk Industri (2012) - 
DREAM standard a  

Udfase topskat frem mod 2020 -0,49 Ikke oplyst Ikke oplyst 

Dansk Industri (2012)-
DREAM/DI-tilpasset b  

Udfase topskat frem mod 2020 -0,38 Ikke oplyst Ikke oplyst 

Dansk Erhverv (2014) a Topskat sænket med 2 pct.-point i 2015 -0,10 2,4 1,3 

Dansk Erhverv (2014) b Topskat sænket med 6 pct.-point i 2015 -0,20 7,1 3,8 

Dansk Erhverv (2014) c Topskat sænket med 10 pct.-point i 2015 -0,30 11,9 6,4 

Dansk Erhverv (2014) d Topskat sænket med 6 pct.-point i 2015 samt 
hæve topskattegrænse op til 50.000 pr. mnd. 
fra 2023 

-0,30 8,4 5,8 

Kilder:  Liberal Alliance (2011): http://www.dreammodel.dk/pdf/T2011_02.pdf. Dansk Industri (2012 a-b): 

http://www.dreammodel.dk/pdf/T2012_02.pdf. Dansk Erhverv (2014 a-d): http://www.dreammodel.dk/pdf/T2014_12.pdf.  

 

Finansministeriet og Skatteministeriets beregninger af nedsat topskat 

Som tidligere nævnt er det først i de senere år, at man er begyndt at indregne dynamiske effekter fra øget 

arbejdsudbud i de forskellige lovforslag. Grundlaget for denne nye måde at regne på findes i 

Finansministeriets publikation ”Fordeling og incitamenter” fra 200238, der på mange måder indikerede et 

paradigmeskift i Finansministeriets regnemetoder. Det overordnede niveau som man stadig arbejder med i 

Finansministeriet er en SFG på 45 pct. Der er altså ikke tale om selvfinansierende skattenedsættelser, men 

stadigt betragtelige dynamiske effekter. Dette er som nævnt funderet i en arbejdsudbudselasticitet på 0,1.  

Meget centralt er dog, at Finansministeriet arbejder med, at der er en aftagende effekt af at reducere skatten. 

”Reduktionen fra 63 til 62 pct. har derfor en større effekt på marginallønnen end en reduktion 

fra 62 til 61 pct. osv. Derfor har f.eks. en fuldstændig afskaffelse mindre end dobbelt så stor 

effekt på marginallønnen og dermed arbejdstiden som en halvering af topskattesatsen”. 

(Fordeling og incitamenter 2002:293)39 

Det vil altså sige, at man ikke får dobbelt så stor effekt, hvis en skattenedsættelse er dobbelt så stor. Dette 

får en væsentlig betydning for vurderingen af den standard SFG på 45 pct. som Finansministeriet og DREAM 

opererer med. 

                                                           
38 http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-incitamenter-2002  
39 http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-incitamenter-2002 

http://www.dreammodel.dk/pdf/T2011_02.pdf
http://www.dreammodel.dk/pdf/T2012_02.pdf
http://www.dreammodel.dk/pdf/T2014_12.pdf
http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-incitamenter-2002
http://www.fm.dk/publikationer/2002/fordeling-og-incitamenter-2002
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Dette blev også klarlagt, da Liberal Alliance i 2014-15 fik Finansministeriet til at regne på en stor samlet 

økonomisk plan, der skabte en del debat40. Hovedlinjerne i forslagene var markante nedsættelser af en række 

skatter og afgifter finansieret gennem øget tilbagetrækningsalder og mindre offentligt forbrug. Fokus her er 

dog eksklusivt på deres forslag til at afskaffe topskatten. Liberal Alliance foreslog mere specifikt at fjerne 

topskatten, samt at sænke det skrå skatteloft for personlig indkomst til at være 38 pct. Finansministeriet 

vurderede, at statens mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd ville være 7,8 mia. kr. Finansministeriet har 

dog også følgende bemærkning til beregningerne i skatteforslaget;  

”De afledte virkninger af fx lave registreringsafgift mindskes således, hvis energiafgifterne 

samtidig nedsættes. Det betyder alt andet lige, at de afledte virkninger af den samlede pakke 

af ændringer må forvente at være overvurderet, hvorfor pakken vil belaste de offentlige 

finanser mere end angivet i tabel 1” (Finansministeriet 2014:11). 

