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1 Indledning 

1.1 Forord 
I takt med at store årgange forlader arbejdsmarkedet, og små årgange kommer ind på 

arbejdsmarkedet, vil der være færre til at betale til velfærdstaten. Danmark står derfor over for en 

udfordring i og med de demografiske forhold ændres. Som skattesystemet så ud før Forårspakke 

2.0, ville der i fremtiden ikke være finansieringsmidler nok til at opretholde den standard, 

velfærdssystemet har i dag.1  

 

Siden år 2001 har der været skattestop i Danmark, hvilket danner grundlaget for den nuværende 

regeringens skattepolitik. I år 2004 blev den såkaldte Forårspakke introduceret. Den indeholdt bl.a. 

en forøgelse af mellemskattegrænsen og indførte beskæftigelsesfradraget. I år 2007 gennemførte 

regeringen en yderligere forøgelse af mellemskattegrænsen og forhøjede beskæftigelsesfradraget. 

Disse tiltag blev iværksat for at nedsætte skatten på arbejde og øge incitamentet til at arbejde mere 

og dermed få en større økonomisk gevinst i form af en lavere skattebetaling.   

 

Der har tidligere været mangel på arbejdskraft, hvilket har påvirket private såvel som offentlige 

virksomheder. Den demografiske udvikling bidrager ikke til en løsning af dette problem, hvilket 

sætter et stort pres på de danske virksomheder i forhold til konkurrenceevne mv. Men som den 

aktuelle situation er i dag, med finanskrise, afmatning af den internationale økonomi og øget fokus 

på miljømæssige forhold, har situationen forandret sig. Arbejdsløsheden er stigende, væksten er 

faldene og finansieringsbehovet for de offentlige ydelser stiger.  

 

I mellemtiden har regeringen nedsat en skattekommission, der har udarbejdet et forslag til en ny 

skattereform.2 Denne har dannet grundlag for en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der 

blev vedtaget i marts 2009, benævnt Forårspakke 2.0. Skattekommissionens forslag indebar en 

større skatteomlægning, end der blev vedtaget i Forårspakke 2.0. Flg. var medtaget i 

skattekommissionens forslag, men blev ikke vedtaget i Forårspakke 2.0: Nedsættelse af 

topskattesatsen, DIS-indkomst pålægges AM-bidrag, ophævelse af transparensreglen og tvungen 

overgang til nye regler for kulbrintebeskatning m.m. Derudover var der nogle tiltag i 

skattekommissionens forslag, som delvist blev medtaget i Forårspakke 2.0. Det var flg.: 

Nedsættelse af skatteloftet (blev ikke nedsat i samme grad), størrelsen af den grønne check blev 

                                                 
1 Tfs for skatter og afgifter, Professor Torben M. Andersen, Er skattereformen Langtidsholdbar?, artikel 829, side 3980 ff. 
2 Skattekommissionen, Lavere skat på arbejde, feb. 2009. 
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gjort indkomstafhængig samt øget i forhold til foreslåede, aktieindkomsten blev ikke nedsat som 

foreslået, reglerne vedr. fast ejendom blev delvist medtaget, begrænsningen af rentefradraget blev 

ikke indfaset i samme takt og der var ingen kompensationsordning m.m.3 

 

Forårspakke 2.0 indeholder en række tiltag, herunder en markant reduktion af skatten på 

arbejdsindkomst, hvilket skal gøre det mere attraktivt at forøge den daglige arbejdstid og blive 

længere på arbejdsmarkedet. Disse tiltag er bl.a. igennem en reduktion af bundskatten, afskaffelse 

af mellemskatten og en forhøjelse af topskattegrænsen. Forårspakke 2.0 indeholder yderligere en 

forhøjelse af en række afgifter; herunder energi- og miljøafgifter, samt sundhedsfremmende 

afgifter. I ændringen af skatten skal der tages højde for de stigende afgifter, før man kan tale om en 

skattelettelse, der giver borgerne flere penge imellem hænderne.  

