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Fordelingseffekter af skattelettelser 

I kapitel II om kapitalindkomstbeskatning i Dansk Økonomi, forår 

2019 indgår beregninger af de fordelingsmæssige konsekvenser af 

en skattelettelse på 100 mio. kr. I dette notat uddybes 

beregningerne, ligesom fordelingseffekten af en skattelettelse på 

henholdsvis 500 mio. og 1 mia. kr. undersøges.  

Skattesystemet påvirker indkomstfordelingen i befolkningen, og en ændring i skatterne, 

påvirker derfor indkomstfordelingen. Fordelingseffekten af en skatteændring afhænger 

både af, hvilken skat der ændres og af størrelsen på ændringen. I dette notat 

undersøges fordelingseffekten af en skattelettelse af en række personskatter på 500 

mio. kr. og 1 mia. kr. Disse supplerer dermed analyserne baseret på skattelettelser på 

100 mio. kr., der er præsenteret i Dansk økonomi, forår 2019. 

 

Fordelingseffekten af ændringen i en given skat måles ud fra den absolutte ændring i 

Gini-koefficienten, som skatteændringen medfører. Gini-koefficienten er et summarisk 

mål for ulighed, der med et enkelt tal udtrykker, hvor stor uligheden er. De beregnede 

ændringer i Gini-koefficienten tager udgangspunkt i en situation, hvor Gini-koefficienten 

er 28,6.1 Beregningerne viser den såkaldte mekaniske effekt af skatteændringerne, 

hvor der ikke er medtaget eventuelle afledte ændringer i skatteydernes adfærd.  

 

Betydning af skattelettelser for ulighed 

Generelt er skattelettelser via reduktioner af skattesatsen for topindkomster den type 

skattelettelse, der øger Gini-koefficienten mest, jf. tabel 1 og 2. En skattelettelse på 

100 mio. kr. vil påvirke indkomstfordelingen mest, hvis den gives via enten lavere 

topskat på kapitalindkomst, lavere topskat på aktieindkomst eller lavere 

ejendomsværdibeskatningssats for de dyreste ejendomme. Skattelettelser på 500 mio. 

kr. eller 1 mia. kr. har størst indflydelse på uligheden, hvis det er topskatten på 

aktieindkomst, der lettes. Både topskatten på kapitalindkomst og den høje 

ejendomsværdibeskatningssats indbringer et relativt lille skatteprovenu – henholdsvis 

                                                
1
 Beregningerne er foretaget på Lovmodellen og tager udgangspunkt i skattereglerne i 2019 og indkomstoplysninger fra 

2016, der er fremskrevet til 2019-niveau. Beregningerne er baseret på en 3,3, pct. stikprøve af befolkningen og er 

derfor behæftet med en vis usikkerhed.  
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211 mio. kr. og 217 mio. kr. – og det er derfor ikke muligt at lette disse skatter med 

hverken 500 mio. eller 1 mia. kr.  

 

For de skatter, hvor provenuet er stort nok til at give lempelser, der svarer til en 

skattelettelse på 500 mio. kr. og 1 mia. kr., gælder, at fordelingseffekten af en lempelse 

af den givne skat er nogenlunde lineær i skattelettelsens størrelse. Det vil sige, at 

ændringen i Gini-koefficienten som følge af en skattelettelse på 1 mia. kr. er 

nogenlunde dobbelt så stor som fordelingseffekten af en skattelettelse på 500 mio. kr. 

og ti gange så stor som effekten af en skattelettelse på 100 mio. kr. Man kan ikke på 

denne baggrund konkludere, at lineariteten også gør sig gældende ved skattelettelser, 

der er større end 1 mia. kr. 
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TABEL 1 FORDELINGSEFFEKT AF SKATTELETTELSE VIA ÆNDREDE SATSER 

 Absolut ændring i Gini ved en skattelettelse på Ændring i Gini relativt til en lempelse af bundskatten på 

 100 mio. kr. 500 mio. kr. 1 mia. kr. 100 mio. kr. 500 mio. kr. 1 mia. kr. 

