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Kronik: Hvorfor skal det være så svært med skat? 
Af Niels Westergård-Nielsen, professor ved Handelshøjskolen i Århus 

Overordnet må man sige, at det er vanskeligt at tro, at der har ligget økonomiske overvejelser bag 
udformningen af forslaget til skattelempelse. I stedet fristes man til at tro, at politiske motiver har 
været de væsentligste, skriver kronikøren 

Regeringen har fremlagt et skatteforslag, der indebærer en vis skattenedsættelse for alle. Det består af to 
dele: dels en forøgelse af grænsen for hvornår man skal betale mellemskat og dels indførelse af et såkaldt 
beskæftigelsesfradrag. Men hvordan virker dette egentlig på det, der er det største problem i dansk økonomi 
på længere sigt: lysten til at arbejde mere og dermed evnen til at betale for opretholdelse af 
velfærdssamfundet i en situation, hvor færre og færre arbejder?  

De fleste kommentatorer har hæftet sig ved, at der er tale om en skattenedsættelse for de fleste og på 3600 
kr. for de med højere indkomst.  

Mere vigtigt for en økonomisk bedømmelse af forslaget er imidlertid, hvordan det virker på arbejdsudbudet. 
Kun hvis arbejdsudbudet målt i timer forøges, skabes der et positivt bidrag til opretholdelse af 
velfærdssamfundet. Problemet med det fremlagte forslag er imidlertid, at det slet ikke er så entydigt i denne 
henseende. Det behøver man ikke fine og indviklede modeller til at vise. Det afgørende er i stedet, at man 
opfylder nogle meget simple og gennemskuelige betingelser. Det skal jeg redegøre for i det følgende.  

Forøgelse af mellemskattegrænsen betyder, at folk med en arbejdsindkomst i intervallet 198.000 til 258.000 
kr. skal betale seks pct. mindre af den sidst tjente krone i 2007, hvor skattenedsættelsen er fuldt indfaset. 
Samtidig betyder det, at de, der tjener mere end 258.000 kr. skal betale 3600 kr. mindre i skat, men samtidig 
er deres marginalskat uændret. Det virker derfor som et ekstra fradrag for den gruppe.  

Den afgørende forskel mellem de to grupper er at den ene udsættes for en ændring af marginalskatten, og 
den anden får et større fradrag. Denne forskel er imidlertid helt afgørende for hvordan folk reagerer. For de, 
der oplever, at skattesatsen falder, er den økonomiske videnskab enige om, at folk øger sin arbejdsindsats. 
Årsagen er naturligvis, at skatteyderen efter skat får lidt mere ud af at arbejde fx en time mere. Hvis det er en 
person med en indkomst i intervallet 198.000 til 258.000 kr. er der tale om seks pct., hvilket med et normalt 
timetal svarer til mellem 7,20 og 9,38 kr. mere pr time. Nogle vil sige, at de jo alligevel ikke vil kunne arbejde 
mere end de sædvanlige 37 timer om ugen, eller at det er alt for lidt til at få alle til at øge arbejdsindsatsen. 
Selv om vi har relativt stive arbejdstidsregler i Danmark er der imidlertid mange muligheder for at tage 
overtid, bijob etc. Det afgørende er imidlertid, at der nu er lidt flere, der er villige til at tage ekstrajob og 
overtid i forhold til en situation med højere skat, idet hver arbejdet time nu giver mere til forbrug.  