Det er således vigtigt at holde sig for øje, at det er den isolerede effekt af fx fjernelsen af topskatten, der 

regnes på fra Finansministeriets side. Bliver en fjernelse af topskatten lagt ind i en samlet skatteomlægning, 

kan dens dynamiske effekt svækkes, hvis der samtidigt sker andre skatte- og afgiftslempelser. Konklusionen 

fra Finansministeriet på Liberal Alliances forslag er, at den isolerede effekt af at fjerne topskatten, vil have en 

negativ effekt på statskassen, og at dette forværres, hvis man samtidigt lemper en række andre skatter og 

afgifter. Det er således værd at notere sig, at der altså er en aftagende effekt ved en skattenedsættelse, hvis 

en række andre skatter og afgifter også lempes.    

Samme svar fik Enhedslistens Rune Lund, da han i efteråret 2015 stillede Skatteministeriet en række 

spørgsmål om topskattenedsættelser. Skatteministeriet regnede her på forskellige modeller for en lempelse 

af topskatten. Det første spørgsmål omhandlede statens provenutab som et resultat af Skattereformen 2012, 

samt hvad provenutabet ville blive, hvis man hævede den nuværende topskattegrænse til 750.000 kr.41 Det 

andet spørgsmål omhandlede en vurdering af provenutabet ved en sænkelse af topskatteprocenten med 

hhv. 1, 3, 5 og 10 procentpoint.42 Skatteministeriets svar fremgår af Tabel 6. 

 

Tabel 6. Skatteministeriets beregninger af lavere topskat 

 
Hæve grænsen til 

750.000 kr. 

Reduktion af topskatten med 

Provenutab, mia. kr. 1 pct.-point 3 pct.-point 5 pct.-point 10 pct.-point 

Umiddelbart  7,9 0,9 2,8 4,7 9,4 

Efter tilbageløb 6,0 0,7 2,1 3,5 7,1 

Efter tilbageløb og arbejdsudbud 4,3 0,5 1,4 2,4 5,2 

Kilde:  Skatteministerens svar til Folketingets skatteudvalg på spørgsmål nr. 15 og 19 (alm. del, 2015-16).  

 

Skatteministeriet kommer konsekvent frem til, at der er et provenutab ved de forskellige, hypotetiske 

modeller for nedsat topskatte, og Skatteministeriet fremhæver også den aftagende effekt ved på hinanden 

følgende skattereduktioner; 

                                                           
40 http://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/artikler/beregning-af-liberal-alliances-forslag  
41 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/15/svar/1271470/1558133.pdf  
42 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/19/svar/1271472/1558137.pdf  

http://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/artikler/beregning-af-liberal-alliances-forslag
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/15/svar/1271470/1558133.pdf
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/19/svar/1271472/1558137.pdf
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”Disse beregninger giver anledning til noget mindre selvfinansieringsgrader på ca. 27-35 pct. 

Det afspejler bl.a., at udgangspunktet for beregningen er ændret i forhold til tidligere (bl.a. 

fordi topskattegrænsen er forhøjet som følge af 2012-skattereformen), samt at 

selvfinansieringsgraden af de hypotetiske nedsættelser af topskattesatsen (på hhv. 1, 3, 5 og 

10 pct.point) må antages at være marginalt aftagende med størrelsen af nedsættelsen” 

(Skatteministeriet svar på spm.19:3) 

Dette må forstås således, at Skatteministeriet mener, at der er en aftagende effekt af at sænke topskatten, 

jo mere topskatten allerede er sat ned. Dette er interessant, og sætter således vurderingen af de dynamiske 

effekter af fremtidige topskattenedsættelser i et mere pessimistisk syn, hvor man således må regne med, at 

SFG er markant lavere end de 45 pct. man arbejder med som standard, og nærmere er på et niveau mellem 

25-35 pct. 

