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FORORD
Dansk økonomi står grundlæggende et rigtig godt sted, men er ligesom den øvrige verdensøkonomi udfordret af både inflation, krigen i Ukraine og spændinger på verdensmarkedet.
Vi mærker allerede nu, hvor meget Danmark er del af verden og dermed udfordret
Der har i mange år været vækst og beskæftigelse, der er et vilkår for at udvikle vores land
og vores velfærd. Vi foreslår dette reformprogram for at den udvikling skal fortsætte - både
på den korte og lange bane.
Små generationer og mange ældre, der presser vores velfærd, har vi talt om længe.
En ny verdensorden, der kræver meget store investeringer i vores forsvar og sikkerhed er
kommet til, og så skal både danskerne, Danmark og danske virksomheder rustes yderligere
til at kunne fortsætte den grønne omstilling.
Disse udfordringer kræver at Danmark er et land i vækst, med flere arbejdspladser, flere
virksomheder og flere investeringer. Det er nødvendigt for at Danmark fortsat er et
fantastisk land.
Vi skal justere vores økonomisk politik og sikre, at den understøtter virkelyst og investeringer.
Det kræver, at vi gentænker og indretter os anderledes i nogle dele af vores skattesystem,
uden at vi rokker fundamentalt med balancen i vores samfund.
Helt konkret vil vi omlægge topskatten, og indføre en top-topskat for de rigeste i samfundet.
Vi vil understøtte de laveste lønninger ved at øge personfradraget, når man stiger i løn
– øge incitamentet til at virksomhederne hæver lønnen til de lavestlønnede.
Endelig skal vi styrke investeringslysten ved at sænke aktieindkomstskatten massivt for
de laveste aktieindkomster og markant for de højeste.

Vi vil sænke selskabsskatten til 15%, som vi finansierer 1-til-1 gennem færre erhvervsstøtteordninger. En reduceret selskabsskat vil øge væksten og fremme velstanden
i samfundet. Samtidig vil vi rydde op i de mange erhvervsstøtteordninger og lade
dem falde tilsvarende.
Endelig er vi klar med en reform af SUen for at ændre balancen mellem de midler vi
bruger på undervisning, og det vi bruger på stipendier under studiet. Den omlægning
mod et mere lånebaseret SU-system vil blive eftergivet og modsvaret af et skattefradrag,
når man kommer ud på det danske arbejdsmarked. Det vil også være en gulerod for
udenlandske studerende til at blive i landet, når de er færdige med deres uddannelse
i Danmark.
Nogle af de elementer, som vi bringer i spil bygger på velkendte reformgreb, mens andre
– dele af vores beskæftigelsesreform og indførslen af lønsumsafgifter – er helt nye. Det er
nødvendigt at tænke nyt, hvis vi skal bevæge os væk fra de kendte positioner, der har låst
den økonomiske politik i Danmark fast alt for længe.
Helt konkret vil vores samlede plan gøre Danmark mere end 21 milliarder rigere og øge
arbejdsudbuddet med cirka 20.000 i 2030.
Vores reformudspil er et ambitiøst bud, der bringer Danmark fremad og samtidig sikrer
en god social balance, så vores sammenhængskraft ikke kompromitteres.

Vores plan er ikke blå eller rød, den er lilla.

Moderaterne 2022

VÆKST- OG TOPSKATTEREFORM
For at få råd til fremtidens velfærd er det nødvendigt at sikre fremtidens
velstand. Men vi må heller ikke overstyre og skade sammenhængskraften
i Danmark.
Det er dog hævet over enhver tvivl, at vi særligt er nødt til at kigge på
to vilkår.
1) Topskatten, der hæmmer vækst og virkelyst
2) Skattesatserne på investeringer, der gør det dyrere at investere
i danske virksomheder og mindre attraktivt for både småsparere
og institutionelle investorer.
Moderaternes forslag til en vækst- og topskattereform indeholder
følgende elementer:
•
•
•
•
•