 

Med udgangspunkt i oven for beskrevne udvikling og tiltag findes det interessant, at beskæftige sig 

med indholdet af Forårspakke 2.0. Dette er med henblik på at undersøge, om de vedtagne lovforslag 

vedr. skattelettelser for personer ophæves af afgiftsforhøjelser. I et skattemæssigt perspektiv er det 

især en undersøgelse af, om der kan være skjulte skatter i afgiftslovgivningen.  

 

                                                 
3
 Revision & Regnskabsvæsen, nr. 4, 2009, Hanne Søgaard Hansen & Ditte Julie Johnsen, Skattereform. 
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1.2 Problemformulering 
Et af hovedpunkterne i den nye Forårspakke er at nedsætte skatten på arbejdsindkomst for personer. 

Fokus har været på beskatning af arbejdsindkomst, herunder hvor meget den enkelte person vil 

opnå i skattelettelse. Denne skattelettelse skal ikke alene beregnes på baggrund af en reduktion i 

beskatningen af indkomst, men også ses i forhold til stigningen i forbrugsafgifter mv. 

Skattereformen indeholder en række afgiftsforhøjelser, hvorfor man er nødsaget til at se på, hvor 

meget den disponible indkomst ændres, når afgiftsforhøjelserne indregnes. 

 

Dette leder hen til flg. hovedproblem: 

 

Har Forårspakke 2.0 reelt givet fysiske personer en skattelettelse, eller bortfalder den grundet de 

stigende afgifter?   

 
 
 
For at besvare kandidatafhandlingens hovedspørgsmål vil flg. delspørgsmål blive besvaret: 

 

 Hvad indeholder Forårspakke 2.0? 

 Hvilke ændringer er der i forhold til beskatning af personer? 

 Hvilke ændringer er der på afgiftsområdet for personer? 

 Hvorledes ser skatteberegningen ud for personer før og efter indførelsen af Forårspakke 2.0? 

 Hvorledes påvirker afgiftsforhøjelserne den enkelte person efter Forårspakke 2.0? 
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1.3 Problemafgrænsning 
Formålet med kandidatafhandlingen er at se på de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, der er 

for personer. Kandidatafhandlingen vil ikke beskæftige sig med de samfundsmæssige og politiske 

forhold, der ligger til grund for Forårspakke 2.0.  

 

Denne kandidatafhandling omhandler beskatning af fysiske personer og afgrænser sig fra at 

omhandle selvstændige erhvervsdrivende, beskatning af selskaber og moms, selvom disse er en del 

af Forårspakke 2.0.  

 

Kandidatafhandlingen afgrænser sig fra afgifter, der pålægges erhvervsvirksomheder, selvom 

afgifterne er en del af Forårspakke 2.0. Kandidatafhandlingen koncentrerer sig hovedsageligt om de 

afgifter, der direkte overvæltes på personer, da de fleste erhvervsafgifter ikke betragtes som 

målbare. Det forudsættes dog, at afgiftsforhøjelserne på energiafgifter, sukkerholdige varer og tobak 

bliver lagt direkte over på forbrugeren. 

 

Ved sammenligning med tidligere gældende skattelovgivning vil kandidatafhandlingen afgrænse sig 

fra at gå i dybden med den tidligere gældende lovgivning. Hovedvægten vil være på de ændringer, 

som Forårspakke 2.0 har medført. Hovedområderne i Forårspakke 2.0 og alle væsentlige ændringer 

i skattelovgivningen for personer vil blive berørt. I visse tilfælde er mindre ændringer til 

Forårspakke 2.0 ikke medtaget i kandidatafhandlingen, da det ikke er anset for væsentligt, samt at 

kandidatafhandlingens begrænsede omfang ikke tillader det.   

 

Kandidatafhandlingen afgrænser sig fra nærtstående emner og områder til Forårspakke 2.0, som 

enten mangler relevans i forhold til hovedproblemstillingen, eller på grund af de pladsmæssige 

begrænsninger, kandidatafhandlingen er underlagt. Afgrænsningen er hovedsageligt foretaget ud fra 

en væsentlighedsbetragtning målt i kr. i forhold til problemstillingen.        