Samlet set er den gældende holdning i både Finansministeriet og Skatteministeriet, at topskattenedsættelser 

ikke er selvfinansierende og at SFG tillige bliver mindre jo flere skattereduktioner der bliver lavet.    

 

Selvfinansieringsgrader opsamlende   

I dette afsnit vil vi forsøge at samle op på, hvordan de forskellige bud på SFG placerer sig. I Tabel 7 

sammenlignes SFG for en række publikationer/aktører i forskellige perioder. 

Går man kronologisk frem, så ligger SFG på 45-50 pct. i Finansministeriets publikation ”Fordeling og 

incitamenter 2002”. Her fremgår det også, at der kan være variation alt efter, hvordan en 

topskattenedsættelse indfases, og i de konkrete beregninger placerer Finansministeriet sig lige omkring eller 

over de 50 pct. i SFG. Som nævnt ovenfor er dette det overordnede niveau man stadig arbejder med i 

Finansministeriet og Skatteministeriet, hvilket fremgår af Skatteministeriets svar fra efteråret 2015, om end 

man er blevet mere konservative i skønnet af SFG og nu i udgangspunktet ligger på 45 pct. i SFG.43 Som nævnt 

tager de 45 pct. ikke højde for den aftagende SFG når man gentagende gange sænker topskatten. 

Enhedslisten har med udgangspunkt i en række spørgsmål til Skatteministeriet, fået beregnet 

provenuvirkningerne ved en række forskellige modeller for en topskattereduktion44. Disse egne beregninger 

placerer sig mellem 28,3-33,3 pct. i SFG. Skatteministeriet anerkender i svarene, at deres SFG er noget mindre 

(27-35 pct.) end de normale 45 pct. Dette går i tråd med det svar Skatteministeriet gav i 201445, hvor SFG er 

på 28,8 pct.  

DREAM-modellen placerer sig niveaumæssigt tæt på det nuværende ministerielle niveau med 45 pct. i SFG.46 

Der er dog, som det fremgår af Tabel 6, variation på SFG mellem de forskellige topskatte-forslag, som de har 

beregnet for Dansk Erhverv. Da DREAM desværre ikke splitter deres provenuvirkninger op i hhv. ’efter 

tilbageløb’ og ’efter adfærd’, kan man ikke regne SFG ud for de enkelte forslag. 

                                                           
43 Skatteministerens svar på spørgsmål nr. 19 af 9. oktober 2015 til Folketingets skatteudvalg:  
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/19/1554761.pdf  
44 Skatteministerens svar på spørgsmål nr. 15 af 9. oktober 2015 til Folketingets skatteudvalg:  
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/15/svar/1271470/1558133.pdf 
45 Skatteministerens svar på spørgsmål nr. 109 af 4. november 2014 til Folketingets skatteudvalg: 
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/109/svar/1251993/1529436.pdf  
46 DREAM (2014): http://www.dreammodel.dk/pdf/T2014_12.pdf 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/19/1554761.pdf
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/15/svar/1271470/1558133.pdf
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/sau/spm/109/svar/1251993/1529436.pdf
http://www.dreammodel.dk/pdf/T2014_12.pdf
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Udover DREAM og ministerierne er der også en række andre aktører, der har undersøgt SFG på nedsat 

topskat. Dansk Industri har i en analyse fra ”Indsigt” (2015)47 indlagt en række antagelser. Dette gælder fx 

øget produktivitet fordi man ved nedsat topskat motiveres til at gøre sig fortjent til lønforhøjelse og bonus, 

samt at der vil være et fald i ’brain drain’, altså højtkvalificerede medarbejdere, der flytter væk på grund af 

skatteniveauet. Trods disse ekstra adfærdseffekter får DI stadig en SFG, der begrænser sig til 37,5 pct. altså 

under standardtallet fra ministerierne på de 45 pct. 

