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4.4.2. Forhøjelse af den høje sats for aktieindkomstskat og satsen 

for det skrå skatteloft for positiv nettokapitalindkomst fra 42 til 45 

pct. 

Regeringen foreslår at øge den høje skattesats på aktieindkomst fra 42 pct. til 43,5 

pct. i 2022 og 45 pct. fra 2023. Tilsvarende ønsker regeringen at forhøje satsen for 

skatteloftet for renteindtægter og anden positiv nettokapitalindkomst fra 42 pct. til 

43,5 pct. i 2022 og 45 pct. fra 2023.  

Der er tale om tilbagerulninger af tidligere skattesænkninger på høje aktie- og ka-

pitalindkomster. Eksempelvis blev den højeste skattesats på aktieindkomst reduce-

ret fra 45 pct. til 42 pct. i 2010 i forbindelse med VK-regeringens Forårspakke 2.0.  

Aktieindkomst beskattes med 27 pct. af indkomsten under en progressionsgrænse 

på 56.500 kr. og 42 pct. af indkomsten over denne grænse. Positiv nettokapitalind-

komst beskattes typisk med ca. 37,1 pct. (gennemsnitskommune), men for tops-

katteydere udgør skatten 42 pct. over et bundfradrag på 46.800 kr. Ægtefæller 

sambeskattes af aktieindkomst  og kapitalindkomst. 

Forhøjelserne af aktieindkomstskatten og skatteloftet for positiv nettokapitalind-

komst skønnes at indebære et merprovenu på ca. 830 mio. kr. efter tilbageløb og 

adfærd i 2030, jf. tabel 1. 

Den øgede beskatning af positiv nettokapitalindkomst og de højeste aktieindkom-

ster bidrager samlet set til at mindske indkomstforskellene målt ved Gini-koeffici-

enten med 0,09 pct.-point i 2030, jf. tabel 2. 

Langt størstedelen af det umiddelbare provenu fra skatteforhøjelsen kan henføres 

til de 10 pct. af befolkningen med de højeste disponible indkomster, og omtrent 

80 pct. kan henføres til den ene procent med de højeste disponible indkomster, jf. 

tabel 2. 

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser 

 2022 2023 2024 2025 2030 

Mio. kr. (2021-niveau)      

Umiddelbar provenuvirkning 
630 1.280 1.300 1.320 1.430 

Merprovenu efter tilbageløb 
490 990 1.000 1.020 1.100 

Merprovenu efter tilbageløb og adfærd 
360 740 750 760 830 

 

 
Anm.: Der er ikke taget højde for eventuelle provenumæssige virkninger af ændret indkomsttransformation for ho-

vedaktionærer. 

Kilde: Skatteministeriet.  
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De to forslag skønnes at berøre i alt ca. 88.000 personer. Den gennemsnitlige 

skattestigning blandt de berørte skønnes at være på omtrent 16.500 kr. 

Tabel 2 

Fordeling af det umiddelbare provenu på indkomstgrupper og ændring af Gini-koefficienten, 2030 

 1.-9. decil 10. decil Top 1 pct. 
Gini 

(pct.-point) 
 

Pct.      

Forhøjelse af skatteloftet for kapitalindkomst 3 97 85 -0,02  

Forhøjelse af aktieindkomstskatten 5 95 78 -0,07  

Samlet 5 95 80 -0,09  

 

 
Anm.:  Anm.: Inddeling af befolkningen på indkomstdeciler er foretaget på basis af personernes familieækvivale-

rede disponible indkomst. Andelen af personer, der berøres af beskatning af positiv nettokapitalindkomst og 

de højeste aktieindkomster, varierer relativt meget over tid som følge af udviklingen på finansmarkederne 

mv. De i tabellen skønnede andele er baseret på data for et enkelt år og er dermed behæftet med væsentlig 

usikkerhed. 

Kilde: Skatteministeriet.  
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