Kapitalindkomstskattesatser       

Topskat, kapitalindkomster a),b) 0,0060 - - 60 - - 

Rentefradrag, høj sats c) 0,0001 0,0002 0,0004 1 1 1 

Rentefradrag, lav sats c), d) 0,0023 - - 23 - - 

Aktieskat, lav sats 0,0025 0,0124 0,0249 25 31 31 

Aktieskat, høj sats 0,0061 0,0306 0,0616 61 77 77 

Ejendomsværdiskat, lav sats 0,0013 0,0064 0,0128 13 16 16 

Ejendomsværdiskat, høj sats e) 0,0062 - - 62 - - 

Andre skattesatser       

Topskat, personlig indkomst a) 0,0052 0,0261 0,0522 52 65 65 

Bundskat 0,0001 0,0004 0,0008 1 1 1 

Kommuneskat 0,0001 0,0004 0,0009 1 1 1 

Kirkeskat 0,0004 0,0022 0,0043 4 6 5 

AM-bidrag 0,0007 0,0034 0,0068 7 9 9 

Beskæftigelsesfradragssats f) -0,0027 -0,0140 -0,0293 -27 -35 -37 
 

a) En nedsættelse af topskattesatsen er uden betydning, så længe det skrå skatteloft er bindende, og skattelettelsen er derfor implementeret via en reduktion af det skrå skatteloft. 

b) Skatteprovenuet fra topskatten på kapitalindkomst er 211 mio. kr. og det er således ikke muligt at mindske provenuet herfra med hverken 500 mio. eller 1 mia. kr. 

c) Ændring af rentefradraget for negativ nettokapitalindkomst under/over grænsen er beregningsteknisk foretaget ved at øge nedslaget for negativ nettokapitalindkomst under/over 

grænsen. Det svarer til at hæve rentefradraget for negativ nettokapitalindkomst under/over grænsen. 

d) Skatteprovenuet fra den lave rentefradragssats er 164 mio. kr. og det er således ikke muligt at mindske provenuet herfra med hverken 500 mio. eller 1 mia. kr. 

e) Skatteprovenuet fra den højeste ejendomsværdiskat er 217 mio. kr. og det er således ikke muligt at mindske provenuet herfra med hverken 500 mio. eller 1 mia. kr. 

f) Ved ændring af beskæftigelsesfradragssatsen er loftet over beskæftigelsesfradrag uændret. 

Anm.: Tabellen viser den absolutte ændring i Gini-koefficienten, hvis den givne skattesats ændres, så skatteprovenuet mindskes med henholdsvis 100 mio., 500 mio. og 1 mia. kr. Tabellen 

viser desuden ændringen i forhold til konsekvensen af en ændring af bundskatten med samme direkte provenu-effekt. Gini-koefficienten er i udgangspunktet 28,6 og er beregnet på 

baggrund af den ækvivalerede disponible indkomst. Gini-koefficienten er skalleret op med en faktor 100, så den i fravær af negative indkomster vil ligge mellem 0 og 100. 

Beregningerne er baseret på en 3,3 pct. stikprøve af befolkningen og er derfor behæftet med en vis usikkerhed.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Lovmodellen. 
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TABEL 2 FORDELINGSEFFEKT AF SKATTELETTELSE VIA ÆNDREDE BELØBSGRÆNSER 

 Absolut ændring i Gini ved en skattelettelse på Ændring i Gini relativt til en lempelse af bundskatten på 

 100 mio. kr. 500 mio. kr. 1 mia. kr. 100 mio. kr. 500 mio. kr. 1 mia. kr. 