Overordnet placerer De Økonomiske Vismænd sig også i dette spænd. I deres rapport fra 2008 (som her er 

gengivet fra AE-rådet)48 vil en afskaffelse af topskatten have en SFG på 44 pct. Til gengæld vil der være en 

meget høj SFG på at sænke topskattesatsen. En reduktion på 1 pct.-point vil have en SFG på hele 57 pct., 

mens en mere håndfast reduktion på 6 pct.-point vil have en SFG på 53 pct. Det vil sige noget højere end, 

hvad der er konsensus om, men stadigt langt fra, at topskattenedsættelse er selvfinansierende.  

Derudover skal det også nævnes at Skatteministeriet i deres ”Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning” 

fra 2008, beregner selvfinansieringsgrader for en række delkomponenter i det såkaldte ”kvalitative 

arbejdsudbud”, der dog for overskueligheden og sammenligneligheden ikke indgår i nedenstående tabel. 

 

Tabel 7. Selvfinansieringsgrad for nedsat topskat, forskellige studier 

Selvfinansieringsgrad Pct. 

Fordeling og incitamenter 2002 samlet skøn 45-50 

Fordeling og incitamenter 2002 topskattegrænse hæves 50 

Fordeling og incitamenter 2002 topskattesatsen sænkes 52 

Vismændene - afskaffe topskatten – 2008 44 

Vismændene - sænke topskatten med 1 pct.-point 57 

Vismændene - sænke topskatten med 6 pct.-point 53 

Skatteministeriet 2014 ved afskaffelse af topskat - egne beregninger 28,8 

Dansk Industris skøn ved afskaffelse af topskat på FM 2014 tal - egne beregninger 37,5 

DREAM - opgivet 2014 45 

Skatteministeriet opgivet som normal SFG 45 

Skatteministeriet 2015 ved sænkelse af topskatteprocent med 1,3,5 & 10 pct.-point - opgivet i svaret 27-35 

Skatteministeriet 2015 givet topskattegrænse på 750.000 - egne beregninger 28,3 

Skatteministeriet 2015 ved reduktion på 1 pct.-point - egne beregninger 28,6 

Skatteministeriet 2015 ved reduktion på 3 pct.-point - egne beregninger 33,3 

Skatteministeriet 2015 ved reduktion på 5 pct.-point - egne beregninger 31,4 

Skatteministeriet 2015 ved reduktion på 10 pct.-point - egne beregninger 26,8 

Kilde: Se litteraturlisten.  

 

                                                           
47 DI (2015): http://publikationer.di.dk/dikataloger/562/2  
48 http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_kommentarer-til-vismaendsrapport-efteraar-2011.pdf  

http://publikationer.di.dk/dikataloger/562/2
http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_kommentarer-til-vismaendsrapport-efteraar-2011.pdf
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Konklusion   

Ganske få danske forskningsresultater peger på, at topskattereduktioner er fuldt ud selvfinansierende. 

Derimod peger både Finansministeriet, Skatteministeriet, De Økonomiske Vismænd, Dansk Industri og 

DREAM-modellen på, at der trods ofte meget positive forventninger til dynamiske effekter, ikke er belæg for 

at påstå, at det er selvfinansierende at reducere topskatten. Oven i dette tyder de sidste svar fra 

Skatteministeriet på, at selvfinansieringsgraden er faldende som resultat af allerede gennemførte lempelser 

i topskatten. Dette stiller alvorlige spørgsmålstegn ved både de eksisterende niveauer for 

selvfinansieringsgraden som der operereres med hos fx ministerierne og DREAM, men i endnu højere grad 

ved vismands-studiet. Samlet set er der således meget dårligt belæg for at fastholde påstanden om, at 

udgifterne ved at sænke eller fjerne topskatten tjener sig ind igen, og argumentet bliver dårligere jo flere 

gange topskatten reduceres.  