For de, der tjener mere end de 258.000 kr., betyder nedsættelsen, at de skal betale 3600 mindre i skat af 
indkomsten op til 258.000 kr., men de skal fortsat betale 59,7 pct. i skat af den sidst tjente krone efter 
bruttoskat (eller 63,25 pct. incl. bruttoskat). Virkningen for dem er også ret sikker ifølge økonomisk teori. Hvis 
man skal betale 3600 kr. mindre i skat, svarer det naturligvis til, at man får 3600 kr. og selv kan bestemme, 
hvad disse penge kan bruges til. De fleste vil købe forbrugsvarer for en del, men de vil også bruge en del på 
at arbejde mindre. Det hænger sammen med, at folk ønsker at købe mere af alting, inklusive fritid, når de 
bliver rigere. Hvis det lyder mærkeligt, så tænk på, hvad der er sket med den generelle arbejdstid over 
årene. Vores realindkomst stiger med to til tre pct. om året, dvs. vi kan købe flere forbrugsvarer, men vi 
bruger også en del af den på at få nedsat den generelle arbejdstid med knap en pct. om året (Beskrivende 
dansk Økonomi, 2002). Heller ikke denne gruppe kan fuldt ud selv bestemme arbejdstiden, så mange vil ikke 
umiddelbart være i stand til at nedsætte arbejdstiden. Men næste gang, hvor der skal arbejdes overtid, eller 
man skal beslutte sig for at tage et bijob etc. vil man formentlig overveje om man hellere skal lade være med 
at påtage sig ekstra arbejde.  



For den, der tjener mindre end 258.000 kr., er der ikke noget at hente med hensyn til udskydelse af 
mellemskatten. Her har man i stedet indført et beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af skattepligtig indkomst op 
til den nye mellemskattegrænse. Det betyder, at marginalskatten for alle beskæftigede i dette interval falder 
med knap en pct. Ideen med beskæftigelsesfradraget er at gøre det lidt bedre at være beskæftiget end at 
være på dagpenge. En meget lettere løsning her ville være at nedsætte dagpengene, men det er en anden 
historie, som jeg gerne vender tilbage til i en anden sammenhæng.  

Alle over mellemskatteniveauet får herudover skatteværdien af det marginale beskæftigelsesfradrag, dvs. en 
direkte skatterabat, som kan bruges til forbrug på kr. 2365 kr., nemlig den såkaldte skatteværdi af det 
maksimale beskæftigelsesfradrag. For personen, som betaler topskat, betyder dette ekstra fradrag, at 
skatten i alt nedsættes med 2365 kr. plus de 3600 kr., som blev forklaret ovenfor.  

Ovenstående viser, at der er meget stor forskel på, om skatten nedsættes med et bestemt beløb, eller om 
marginalskatten nedsættes. Kun ved nedsættelse af marginalskatten, får man en økonomisk tilskyndelse til 
at arbejde. Her taler man om en substitutionseffekt. En forøgelse af det beløb, man har til rådighed efter skat 
betyder derimod et mindre arbejdsudbud. Her taler man om en indkomsteffekt. Skal man være teoretisk 
korrekt, vil en marginalskattenedsættelse også indeholde en vis indkomsteffekt, men normalt er den af 
mindre betydning.  

Men der er også effekter på virksomhederne af en marginalskattenedsættelse, som det er værd at tage med, 
og som man ikke normalt har regnet ind i gevinst og tab ved ændringer i beskatningen. Således ved vi nu, 
(Journal of Public Finance, 2002), at virksomhederne i alle de år, hvor skatten er steget, faktisk har været 
med til at betale en del af skattestigningen i form af højere løn til de ansatte. Mekanismen har givetvis været, 
at de ansatte (mest de private), hver gang skatten er steget, har forlangt og ofte fået en mindre 
"lønkompensation". Dette har medført mindre omkostningsstigninger med tab af markedsandele og mindre 
overskud til følge. Hvis man nu tager fat på den modsatte bevægelse, skulle man forvente, at denne om end 
lille effekt skulle kunne blive til gavn for vore virksomheder og deres konkurrenceevne  