Afskaffelse af personfradrag for de rigeste 5% af danskerne
Forhøjelse af topskattegrænsen fra 544.800 til 670.000 kr.
Omlægning af topskat
Indførsel af arbejdsgiverbetalt lønsumsafgift som finansiering
for omlægning
Nedsættelse af aktieindkomstskatten til hhv. 30% og 10%

AFSKAFFELSE AF PERSONFRADRAG FOR DE RIGESTE
5% AF DANSKERNE
Skattereformen indeholder en afskaffelse af personfradraget for de rigeste
5% af danskerne. Vi mener det er en fair måde at finansiere andre dele af
reformen på, som også vil komme denne gruppe til gavn.
Det er ens livstidsindkomst, der definerer, om man kommer i top 5%.
Det er således alle former for indkomst gennem livet, der regnes med.
Derfor kan det både gælde for eksempelvis personer med formue, personer
med høje aktiegevinster eller personer med kontinuerlig høje lønninger.
De personer vil isoleret set opleve en indtægtsnedgang på 17.433 kr. årligt.
Man anses som top 5%-rigeste, når ens livstidsindkomst gør, at man har
befundet sig i denne gruppe 3 år i træk. Man kan få sit fradrag tilbage, hvis
ens indkomst falder uden for top 7% eller der er andre individuelle årsager.

FORHØJELSE AF TOPSKATTEGRÆNSEN FRA 544.800 TIL 670.000 KR.
Inden omlægningen af topskatten og indførslen af lønsumsafgifter hæves
topskattegrænsen til 670.000 kr.
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INDFØRSEL AF ARBEJDSGIVERBETALT LØNSUMSAFGIFT MOD
OMLÆGNING AF TOPSKATTEN
Vi vil flytte topskattebyrden væk fra den enkelte person og i stedet indføre
lønsumsafgifter, som betales af ens arbejdsgiver.
Grunden til, at vi fjerner topskatten for den enkelte er, at den er en stor
væksthæmmer – og samtidig får vi et lidt enklere personskatte-system.
Men topskatten er også med til at skabe økonomisk lighed – og derfor
erstatter vi den af lønsumsafgifter, som har lighedsskabende effekter for
at holde balancen i samfundet.
Lad os dykke ned i grundtanken.
For det første vil virksomhederne I en overgangsperiode på 1 indkomstår
betale lønmodtagerens topskat. Det vil gælde for medarbejdere, der tjener
mere end 670.000 kr. Det vil sige, at i stedet for at udbetale bruttoløn, der
alligevel skulle betales topskat med, så betaler virksomheden til Skat
Lønmodtageren får nøjagtig det samme beløb indbetalt på sin konto
efter skat.
Efter overgangsperioden, fjernes det topskatte-beløb, som virksomhederne betalte på vegne af deres medarbejdere.
Dernæst indføres en virksomhedsbetalt lønsumsafgift på 3,2% af
hele lønnen for de medarbejdere, der tjener mere end medianlønnen
(352.000 kr. i 2019).
Lønsumsafgiften finansierer fuldt ud omlægningen af topskatten.

(Se regneeksempel i bilag A)
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Det sidste element er indførslen af en negativ lønsumsafgift på -5,8% på de
laveste 25% af lønningerne (under 191.000 kr. i 2019), der betyder, at virksomhederne
vil modtage penge eller få en skatterabat, når man har lavtlønnede ansatte. Det
øger incitamentet til at ansætte personer i den ende af lønskalaen – og samtidig
betyder det, at lønnen vil stige hurtigere for for de, der har de laveste lønninger.
Fremadrettet vil forslaget betyde, at vi får en ensartet, flad skat på arbejde, når
medarbejdere fremover får en lønfremgang. Men i og med, der er en procentuel
lønsumsafgift på lønstigninger over medianlønnen, så vil det have en dæmpende
effekt på lønstigningerne i toppen. Lønnen vil stige langsommere for dem med
de højeste lønninger og stige hurtigere for dem med lave lønninger, og
konsekvensen vil således være en lighedsskabende effekt.
Med disse forslag flytter vi topskatten, der en stor væksthæmmer, væk fra den
enkelte lønmodtager, men bibeholder en social balance.