 

Kandidatafhandlingen vil udelukkende beskæftige sig med personer, der er fuldt skattepligtige til 

Danmark og afgrænses til kun at omhandle danske forhold. Det samme gælder ved ophør af 

skattepligt. 

 

Da emnet i høj grad er nutidigt og flittigt bliver diskuteret på Christiansborg, bliver der løbende 

ændret i lovgivningen. Efter vedtagelsen af hovedelementerne i Forårspakke 2.0 er der således 
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kommet reguleringer og ændringer til det vedtagne af flere omgange. Væsentlige ændringer er 

medtaget i kandidatafhandlingen eller i perspektiveringsafsnittet. Mindre ændringer og tekniske 

justeringer er ikke medtaget i kandidatafhandlingen pga. en væsentlighedsbetragtning.   

 

Kandidatafhandlingens redegørelse for skatte– og afgiftsmæssige konsekvenser ved indførelse af 

Forårspakke 2.0 baseret på lovgrundlag, teori mv. er opdateret til gældende regler og praksis indtil 

den 1. oktober 2010. Efter denne dato og frem til 1. december 2010, er væsentlige 

ændringer/opdateringer til Forårspakke 2.0 medtaget i perspektiveringsafsnittet.  
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1.4 Metodevalg 

1.4.1 Metode 
I kapitel 2 og 3 beskrives relevant lovgivning i forbindelse med Forårspakke 2.0 - herunder 

inddrages eksempler, i tekst og tal, for at belyse lovgivningen. Eksemplerne er indrammet i en kasse 

og markeret med en lysegrøn farve. Dette er foretaget for at gøre den beskrivende del mere 

læservenlig samt give en bedre og mere dybdegående forståelse af de enkelte områder.  

 

I kapitel 4 undersøges omfanget af skattelettelserne for udvalgte familietyper. De udvalgte 

familietyper gennemgås med henblik på at kunne danne grundlag for en diskussion af første del af 

kandidatafhandlingens hovedproblem – skattelettelser, for personer. Herefter undersøges omfanget 

af afgiftsforhøjelserne for de udvalgte familietyper. Det undersøges med henblik på at kunne danne 

grundlag for en diskussion af anden del af kandidatafhandlingens hovedproblem – 

afgiftsforhøjelser, der påvirker personer. Undersøgelsen vil blive understøttet af 

beregningseksempler. Eksempler, med egne udarbejdede beregninger, er markeret med en lyseblå 

farve. 

 

I kapitel 5 holdes det foregående kapitels resultater og iagttagelser op mod hinanden. Kapitlet 

bygger på den viden, iagttagelser og konklusioner, som er opnået i det foregående kapitel. Samtidig 

sammenlignes resultaterne med andre undersøgelser bl.a. Skatteministeriets.  

 

I kapitel 6 forefindes kandidatafhandlingens hovedkonklusion.  

 

Kapitel 7 indeholder perspektiveringsafsnittet. Der er en kort omtale af de ting, der er observeret 

ved udarbejdelsen af kandidatafhandlingen. Nye vedtagne love/fremsatte lovforslag, som relaterer 

sig til Forårspakke 2.0, er listet op. 

 

I kapitel 8 forefindes et kort referat af kandidatafhandlingen på engelsk.  

 

I kapitel 9 oplistes en fortegnelse af den anvendte litteratur i kandidatafhandlingen.   

 

Ovenfor er det beskrevet, hvorledes kandidatafhandlingen er grebet an kapitel for kapitel. I det flg. 

præsenteres den mere generelle metode.  
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Samtlige grundbeløb i skatte– og afgiftslovgivningen er opjusteret til 2010-niveau. I Forårspakke 