Til denne effekt kommer en anden, som direkte relaterer sig til virksomhedernes muligheder for at øge 
produktiviteten. I de senere år er danske virksomheder i stigende grad begyndt at anvende 
præstationsbaseret løn. Der findes mange forskellige ordninger, men hovedelementet er som regel, at 
medarbejderen får en løn, der afspejler hans produktion, hans "team" produktion eller virksomhedens 
resultat. Bonusordninger eller optioner indeholder de samme elementer. Ideen med disse ordninger er, at de 
skal få medarbejderen til i højere grad at sætte lighedstegn mellem, hvad der er godt for ham eller hende, og 
hvad der er godt for virksomheden. I det helt simple tilfælde, hvor der er tale om en provision på fx 100 kr. pr 
solgt enhed, betyder den nuværende skat på den sidst tjente krone, at medarbejderen beholder mellem 50 
kr. og 37,50 kr. alt efter, om han tilhører det ene eller det andet indkomstinterval. Øges skatten af den sidst 
tjente krone bliver hans lyst til at give den en ekstra skalle naturligvis mindre, og enten skal virksomheden 
øge provisionen, bonus eller optionsværdi, eller også går man glip af det ekstra salg eller den ekstra indsats. 
Tilsvarende bliver medarbejderens tilskyndelse til overhovedet at gå ind i de nye lønordninger tilsvarende 
mindre. En marginalskattenedsættelse må formodes at få tilsvarende positive effekter. Medarbejderen vil nu 
være mere villig til at give den en skalle for virksomheden.  

Men hvad der måske er endnu vigtigere lige i øjeblikket, hvor mange virksomheder sammen med 
medarbejderne overvejer at gå ind i nye lønformer: Medarbejderne vil ved en lavere marginalskattesats være 
mere villige til at gå over på de nye lønformer, fordi den nye løn bliver mere værd.  

Det sidste er vigtigt i en situation, hvor virksomheden måske ikke har så meget at betale som 
produktivitetsbaseret lønstigning ud af de relativt beskedne lønstigninger, som virksomhederne kan give 
medarbejderne i disse år med lav økonomisk vækst og lav inflation. Tilsvarende er der efterhånden en del, 
der tyder på, at det faktisk øger produktiviteten at mobilisere de ekstra kræfter, der ligger i at indføre de nye 
aflønningsmetoder. Igen gælder det, at en øget indkomst i sig selv betyder, at lysten mindskes til at gå ind i 
disse ordninger.  

Og så er vi ved et andet aspekt af det nuværende skatteforslag: Ved at flytte grænsen for, hvornår der skal 
betales mellemskat fra 198.000 til 258.000 kr. sammenpresser man samtidig det område, hvor der skal 



betales mellemskat, således at indkomsten ikke skal stige ret meget før, skatteyderen også skal betale 15 
pct. topskat. Og for at gøre ondt værre, har beskæftigelsefradraget ikke længer nogen virkning for den sidst 
tjente krone for dem, der betaler mellemskat. Folk, med en fremtidig indkomst på omkring 250.000 kr., dvs. 
timeløn på omkring 150 kr., vil opleve en voldsom skattestigning, hvis deres indkomst stiger med 40-50.000 
kr. og vil givetvis opfatte det, som om progressionen er tiltagende. De vil derfor reagere med at indskrænke 
deres arbejdsudbud osv. som beskrevet ovenfor.  

Sammenfattende kan vi derfor sige, at der vil være en vis udbudsstigning for gruppen, der får nedsat den 
marginale skat. Den vil være størst for den gruppe, der ligger i intervallet fra 198.000 til 258.000 kr. efter de 
har betalt AM- og SP-bidrag. For gruppen, der tjener mere, vil der være en modsat rettet tendens, fordi de 
ikke får en lavere marginalskat, men reelt et højere fradrag.  

Samtidig har man fået et skattesystem, der er endnu mere uigennemskueligt end det nuværende. Det sidste 
er vigtigt, hvis borgerne skal have nogen chance for at opføre sig rationelt og økonomisere med det 
knappeste vi har, arbejdstiden. Selv har jeg i dag vanskeligt ved at fortælle mine studenter hvad 
marginalskatten faktisk er i de forskellige indkomstintervaller. I fremtiden bliver det endnu vanskeligere. 
Overordnet må man sige, at det er vanskeligt at tro, at der har ligget økonomiske overvejelser bag 
udformningen af forslaget til skattelempelse. I stedet fristes man til at tro, at politiske motiver har været de 
væsentligste.  

Skulle man pege på en alternativ skattelettelse, som ikke havde disse problemer, ville det være en 
nedsættelse af bruttoskatten. Alle ville få en marginal skattelettelse, ingen ville få modsatrettede effekter af 
en stor indkomstforøgelse, det ville være gennemskueligt, og endelig ville vi ikke yderligere komplicere vores 
skattesystem.  

 