Kapitalindkomstgrænser       

Progressionsgrænse kapitalindkomst a) 0,0052 - - 52 - - 

Progressionsgrænse rentefradrag b) 0,0022 - - 22 - - 

Progressionsgrænse aktieskat 0,0043 0,0225 0,0487 43 56 61 

Progressionsgrænse 

ejendomsværdiskat c) 

0,0056 - - 56 - - 

Andre skattegrænser       

Progressionsgrænse topskat 0,0035 0,0178 0,0359 35 45 45 

Personfradrag d) -0,0019 -0,0093 -0,0187 -19 -23 -23 

Fradrag for faglige kontingenter -0,0004 -0,0012 -0,0022 -4 -3 -3 

Befordringsfradraget -0,0003 -0,0003 -0,0004 -3 -1 -1 

Loft over beskæftigelsesfradrag 0,0011 0,0055 0,0116 11 14 15 

Lumpsumoverførsel d) -0,0019 -0,0095 -0,0191 -19 -24 -24 
 

a) Skatteprovenuet fra topskatten på kapitalindkomst er 211 mio. kr. og det er således ikke muligt at mindske provenuet herfra med hverken 500 mio. eller 1 mia. kr. 

b) Skatteprovenuet fra den lave rentefradragssats er 164 mio. kr. og det er således ikke muligt at mindske provenuet herfra med hverken 500 mio. eller 1 mia. kr. 

c) Skatteprovenuet fra den højeste ejendomsværdiskat er 217 mio. kr. og det er således ikke muligt at mindske provenuet herfra med hverken 500 mio. eller 1 mia. kr. 

d) Beregningen er foretaget for en ændring i personfradraget for personer over 18 år og for et uændret personfradrag for personer under 18 år. 

e) Lumpsumoverførelsen er her beregningsteknisk foretaget ved at tildele alle personer i befolkningen nøjagtig den samme overførsel. 

Anm.: Tabellen viser den absolutte ændring i Gini-koefficienten, hvis den givne skattesats ændres, så skatteprovenuet mindskes med henholdsvis 100 mio., 500 mio. og 1 mia. kr. Tabellen 

viser desuden ændringen i forhold til konsekvensen af en ændring af bundskatten med samme direkte provenu-effekt. Gini-koefficienten er i udgangspunktet 28,6 og er beregnet på 

baggrund af den ækvivalerede disponible indkomst. Gini-koefficienten er skalleret op med en faktor 100, så den i fravær af negative indkomster vil ligge mellem 0 og 100. 

Beregningerne er baseret på en 3,3 pct. stikprøve af befolkningen og er derfor behæftet med en vis usikkerhed.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Lovmodellen. 
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Analysepopulation og beregningsgang 

Alle beregninger er foretaget på Lovmodellen.2 Analysepopulationen består af 

personer, der indgår i E-familier, og opfylder følgende kriterier: 

 

 alle voksne bor i Danmark både primo og ultimo året, og har ikke været 

indvandret i løbet af året  

 alle voksne er fuldt skattepligtige i Danmark i analyseåret 

 familiens beregnede disponible indkomst er forskellig fra 0 og ikke lig den 

grønne check 

 familien består ikke af et udeboende barn under 18 år 

 

Som led i fordelingsberegningerne er ændringer i personers skattebetaling fra 

skattemodellen koblet sammen med Lovmodellens grunddata, da disse grunddata 

indeholder en række klargjorte variable, som er nødvendige i fordelingsberegninger. 

Det gælder bl.a. oplysninger om disponibel indkomst og antal børn og voksne i en 

husstand. Beregningerne tager afsæt i indkomstdata for 2016, og er fremskrevet til 

2019 med lønstigningstaksten fra SMEC. Den disponible indkomst ækvivaleres 

således, at forbrugsmulighederne for familier af forskellige størrelser bedre kan 

sammenlignes. Ækvivaleringen er i øvrigt foretaget med udgangspunkt i følgende 

faktor: 

 

Æ𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑘𝑠𝑛𝑒 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏ø𝑟𝑛) 0,6 
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 Der er taget udgangspunkt i ver. 164mb på baggrund af den flerårige modelbefolkning (FB), som svarer til en stikprøve 

på 3,3 pct. af befolkningen. 