2.0 blev det vedtaget ikke at ændre beløbsgrænserne i PSL § 20 fra år 2009 til år 2010. Når der i 

kandidatafhandlingen er anvendt 2010-niveau, svarer dette således til 2009-niveau, da ingen 

beløbsgrænser er ændret. Fra år 2011 skulle de årlige reguleringer genoptages som efter hidtil 

gældende praksis. Grundbeløbene reguleres normalt årligt. Det er efterfølgende vedtaget i L 221, at 

regulering af beløbsgrænser for skatter m.m. er udskudt fra år 2011 til og med 2013. Fra år 2014 og 

efterfølgende reguleres grundbeløbene igen årligt. Det er valgt at benytte 2010-niveau i 

kandidatafhandlingen for alle indkomstår. Dette matcher således kandidatafhandlingens 

standardisering mht. lønindkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag og øvrige forhold, da 

alle beløb fastholdes i 2010-niveau. Derfor bliver ingen beløbsgrænser/-størrelser tilbage- eller 

fremtidsdiskonteret. Samtidig er alle beløbsgrænser i Forårspakke 2.0 oplyst i 2010-niveau. 

  

Kandidatafhandlingens behandling af teorien vedr. Forårspakke 2.0 bygger primært på sekundære 

data, som er udarbejdet eller skrevet af andre, fx lovforslag, love, artikler, tidsskrifter mv. Særlige 

data vedr. undersøgelsen bygger på primære data, fx interviews med brancheorganisationer mv. 4 

Herudover er der trukket på egne praktiske erfaringer i forbindelse med skattelovgivning. Det er 

vigtigt at forholde sig objektivt til de indsamlede data i kandidatafhandlingen. Fx er en del af 

datagrundlaget udarbejdet af Skatteministeriet, hvorfor man skal forholde sig kritisk til materialet, 

da det kan have politisk karakter. Det samme gælder for materiale udarbejdet af AE 

(Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) og anvendte artikler. Data til brug for undersøgelsen er opstillet 

med objektive forudsætninger. Resultaterne af undersøgelsen har dermed ikke været givet på 

forhånd.       

 

Der er udarbejdet et separat bilagshæfte, hvor alle skatteberegninger mv. er vedlagt. Bilagshæftet 

indeholder også kandidatafhandlingens øvrige bilag. Igennem hele kandidatafhandlingen er der 

indsat kildehenvisninger. Disse vises som fodnoter nederst på den pågældende side. Fodnoten 

indeholder de væsentligste oplysninger om kilden. For yderligere specifikation af kilden mv. 

henvises til litteraturlisten bagerst i kandidatafhandlingen.  

1.4.1.1 Udvalgte personer/skatteberegninger 
I den nævnte undersøgelse i kapitel 4 beregnes indkomstskatten for udvalgte personer. Der benyttes 

som udgangspunkt autentiske data bl.a. i forhold til indkomstoplysningerne. Enkelte steder er 

fiktive data tilføjet. Pålideligheden af datamaterialet anses som høj, da autentiske årsopgørelser 

                                                 
4 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, s. 47 og s. 151. 



Kapitel 1.4 - Metodevalg 

 11 

ligger til grund for år 2009. De autentiske data er indsamlet ved hjælp af en forespørgsel på mail, 

hvor de udvalgte personer frivilligt har valgt at deltage. Antallet af positive tilbagemeldinger har 

ikke været så stor som håbet, hvilket antageligt skyldes, at folk ikke er villige til at udlevere 

fortrolige og private oplysninger om deres økonomi. Det har påvirket undersøgelsen i og med, at 

ikke alle områder indenfor Forårspakke 2.0 bliver berørt.  

 

For at undersøgelsen skal dække de mest almindelige familietyper og samtidig berøre de 

væsentligste områder i Forårspakke 2.0, har det været nødvendigt at konstruere nogle fiktive 

oplysninger. De fiktive oplysninger vurderes ikke at forringe opgavebesvarelsen i forhold til de 

autentiske oplysninger. Enkelte steder er der ”pyntet” lidt på personoplysningerne og de enkelte 

data. Dog under forudsætning af, at det i virkeligheden vil være troværdigt. Det har ikke været 

muligt at tilrettelægge undersøgelsen, så den dækker hele Danmarks befolkning.     