NEDSÆTTELSE AF AKTIEINDKOMSTSKATTEN TIL HHV. 30% OG 10%
Danmark har nogle af OECD’s højeste skatter på aktieindkomst. Dette skatteniveau
hæmmer danskernes lyst til at investere, og det går ud over dansk iværksætteri,
danske virksomheder og vækst og arbejdspladser i Danmark. Den høje skat er også
med til at flytte virksomheder ud af landet, der i stedet vælger at børsnotere sig i
eksempelvis Sverige, der har mange flere børsnoteringer i Danmark.
Konkret er forslaget i reformen, at man sænker aktieindkomstskatten fra hhv.
42% og 27% til hhv. 30% for aktieindkomster over 56.500 kr. og sænker den helt
ned til 10% for aktieindkomster under 56.500 kr.
Samtidig vil Moderaterne afsøge mulighederne for at ændre lagerbeskatning for
aktieprodukter og investeringer.

Samlet set vil vækst- og topskattereformen øge arbejdsudbuddet med
12.860 og øge BNP med 16,5 milliarder kr. i 2030.
						
Arbejdsudbud		

Provenu (mia)

BNP (mia)

0		

4,6

0

Teknisk forhøjelse af
topskattegrænsen
fra 544.800 til 670.000 kr.

6.870		

-4,3

8,1

Indførsel af arbejdsgiverbetalt
lønsumsafgift mod en
omlægning af topskatten

2.830		

2,1

6,2

Nedsættelse af
aktieindkomstskatten
til hhv. 30% og 10%

3.160		

-4,7

2,2

12.860		

-2,3

16,5

Afskaffelse af personfradrag
for de rigeste 5% af danskerne

Samlet
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BESKÆFTIGELSESREFORM
Vi skal have så mange med i det arbejdende fællesskab, som overhovedet
muligt. I disse år går det godt. Flere og flere oplever glæden ved at bidrage
på arbejdsmarkedet.
Men vi kan gøre mere - både i forhold til den måde, vi, via jobcentre,
understøtter de ledige, men også i forhold til de rammer der er for at
indtræde på arbejdsmarkedet - og ikke mindst til dem, der tilskynder til,
at man bliver der.
Moderaternes forslag til en beskæftigelsesreform indeholder følgende
elementer:
•
•

En stige til arbejdsmarkedet
Jobcenterreform (kommer inden årets udgang)

EN STIGE TIL ARBEJDSMARKEDET: FORSLAG OM TÆTTERE OG VARIG
TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET
For at øge arbejdslysten og øge indkomsten og tilknytningen til arbejdsmarkedet
for de allerlaveste arbejdsindkomster, så introducerer vi en stige til
arbejdsmarkedet.
Reformens mål er at give en kontant gevinst for de laveste lønninger, når de går
fra passiv forsørgelse til arbejde eller øger deres løn ved eksempelvis at arbejde
mere. Dog gælder reformen ikke studerende, der kommer fra videregående
uddannelser.
Det er dyrt og svært at målrette indsatser, der gør det mere attraktivt at gå på
arbejde for de laveste lønninger i Danmark.