Som det vil fremgå af næste afsnit, så er et yderligere problem, at der i Finansministeriets regnemodeller ikke 

er taget højde for den negative virkning lavere topskat har, hvis den finansieres gennem nedskæringer i den 

offentlige sektor.  
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Lavere topskat koster offentlig beskæftigelse 
 

Af Jonas Kylov Gielfeldt 

 

Når topskatten skal sænkes, skal man finde pengene et sted. Det billede, vi har set mange gange, er, at 

Finansministeriet finder pengene gennem lavere offentligt forbrug. Dette kan ske mere eller mindre 

eksplicit. Der kan således være tale om regulære nedskæringer, men ofte sker det nærmest pr. automatik i 

Finansministeriets beregningsmetoder. 

En sænkelse af topskatten foretages, som nævnt, for at øge arbejdstiden. Vi stiller os kritiske over for 

antagelsen om, at dette faktisk vil ske. Hvis vi dog antager, at der faktisk sker en forøgelse af arbejdstiden 

på baggrund af en sænkelse af topskatten, så sker der ifølge Finansministeriets rengemodeller, en 

overflytning af beskæftigelse fra den offentlige sektor til den private sektor.  

Lad os tage et eksempel. En sænkelse af topskatten på 5 procentpoint, resulterer i en øget arbejdstid, der 

svarer til at arbejdsudbuddet øges med, hvad der svarer til 3.300 fuldtidspersoner. Det vil sige, at personer, 

der er i gruppen af topskattebetalere, øger deres arbejdstid med, hvad der svarer til at 3.300 nye personer 

får en fuldtidsstilling. Denne arbejdsudbudseffekt fremgår af et svar på et spørgsmål som Enhedslistens 

Pelle Dragsted har stillet til Skatteministeren. Spørgsmålet går på, hvordan arbejdsudbuddet i henholdsvis 

den offentlige og den private sektor antages at udvikle sig som et resultat af den lavere topskat49. Her er 

svaret fra Skatteministeren meget klart; 

” I beregningen af de afledte provenuvirkninger antages det, at den offentlige lønsum isoleret 

set ikke påvirkes af de afledte adfærdsvirkninger. Det indebærer, at et øget timearbejdsudbud 

(øget arbejdstid) blandt ansatte i den offentlige sektor som udgangspunkt forudsættes 

neutraliseret via en nedbringelse af (eller mindrevækst i) antallet af personer beskæftiget inden 

for den offentlige sektor, således at det samlede antal arbejdstimer i den offentlige sektor er 

uændret.” (Skatteministeriet svar på spm.250:2) 

Det betyder kort sagt, at når arbejdstiden går op for de topskatteydere, der er offentligt ansat, så skal det 

modsvares af, at andre offentligt ansatte må fyres, således, at den samlede volumen af arbejdstid i den 

offentlige sektor er konstant. Ellers ville en konsekvens af lavere topskat være, at de offentlige udgifter 

stiger på grund af øget arbejdstid, og det er man ikke interesseret i. Derfor er det helt afgørende for, at 

ministeriets regnestykke går op, at den offentlige beskæftigelse skal tilpasse sig, det vil sige blive lavere. 

Så selv om en topskattelettelse ikke eksplicit regner med offentlige nedskæringer, så er regnemodellens 

altså skruet sådan sammen, at lavere topskat, såfremt de fører til øget arbejdstid i den offentlige sektor, pr. 

automatik vil føre til lavere offentlig beskæftigelse, og dermed de facto en overflytning fra offentlig til 

privat beskæftigelse.  

Desværre vil Skatteministeren ikke svare på, hvad dette betyder i antal fyringer i den offentlige sektor, da ” 

Den afledte effekt på arbejdsudbuddet opgøres som udgangspunkt samlet og ikke fordelt på hhv. den 

offentlige og den private sektor. ” (Skatteministeriet svar på spm.250:2). Vi kan således ikke få afdækket, 

                                                           
49 http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/250/svar/1305832/1608184.pdf  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/250/svar/1305832/1608184.pdf
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hvor mange offentligt ansatte, der skal ud og finde nyt job, såfremt skattesænkningen faktisk virker og øger 

arbejdstiden. 