 

Skatteberegningerne for de udvalgte personer er beregnet i skatteprogrammet SP skat 2009 version 

2.02 udgivet af Magnus Informatik A/S. Programmet er et skatteprogram, som anvendes af 

revisorer m.m. til at beregne personskat. Det har dog kun været muligt at benytte SP skat som 

hjælpeværktøj og kontrolberegning for indkomstårene 2009 og 2010, da programmet kun er 

opdateret til og med indkomståret 2010.5 For efterfølgende indkomstår er der udarbejdet et regneark 

i Excel, der kan beregne personskatten. 

 

I undersøgelsen opdeles de udvalgte personer efter forskellige karakteristika. Opdelingen er i 

familietyper med forskellige karakteristika, som er flg.: Enlige med & uden børn, familier med & 

uden børn, enlig pensionist & pensionistægtepar, dagpengemodtager & studerende, der modtager 

SU. Familietyperne opdeles yderligere efter, om de bor til leje eller har en ejerbolig samt efter hvor 

høj en indkomst, de har. Grunden, til at de udvalgte personer er opdelt i familietyperne, er bl.a. for 

at kunne behandle afgiftsstigningerne så realistisk som muligt. En enlig i lejebolig har ikke samme 

forbrug som en børnefamilie i et stort hus fx i forhold til varme, el mv. Således er det mere korrekt 

at fordele afgifterne pr. husstand i stedet for pr. person. 

 

For at undersøgelsen skal være sammenlignelig, vælges det at standardisere/fastholde oplysningerne 

for de udvalgte personer. Der tages udgangspunkt i indkomståret 2009, der findes en årsopgørelse, 

som er genereret hos SKAT. Hvis en person i år 2009 fx er arbejdsløs en del af året eller købt et 

                                                 
5 Programmet er efterfølgende opdateret med år 2011. 



Kapitel 1.4 - Metodevalg 

 12 

hus, vil de samme vilkår være gældende for personen i de udvalgte år, hvor der udarbejdes 

skatteberegninger. Det samme gør sig gældende ved fastholdelse af lønindkomst, kapitalindkomst 

og ligningsmæssige fradrag. Det er nødvendigt at lave en standardisering for de udvalgte 

personerne, så ændringerne i Forårspakke 2.0 kan måles. Hvis indkomster mv. ikke blev fastholdt, 

ville det være svært at afgøre, om ændringerne i skatten skyldtes ændrede indkomstforhold for 

personen eller ændringer i forbindelse med Forårspakke 2.0.  

1.4.1.2 Udvalgte år til skatteberegninger 
Der er udarbejdet skatteberegninger for de udvalgte familietyper. For overskuelighedens skyld, 

samt kandidatkandidatafhandlingens omfang, er det valgt ikke at udarbejde skatteberegninger for 

alle de år, Forårspakke 2.0 vedrører. Forårspakke 2.0 træder i kraft i år 2010, men er først fuldt 

integreret i indkomståret 2019. År 2009, 2010, 2012 og 2019 er udvalgt som testår. Nedenfor gives 

en begrundet redegørelse for, hvorfor disse år er udvalgt.  

 

År 2009 

År 2009 er udvalgt, da det var sidste år, inden Forårspakke 2.0 trådte i kraft. Hermed beregnes det 

for den enkelte testperson, hvor meget personen betalte i skat efter de daværende skatteregler. For at 

se, om den enkelte personen har opnået en skattelettelse, er det nødvendigt at vide, hvad personen 

betalte i skat før skattereformens ikrafttrædelse.  

 

År 2010 

Hovedforløbet af skattereformen gennemføres i indkomståret 2010. Derfor er dette år udvalgt. De 

væsentligste ændringer i år 2010 er en sænkelse af indkomstskatterne og indførelse af nye tiltag 

som multimedieskatten, den grønne check, fjernelse af skattefordelen på medarbejderobligationer 

og individuelle medarbejderaktier, indførelse af loftet på ratepensioner og rejseudgifter samt en 

række afgiftsforhøjelser. For at se om den enkelte personen har opnået en skattelettelse, er det 

nødvendigt at vide, hvad personen skal betale i skat, efter de væsentligste ændringer er indført.  

