Reformens vigtigste
elementer i skemaer
For at gøre det hele lidt mere overskueligt gengiver vi her de
vigtigste elementer af skattereformen i skemaform.
Bemærk, at vi har taget udgangspunkt i, hvordan bille-

Udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradrag
Har betydning for: Alle, der tjener op til 351.200 kr. pr.

det vil se ud, når reformen er fuldt indfaset i 2020. Alle beløb

år, og som betaler ind på en ratepension eller livrente

vil dog ikke nødvendigvis være præcist, som angivet her, da

med mere.

nogle af dem vil ændre sig med inflationen.

Består i: At beskæftigelsesfradraget øges med det, man
betaler ind på en af de nævnte pensionsordninger.
Skattefradrag: Svært at sige, da det, man betaler ind på
en pensionsordning, skal sammenholdes med den indtægt, man har. Men et typisk eksempel vil være, at man
med indtægter i denne størrelsesorden vil betale 20.000
kr. ind på en pensionsordning, og så vil man få et ekstra
fradrag på 2.130 kr.
Mindre, som man skal betale i skat: I ovennævnte eksempel vil det i en gennemsnitskommune være 550 kr.
pr. år (= 46 kr. pr måned).

Jobfradrag

Indfases: De nye regler vil gælde fra 2018 og fremover.

Gælder for: Alle, der har arbejdsindtægter på mere
end 187.500 kr.
Består i: Et fradrag på 4,5 procent af indtægten fra

Ekstra skattefradrag: Højst 2.500 kr.

Forhøjelse af loftet for
beskæftigelsesfradrag

Beløb, som man højst skal betale mindre i skat:

Har betydning for: Alle, der tjener mere end 351.200

187.500 kr. til 243.000 kr.

ca. 650 kr. om året i en gennemsnitskommune

kr. pr. år.

(= ca. 55 kr. pr. måned).

Består i: At beskæftigelsesfradraget øges med 1.000 kr.

Indfases: 2018: Sats = 2,5%, loft = 1.400 kr.,

for de nævnte personer.

2019: Sats = 3,75%, loft = 2.000 kr.
2020: Sats = 4,5%, loft = 2.500 kr.

Skattefradrag: 1.000 kr.
Mindre, som man skal betale i skat: ca. 250 kr. om året
i en gennemsnitskommune (= 22 kr. pr. måned).
Indfases: Loftet over beskæftigelsesfradraget vil blive
forhøjet med 1.000 kr. fra 2018 og fremover.

Pensionsfradrag
Gælder for: Alle, der indbetaler op til 70.000 kr. pr. år
på en ratepension eller livrente med mere.
Består i: Et fradrag på henholdsvis 32 eller 12 procent
af det indbetalte beløb afhængigt af, om man har 15 år
eller mindre tilbage, før man når folkepensionsalderen,
eller mere end 15 år.
Ekstra skattefradrag: Højst 22.400 kr. eller 8.400 kr.
Beløb, som man højst skal betale mindre i skat: ca.

Sænkelse af
bundskatten
Har betydning for: Alle, der betaler skat.
Består i: At bundskatten sænkes med 0,02 procent i forhold til, hvad den ellers ville have været.
Ekstra skattefradrag: Intet.

5.800 eller 2.200 kr. om året i en gennemsnitskommune

Mindre, som man skal betale i skat: Typisk 50 -100 kr.

(= 485 kr. eller 185 kr. pr. måned).

om året, hvis man runder op eller ned til nærmeste 50 kr.

Indfases: 2018: Sats = 20/8%, 2019: Sats = 22/8%,

(= ca. 4-8 kr. pr. måned).

2020: Sats = 32/12% (afhængigt af, om man har mindre

Indfases: Bundskatten vil blive sænket med 0,02 procent

eller mere end 15 år til folkepensionsalderen).

fra 2018 og fremover.
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