Dette påpeges af tidligere overvismand Hans-Jørgen Whitta Jacobsen, der til Mandag Morgen udtaler; 

” Man bør regne på, hvordan reduktioner af det offentlige forbrug påvirker arbejdsudbuddet. 

Det ved vi bare ikke så meget om, men det burde indregnes, når vi taler om, hvordan 

skattereformer kan påvirke arbejdsudbuddet” (Mandag Morgen 2016:2) 

Kort sagt peger Whitta-Jacobsen på, at det er en stor mangel i regnemodellen, at man ikke kan vurdere den 

fulde beskæftigelseseffekt i den offentlige sektor isoleret.  

De knapt så dynamiske effekter af offentlige besparelser  

Vi har ovenfor beskæftiget os med den automatiske nedregulering af offentlig beskæftigelse ved en 

sænkning af topskatten som ministerierne anvender. Men hvis vi går skridtet videre og antager, at 

offentlige besparelser skal finansiere sænkelser af topskatten, så er der en klar negativ beskæftigelseseffekt 

på kort sigt. Dette medgiver Vismændene selv. I Efterårsrapporten fra 2015 har Vismændene i Det 

Økonomiske Råd (DØRS) som de eneste forsøgt at regne sig frem til, hvor mange offentligt ansatte, der skal 

fyres, såfremt offentlige besparelser skal finansiere en skattereform.  

Det er her vigtigt at understrege, at Vismændene regner på effekten af både lavere topskat, og en forøgelse 

af beskæftigelsesfradraget. Desværre har de ikke opdelt regnestykket, så vi kan se den isolerede effekt af 

en lavere topskat. Ikke desto mindre peger deres regnestykke på, at man på langt sigt vil reducere den 

offentlige beskæftigelse med 15.000 fultidsbeskæftigede (DØRS 2015:67). På kort sigt medgiver 

Vismændene, at en skattereform finansieret gennem offentlige nedskæringer vil have en negativ 

beskæftigelseseffekt og en negativ effekt på BNP. De har dog også en stor tro på, at skattereformen vil øge 

den private beskæftigelse, således, at man i 2020 vil have flere fultidsbeskæftigede personer. I 2025 vil 

beskæftigelsen i den private sektor ifølge Vismændene være vokset med 30.000 fultidsbeskæftigede og 

BNP vil samlet være vokset selv om den offentlige andel af BNP vil være reduceret (DØRS 2015:66).  

Vismændenes optimistiske skøn arbejder således med en hurtig og gnidningsfri tilpasning mellem 

beskæftigelsen i den offentlige og private sektor. Men hverken ministerierne eller vismændene er på helt 

sikker grund.  

Det første problem omhandler tilpasningen mellem offentlig og privat beskæftigelse. Det er således ikke 

sikkert, at de fyrede offentligt ansatte hurtigt kan finde sig beskæftigelse i den private sektor, som 

Vismændene fx regner sig frem til. For nogle faggrupper som fx læger og sygeplejesker er mulighederne 

måske gode, mens det for pædagoger og SOSU-assistenter kan være langt sværere at finde privat 

beskæftigelse. 

Det næste problem omhandler selve de afledte negative effekter, der kan være ved offentlige 

nedskæringer. Hvis ikke de beskæftigede kan få passet deres børn, hvad betyder dette så for deres 

mulighed for at øge arbejdstiden? Hvis ikke man længere kan give den optimale behandling på sygehusene, 

så personer kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet, hvilke negative økonomiske konsekvenser har 

dette så for samfundet?  

Overvismand Michael Svarer medgiver denne kritik i Mandag Morgen; 

 ” Det er oplagt at regne på, hvordan ændringer af det offentlige forbrug som for eksempel 

børneinstitutioner, infrastruktur, sygehuse eller uddannelser påvirker arbejdsudbuddet og 
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vækst. Vi ved, at der er en effekt, men vidensgrundlaget er bare så tyndt, at vi af 

forsigtighedshensyn ikke tager det med i vores rapporter” (Mandag Morgen 2016:2) 

Michael Svarer nævner i denne forbindelse også, at Vismændene arbejder på at kunne inkorporere de 

afledte effekter af offentligt forbrug i deres kommende publikationer. For nu afholder det dog ikke 

Vismændene fra at operere med meget positive vurderinger af den langsigtede virkning af lavere skat 

finansieret gennem offentlige nedskæringer, selv om Overvismanden erkender, at det er et alvorligt 

problem for vurderingen af et skattetiltag.  