Konkret foreslås det, at når man har en lønindkomst mellem 125.000-300.000 kr.
årligt (10.400 kr. - 25.000 kr. pr måned), så kan man få et midlertidigt
beskæftigelsesfradrag på 100% af ens merindkomst op til 36.000 om året
svarende til 3.000 kroner om måneden.
Det ekstra midlertidige beskæftigelsesfradrag på 100% aftrappes over 4 år, så
man i år 1 vil have et øget fradrag på 36.000 kr. om året, faldende til 27.000 kr.
i år 2, som falder til 18.000 kr. i år 3 og ned til 9.000 kr. i år 4.
Det betyder, at hvis man har en indkomst på 20.000 kr. om måneden
og vælger at arbejde nogle flere timer, så man i stedet får 23.000 kr. om
måneden, så vil de 3.000 ekstra om måneden være skattefri det første år.
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ERHVERVSSKATTEREFORM
Danmark er afhængig af et stærkt erhvervsliv. For at tiltrække flere investeringer,
virksomheder og dermed skabe flere og bedre arbejdspladser foreslår vi at lave
en erhvervsskattereform.
Erhvervsskattereform består af to elementer:
•
•

						
Arbejdsudbud		

Provenu (mia)

BNP (mia)

2.100		

-12

24,4

Sanering af erhvervsstøtte

Negativ,		
12
udkendt			
omfang 		

Negativ,
udkendt
omfang

Samlet

Ukendt,		
0
positiv			

Udkendt,
positiv

Sænkelse af selsskabsskat

Sænkelse af selskabsskatten fra 22 til 15%
Sanering af erhvervsstøtte-ordninger

SÆNKELSE AF SELSKABSSKATTEN FRA 22 TIL 15%
For at øge Danmarks konkurrenceevne foreslår vi, at sænke selskabsskatten
fra 22% til 15%. Det er med til at gøre os mere konkurrencedygtige og samtidig
øger det også lønningerne hos de ansatte.
Det koster 12 milliarder kroner at sænke selskabsskatten med 7%-point.

SANERING AF ERHVERVSSTØTTE-ORDNINGER
De 12 milliarder finder vi ved at sænke den offentlige erhvervsstøtte, der
i dag er på cirka 40 milliarder kroner.
Vi vil nedsætte et ekspertudvalg med repræsentation af arbejdsmarkedets
parter, der skal finde de mindst gavnlige erhvervs-støtteordninger, som vi
afskaffer og bruger til at finansiere sænkelsen af selskabsskatten.
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SU-REFORM
Alle, der har evnerne, skal tilbydes og have mulighed for at fuldføre en
videregående uddannelse, uanset social baggrund.
Det er ubetinget godt, at alle studerende modtager SU under uddannelse.
Men balancen er tippet, når udgifterne til SU, overstiger det beløb, vi bruger
på undervisningen. Den balance skal genskabes – og så skal man som
studerende hurtigere komme af med sin gæld gennem skattefradrag, når
man kommer ud på det danske arbejdsmarked.

For studerende på videregående uddannelser betyder det, at der sker
en omlægning så 25 pct. fremover rykkes fra stipendie til lån – og på
kandidatuddannelser rykkes 50% fra stipendie til lån.

DET SJETTE SU-ÅR AFSKAFFES.
Muligheden for et sjette SU-år afskaffes.

SU-reformen består af følgende elementer:

MINDRE REGULERING PÅ 0,75 %-POINT FREM TIL 2030.
•
•
•
•

Fastfrysning af SU for hjemmeboende frem til 2030
Bedre balance på videregående uddannelser
Det sjette SU-år afskaffes
Mindre regulering på 0,75 %-point frem til 2030

FASTFRYSNING AF SU FOR HJEMMEBOENDE FREM TIL 2030
I kroner og ører fastfryses den nuværende nominelle SU-takst til hjemmeboende
frem til 2030.

BEDRE BALANCE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
For de studerende på videregående uddannelser erstatter vi dele af SUen med
SU-lån.
Lånebeløbet kompenseres 100% af et særligt skattefradrag, når man kommer ud
på arbejdsmarkedet – uanset om man har gjort sin uddannelse færdig eller ej og
uanset uddannelseslængde.

