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Umiddelbart før jul dannede S, V og M regering, og de store linjer i regeringsgrundlaget er nu på 

plads. En væsentlig del er en ændring af indkomstbeskatningen, som Moderaterne før valget påstod 

ville give både skattelettelser og større provenu til staten. 

Men internationale erfaringer indikerer, at den langt større progression i det ændrede skattesystem 

kan blive meget dyr. 

SVM-regeringen indfører i løbet af i år en klar komplikation af skattesystemet, da den nuværende 

topskat afløses af tre former for topskat: en skat på 7,5 pct. af indkomst mellem 618.370 og 750.000 

kr., en mellemtopskat på 15 pct. mellem 750.000 kr. og 2,5 mio. kr., og Lars Løkkes famøse 

toptopskat på 20 pct. af indkomst over 2,5 mio. 

Finansministeriet regner officielt med, at toptopskatten vil indbringe ca. 700 mio. kr. For at sætte 

beløbets størrelse i perspektiv, er det blot en tiendedel af det offentlige overskud i tredje kvartal af 

2022, eller en promille af statens samlede budget. I bedste fald er statens indtægter ved den nye skat 

således meget begrænsede. 

Et væsentligt problem med vurderingen er, at den er særdeles usikker. 

Finansministeriet er ikke blot forsigtig, når det handler om at regne adfærdsændringer af skat ind i 

dets vurderinger. Det har heller ikke nogen særlig erfaring med større ændringer i det høje 

indkomstsegment. To indikationer fra internationale erfaringer peger på, at de undervurderer de 

negative adfærdsændringer af en toptopskat. 

Den første indikation kommer fra Frankrigs erfaringer med en lignende skat på meget høje 

indkomster. I september 2012 indførte den daværende franske præsident François Hollande en skat 

på indtægter over 1 mio. euro. 

Konsekvensen var, at skatten der første år indbragte 260 og det næsten år 160 mio. euro ud af et 

budget på 460 mia. En del af faldet skyldtes, at flere fra Frankrigs økonomiske elite, deriblandt 

landets rigeste mand, Bernard Arnault, flyttede og tog investeringer med sig. Skatten blev afskaffet i 

2015. 

Den anden indikation kommer fra forskning i fodboldspilleres internationale mobilitet. En artikel fra 

2013 af Henrik Jacobsen Kleven, Camille Landais og Emmanuel Saez i the American Economic Review 

dokumenterede, at fodboldspilleres mobilitet afhænger stærkt af skat. 

Ikke blot flyttede de ofte væk fra lande med højere skat, men dem med størst evner var mest 

tilbøjelige til at flytte. Højere skat vist sig derfor at føre til et særligt talentdræn. 



Mens toptopskatten muligvis er politisk smart, er den fra en økonomisk vinkel alt andet end gavnlig, 

hvis udenlandske erfaringer passer på danske forhold. Regeringen ignorerer, at folk, der tjener over 

2,5 mio., tilhører en international elite af ledere og eksperter, der hurtigt kan flytte. 

Med dem forsvinder både deres kompetencer og deres investeringer. 
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