
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Virkning af målrettet Jobfradrag og PensionsBonus fordelt på kommuner 
 

Anm.: 2025-regler. Jobfradraget og PensionsBonusen øger befolkningens disponible indkomster med i gennemsnit 0,93 
pct. Den gennemsnitlige ændring i den relative købekraft i hele landet svarer til et indeks på 100. Der er tale om ændringer i 
den såkaldte ækvivalerede indkomst, dvs. der er taget højde for stordriftsfordele i familien. Ændringen i disponibel indkomst 
afhænger af beregningsrækkefølgen af elementerne i ”Jobreform Fase II”. 
Kilde: Egne beregninger med lovmodellen. 

Jobfradrag og PensionsBonus vil 

komme landdistrikterne til gavn 

Jobreform fase II: Det vil være personer bosat i landdistrikterne, som 

får den største relative stigning i købekraften ved regeringens forslag til 

et ekstra jobfradrag og en PensionsBonus.  
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Tabel 1. Højest og lavest gennemsnitlig fremgang i købekraft  
 

 Top 3 Indeks Bund 3 Indeks 

Vesthimmerland 131 Gentofte 50 

Brønderslev 127 Rudersdal 55 

Vejen 121 Hørsholm 60 

 

Anm.: Den gennemsnitlige ændring i den relative købekraft i hele landet svarer til et indeks på 100. Der er tale om ændrin-
ger i den såkaldte ækvivalerede indkomst, dvs. der er taget højde for stordriftsfordele i familien.  
Kilde: Egne beregninger med lovmodellen. 

Boks 1. JobReform fase II 
 

Som en del af helhedsplanen gennemfører regeringen JobReform fase II, som bl.a. indeholder et 

målrettet jobfradrag og en PensionsBonus.  

 

Ekstra jobfradrag 

Det målrettede jobfradrag vil udgøre 30 pct. af arbejdsindkomsten, der ligger mellem 150.000 kr. 

og 206.700 kr. Det maksimale jobfradrag udgør 17.000 kr. , svarende til en årlig skattelempelse på 

op til ca. 4.350 kr. Jobfradraget reducerer skatten på den sidst tjente krone med ca. 7¾ pct.-point 

for personer med arbejdsindkomster mellem 150.000 kr. og 206.700 kr. 

 

For at målrette jobfradraget aftrappes det med 7¼ pct. af arbejdsindkomsten, der overstiger 

300.000 kr. Jobfradraget er fuldt aftrappet ved en arbejdsindkomst på ca. 534.000 kr.  

 

PensionsBonus 

Regeringen vil – i tilknytning til det målrettede jobfradrag – indføre en PensionsBonus for beskæf-

tigede med indkomst over 300.000 kr., som indbetaler til pension. Det øger tilskyndelsen til opspa-

ring for de beskæftigede, der har begrænsede pensionsindbetalinger i dag.  

 

PensionsBonussen gives for den del af de årlige indbetalinger til fradragsberettigede pensionsord-

ninger (ratepension og livrenter), der overstiger 21.700 kr. Det maksimale fradrag som følge af 

PensionsBonus udgør 17.000 kr.  Personer med en pensionsindbetaling på 7¾ pct. af indkom-

sten vil i kraft af PensionsBonussen ikke opleve en nedsættelse af jobfradraget.  
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