Frem til 2030 skal SUen mindre-reguleres med 0,75%-point.
Samlet set SU:
• 2030-effekter (2020-priser):
–
Provenueffekt: = 3,5 mia. kr.
–
Arbejdsudbud: 2.300 + 4.200 = 6.500 årsværk
–
BNP: 1.500 + 3.000 = 4,5 mia. kr. = 0,17 pct. af BNP
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SAMLET OVERSIGT OVER EFFEKTER I 2030
FORSLAG

Provenu (mia.)

Arbejdsudbud

BNP (mia.)

Afskaffelse af personfradrag for de rigeste 5% af danskerne

4,6

0

0

Forhøjelse af topskattegrænsen fra 544.800 til 670.000 kr.

-4,3

6.870

8,1

2,1

2.830

6,2

Nedsættelse af aktieindkomstskatten til hhv. 30% og 10%

-4,7

3.160

2,2

En stige til arbejdsmarkedet

-1,8

450

0,3

3

Ukendt

Ukendt

-12

2.100

24,4

Negativ,
ukendt
omfang

Negativ,
ukendt
omfang

Indførsel af arbejdsgiverbetalt lønsumsafgift mod en omlægning af topskatten

Jobcenterreform
Sænkelse af selskabsskat
Sanering af erhvervsstøtte*

12
		
		

SU-reform

3,5

6.500

4,5

SAMLET

2,4

19.810-21.910

21,3 - 33,7

* Den negative ukendte effekt på arbejdsudbuddet vedrørende sanering af erhvervsstøtte kan potentielt gå ud med arbejdsudbudseffekten

vedrørende sænkelse af selskabsskatten. Den negative ukendte BNP-effekt vedrørende sanering af erhvervsstøtte kan potentielt være mellem
12-24,4 milliarder dkk, da der er usikkerhed om de afledte effekter af erhvervsstøtten.

Kraka og egne beregninger

BILAG A
Nedenfor ses regneeksempel på omlægningen af topskatten og ens bruttoløn.
Eksempel
Gammel topskattegrænse

544,800 kr (efter arbejdsmarkedsbidrag)
592,174 kr (før arbejdsmarkedsbidrag)

Ny topskattegrænse

670,000 kr (efter arbejdsmarkedsbidrag)
728,261 kr (før arbejdsmarkedsbidrag)
Eksempel 1: Lønmodtager med
årlig bruttoløn på 750.000 kr
Før
Efter
ændring ændring

Årsløn (før ændring)
Opkræves af arbejdsgiver
Årsløn (efter ændring)
Årsløn
Arbejdsmarkedsbidrag
Årsløn efter arbejdsmarkedsbidrag
Kommune-/bund-/
og kirkeskat i gns

Indkomst over topskattegrænse
Topskat
Samlet lønindkomst efter skat
Bruttoløn over topskattegrænse
728,261 (før arbejdsmarkedsbidrag)
Ændring i bruttoårsløn
Ændring i procent
Ændring i bruttomånedsløn
Bruttomånedsløn før
Bruttomånedsløn efter

Ændring

750,000

750,000
-5,233
744,767

8.0%

750,000
-60,000
690,000

744,767
-59,581
685,186

-5,233
419
-4,814

37.7%

-260,061

-258,246

1,815

25,000

25,000

0

Skatteværdi af fradrag mv.
20,000
15.0%

-3,000
451,939
21,739

3,000
451,940

-5,233
-24.1%
-436
62,500
62,064

Eksempel 2: Lønmodtager med
årlig bruttoløn på 1.000.000 kr
Før
Efter
ændring
ændring
Ændring

1

1,000,000

1,000,000
-65,416
934,584

8.0%

1,000,000
-80,000
920,000

934,584
-74,767
859,817

-65,416
5,233
-60,183

37.7%

-346,748

-324,065

22,683

25,000

25,000

0

250,000
15.0%

-37,500
560,752
271,739

37,500
560,752

-65,416
-24.1%
-5,451
83,333
77,882

0

