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Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag med 4.900 kr. 

 
Med aftalen om En ny reformpakke for dansk økonomi er der enighed om at forhøje 
det maksimale beskæftigelsesfradrag med 4.900 kr. til 46.500 kr. (2022-niveau) fra 
2025. Forhøjelsen bidrager til, at det bedre kan betale sig at arbejde, og øger 
derved arbejdsudbuddet.  
 
Beskæftigelsesfradraget udgør i 2022 10,65 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 
41.600 kr. (opgjort før arbejdsmarkedsbidrag og inkl. pensionsindbetalinger). 
Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på 25 
pct. (i en gennemsnitskommune og ekskl. kirkeskat). Dermed har det nuværende 
beskæftigelsesfradrag en skatteværdi på ca. 10.400 kr. Det maksimale 
beskæftigelsesfradrag opnås i dag ved en arbejdsindkomst på ca. 390.600 kr.  
 
Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes med 4.000 kr. fra 2023 og med 
yderligere 900 kr. fra 2025. 
 
Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget med i alt 4.900 kr. fra 2025 bidrager til at 
reducere marginalskatten med knap 2,7 pct.-point. for personer med en 
arbejdsindkomst mellem ca. 390.600 kr. og ca. 436.600 kr., hvor det nye, højere 
maksimale beskæftigelsesfradrag opnås.  
 
Omtrent 1,65 mio. personer skønnes at få en skattenedsættelse (svarende til det 
samlede antal beskæftigede med indkomster over ca. 390.600 kr.). 
Skattenedsættelsen udgør op til 1.230 kr. årligt i en gennemsnitskommune 
(opgjort ekskl. kirkeskat). Den gennemsnitlige nedsættelse blandt de berørte udgør 
ca. 1.150 kr. i gennemsnit (inkl. evt. nedsættelse via kirkeskatten). 
 
Mindreprovenuet skønnes at udgøre ca. 1,2 mia. kr. i 2025 (efter tilbageløb og ad-
færd), jf. tabel 1. Arbejdsudbuddet skønnes at stige med 1.300 fuldtidspersoner, og 
som følge heraf skønnes BNP at stige med knap 1 mia. kr. Indkomstforskellene 
målt ved Gini-koefficienten skønnes forøget med 0,03 pct.-point. 
 

 

Tabel 1 

Fordelings- og arbejdsudbudsvirkninger ved en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, 2025 

(2022-niveau) 
Umiddelbart  

mindreprovenu 
Mindreprovenu efter  
tilbageløb og adfærd 

Arbejds- 
udbud 

Gini BNP 

 Mio. kr. Mio. kr. 
Fuldtids- 
personer 

Pct.-point Mia. kr. 

Det maksimale beskæftigel-
sesfradrag forhøjes med 
4.900 kr. 

1.900 1.200 1.300 0,03 1,0 

 

 
Kilde: Skatteministeriet.  


