Den 15. juli 2012

Skattegevinst på 0,7 pct. af indkomsten i 2013
LO har foretaget typeberegninger af skatteaftalens førsteårsvirkning for lønmodtagerne.
Skatteaftalen er underfinansieret de første år, og i 2013 pumpes der 5,2 mia.kr. ud til
husholdningerne via skattereformen.
Beregningerne viser, at de fleste lønmodtagergrupper vil opleve en fremgang i
rådighedsbeløbet på ca. 0,7 pct. af indkomsten som følge af skatteaftalen næste år. Det
svarer i gennemsnit til en stigning i købekraften på omkring 1 pct.
Den største fremgang opnås af de, som vil blive løftet ud af topskatten. Det drejer sig om
en lang række forskellige lønmodtagergrupper med pæne gennemsnitsindkomster. Inden
for LO er det fx flymekanikere, teknikere, ledere/souschefer i offentlige institutioner,
togførere og IT-brugersupportere, jf. tabel 1.
Tabel 1. Skatteaftalens effekt i 2013
Gevinst
skatteaftale

Gevinst
skatteaftale

Kr.

Pct.

5.819

1,03

450.000

Advokatsekretær, grafiker, dykker, bogholder

2.380

0,6

425.000

Socialpædagog, elektriker, mekaniker, slagteriarbejder

2.229

0,6

400.000

Lastbilchauffør. Kontorassistent, maler

2.257

0,6

350.000

Buschauffør, tjener, frisør, møbelsnedker

2.272

0,7

325.000

Sosu-assistent, postbud, træindustriarbejder

2.113

0,7

300.000

Sosuhjælper, fiskepakker, køkkenassistent

1.935

0,7

275.000

Rengøringsassistent, butiksmedhjælper

1.686

0,7

240.000

Direktør

6.626

0,7

1.000.000

Højtlønnet AC’er

6.714

0,8

800.000

Stillingsbetegnelse

Flymekaniker, leder/souschef socialpædagogisk inst.,
tekniker, industrirørsmed, regnskabsassistent, ITbrugersupporter, togfører, stilladsarbejder

Løn

Anm. Det er antaget, at rentefradraget udgør 10 pct. af indkomsten samt, at de ligningsmæssige fradrag,
bortset fra beskæftigelsesfradraget, andrager 20.000 kr. for alle. Der er regnet på ændringer i
beskæftigelsesfradrag og topskattegrænse samt effekten af afgiftsforhøjelser.
Kilde: Aftale om skattereform og egne beregninger.

I tabellen anvendes beregnede gennemsnitslønninger. Blandt alle grupper er der en vis
variation, og det betyder, at der vil være en del personer – især fra grupper med
gennemsnitsindkomster over 400.000 kr. – som får maksimal fordel af skatteaftalen, fordi
de tjener over gennemsnittet i deres gruppe. Omvendt vil der også findes personer, der
tjener mindre end gennemsnittet i de øvre LO-grupper, og som derfor ikke får fuldt udbytte
af den hævede topskattegrænse, selv om det er tilfældet for gennemsnittet.