Opsamlende må man konstatere, at regnemodellen pr. automatik regner med lavere offentlig 

beskæftigelse, og at man ikke ved, hvilke negative konsekvenser dette kan have for den økonomiske 

udvikling. Noget som også de Økonomiske Vismænd anerkender som et alvorligt problem. 
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Lavere topskat giver ikke mere velstand 
 

Af Pelle Dragsted og Anders Hadberg 

Vi har i vores gennemgang af Finansministeriets brug af arbejdsudbudselasticitetet vist, at det er endog 

meget tvivlsomt, om der er positive dynamiske effekter ved at sænke topskatten. For at en reduktion af 

topskatten skal skabe en positiv udvikling i velstand og vækst, er timeeffekten helt afgørende, idet en øget 

arbejdsmængde skaber øget produktion og dermed vækst. Vores gennemgang viser dog, at der kan stilles 

store spørgsmålstegn ved, om der rent faktisk er en timeeffekt, når topskatten sænkes. I dette afsnit vil vi 

gå empirisk til værks og undersøge, om der er en sammenhæng mellem lavere topskat og vækst. Afsnittet 

bekræfter, at der ikke er en sammenhæng mellem lavere skat og vækst.  

Man kan som sagt ikke udelukke, at der er en effekt af lavere topskat på arbejdsudbud. Men effekten er 

meget ofte overvurderet, fordi økonomerne foretager antagelser ud fra stiliserede betragtninger over de 

personer, der bliver berørt af sænket topskat, eller af lønmodtagernes adfærd. Så selvom der måske er en 

arbejdseffekt af lavere topskat, så er det ikke sikkert, at den er særlig stor. Det viser kapitlet Effekter af 

lavere topskat er overvurderet.  

I nogle varianter er argumentet, at effekten af mer-arbejdet ved lavere marginalskat skulle være så stor, at 

den bliver neutral for den offentlige økonomi. Dette argument, som i 2014 blev lanceret på baggrund af et 

studie foretaget af blandt andet to tidligere økonomiske vismænd, vurderer, at ikke blot lønmodtagere som 

ligger lige omkring topskattegrænsen vil arbejde mere, men alle på arbejdsmarkedet vil arbejde mere i 

jagten på at få højtlønsjob. Ideen om den selvfinansierende nedsættelse af topskatten er behandlet 

nærmere i kapitlet Reduktion af topskatten er ikke selvfinansierende.  

Selvom der skulle være en positiv effekt af lavere topskat på arbejdsudbuddet og dermed arbejdet, så er 

det ikke sikkert, at det er nok til at give en samlet positiv effekt på samfundsøkonomien. For en række 

faktorer trækker i den anden retning. Den væsentligste forhindring er, at uligheden sandsynligvis vil vokse, 

når topskatten bliver lavere. Og uligheds-effekten er skadelig for væksten. Det betyder, at lavere topskat 

samlet set kan skade væksten i stedet for at øge den.  

 

Intet empirisk belæg for at lavere topskat giver højere vækst 

Empirisk har den franske økonom Thomas Piketty set på sammenhængen mellem fald i den øverste 

marginalskat og velstandsudviklingen. I en artikel fra 2014 sammenligner Piketty m.fl. (2014), udviklingen i 

topskatten med udviklingen i bruttonationalproduktet pr. indbygger i en række OECD-lande i perioden 

1960-2010. Her finder han, at der ikke er nogen sammenhæng mellem OECD-landenes vækst og 

udviklingen i deres topskatteniveau, jf. Figur 1.50 

Lande som USA eller Storbritannien, hvor topskatten er faldet med mere end 40 procentpoint, har ikke 

oplevet større vækst end lande som fx Danmark eller Tyskland, hvor topskatten er omtrent uændret i 

perioden. 

                                                           
50 Se T. Piketty, E. Saez & S. Stantcheva: “Optimal Taxation of Top Iabour Incomes: A Tale of Three Elasticities”, in American 
Economic Journal: Economic Policy 2014, 6(1): 230-271. Online: https://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-saez-stantchevaAEJ14.pdf  

https://eml.berkeley.edu/~saez/piketty-saez-stantchevaAEJ14.pdf
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Dette resultat gælder ikke blot for den samlede periode. Faktisk skriver Piketty m.fl. (2014: 257), at det 

også gælder, når man ser på de enkelte perioder 1960/64 – 1976/80 og 1976/80 – 2006/10. I figur 1 ses 

det, at lande har nogenlunde den samme økonomiske vækst, uanset om der er lavet ændringer i topskatten 

eller ej.  

 

Figur 1. Ændring i topskat og vækst i BNP pr. indbygger i OECD-lande, 1960-2010 

  
Anm.:  Figurerne viser sammenhængen mellem ændringen den højeste marginalskat og væksten i BNP pr. indbygger i en række forskellige OECD-lande i perioden 

1960-2010 i fire års intervaller. I Panel B er der justeret for BNP-niveauet i 1960. 
Kilde:  T. Piketty, E. Saez & S. Stantcheva (2014: 256) 

 

I Danmark er der heller ikke nogen sammenhæng mellem udviklingen i topskatten og velstandsudviklingen. 

Det kan man måle ved at se på den højeste marginalskattesats på lønindkomst og væksten i BNP pr. capita 

(indbygger). Figur 2 viser udviklingen i den højeste marginalskattesats for lønindkomst og real BNP-vækst 

pr. capita. Figur 3 viser ændringen i den højeste marginalskattesats for lønindkomst og væksten i realt BNP 

pr. capita. 

 

Figur 2. Højeste marginalskattesats for 
lønindkomst og vækst i BNP pr. capita, 1971-2015 

 

Figur 3. Ændring i højeste marginalskattesats for 
lønindkomst og vækst i BNP pr. capita, 1971-2015 

 
Anm.:  BNP pr. capita er 2010-kædede værdier omregnet til vækst. Figur 3 viser sammenhængen mellem ændringer i den højeste marginalskat på lønindkomst i et 

givet år i forhold til året før og væksten i BNP pr. capita i det pågældende år. Den stiplede linje viser tendenslinjen for observationerne. 
Kilde:  Skatteministeriet (skm.dk) og Danmarks Statistik. Egne beregninger. 
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Figur 2 viser, at der i den periode 1970-1985, hvor den højeste marginalskat på lønindkomst steg, da var 

den gennemsnitlige vækstrate i BNP pr. capita højere end i perioden 1985, hvor den højeste marginalskat 

er sænket markant. Den højeste marginalskattesats på lønindkomst steg med 11,15 procentpoint mellem 

1970 og 1985, hvor den toppede. I samme periode var den gennemsnitlige årlige realvækst i BNP pr. capita 

på 2,1 pct. Til sammenligning faldt marginalskattesatsen med hele 16,75 point mellem 1985 og 2015, hvor 

væksten i BNP pr. capita i gennemsnit var på 1,2 pct. om året.  

Figur 3 viser da også, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ændringer i den højeste marginalskat og 

væksten i BNP pr. capita. Hvis en sænkelse af den højeste marginalskattesats skulle få BNP til at stige, så 

ville dette vise sig som en negativ tendens i diagrammet. Men som man kan se er tendensen omvendt, når 

man sammenligner udviklingen år for år. Dette kan man se ved at tendenslinjen (den stiplede linje) har en 

opadgående hældning, hvilket er det modsatte af den ortodokse forudsigelse. 

Sammenfattende må man sige, at der ikke på makro-niveau er empirisk belæg for at sige, at lavere topskat 

skulle føre til større velstand. Faktisk er der stor sandsynlighed for, at lavere topskat vil føre til mindre 

velstand.  
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