 

År 2012 

Skattereformen medfører en reduktion af skatteværdien af rentefradraget og de ligningsmæssige 

fradrag. Disse træder i kraft fra år 2012, hvorfor dette år er udvalgt. Flg. er yderligere reguleret fra 

år 2012: Tillæg til befordringsfradrag for lavtlønnede, standardfradraget for dagplejere, gaver til 

velgørende foreninger samt kilometergrænsen for daglig befordring m.m. Herudover er skattesatsen 

på aktieindkomst under den lave grænse nedsat.  
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År 2019 

Reduktionen af skatteværdien af rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag gennemføres 

gradvist over 8 år fra år 2012 til år 2019. I år 2019 bliver de sidste ændringer i forbindelse med 

Forårspakke 2.0 gennemført, hvorfor dette år er udvalgt. Samtidig kan man se den fulde virkning af 

Forårspakke 2.0 i år 2019. For samlet overblik over Forårspakke 2.0´s vedtagne ændringer, henvises 

der til bilag 1. 

1.4.1.3 Afgifter  
I undersøgelsen udarbejdes der afgiftsberegninger for de forskellige familietyper. 

Afgiftsberegningerne er ligesom skatteberegningerne udarbejdet i årene 2010, 2012 og 2019. Der er 

ikke udarbejdet en afgiftsberegning for år 2009, hvilket skyldes, at det er stigningen i afgifterne der 

beregnes efter indførelsen af Forårspakke 2.0.  

 

Der er bl.a. rettet henvendelse til Danmarks Statistik for at finde oplysninger om de forskellige 

familietypers forbrug. Danmarks Statistik opgør deres forbrugsundersøgelser i beløb og ikke i 

måleenheder. For at undersøge afgiftsstigningerne er det nødvendigt at have forbruget målt i de 

samme måleenheder, som afgifterne betales efter, fx el-afgiften i kWh, energiafgiften i GJ mv. For 

at finde afgifterne i disse måleenheder er der rettet henvendelse til forskellige brancheorganisationer 

og virksomheder herunder: Energistyrelsen, DANVA, Dong Energy, Bryggeriforeningen, Dansk 

Industri Fødevarer og Dansk Is Industri. De forskellige brancheorganisationer og virksomheder har 

udleveret statistikker, forbrugsundersøgelser, rapporter og oplysninger i forbindelse med de 

efterspurgte afgifter.  

 

Materialet kan delvist ses i bilagshæftet, hvor der er vedlagt et udsnit af rapporterne. For at se de 

fulde rapporter, henvises til den enkelte brancheorganisation/virksomhed og deres hjemmesider. 

Pålideligheden af datamaterialet anses for forholdsvist højt, da det er udarbejdet af de ovennævnte 

brancheorganisationer/virksomheder. Der tages udgangspunkt i det udleverede materiale til 

opgørelsen af de afgiftsbelastede produkter for de forskellige familietyper. For at beregne de 

forskellige afgifter for familietyperne har det været nødvendigt at opstille nogle forudsætninger, 

som opgøres så realistisk som muligt.  

 

Brancheorganisationerne opgør ofte deres forbrug i gennemsnit pr. person og ikke efter familietype 

eller indkomstforhold. Alligevel er brancheorganisationernes forbrug bl.a. lagt til grund for de 

udvalgte personernes forbrug, da det ikke kan bestemmes nærmere. For at få det mere korrekt 
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fordelt på familietyper er der indhentet materiale fra Danmarks Statistik. Materialet fordeler 

forbruget målt i kr. for de enkelte familietyper. SKAT´s værdiansættelse af forskellige skønsposter 

for indkomståret 2010 er ligeledes benyttet, og samtidig er familietyperne blevet adspurgt om deres 

forbrug. På disse baggrunde er de enkelte familietypers forbrug fastlagt. 

 

Yderligere er der rettet henvendelse til Skatteministeriet og AE, da de begge har udarbejdet analyser 

af betydningen af Forårspakke 2.0 inkl. afgiftsforhøjelser. Det har ikke været muligt at få udleveret 

det bagvedliggende materiale for deres analyser. Analyserne er udarbejdet ud fra særlige 

databanker, som ikke er tilgængelige for alle. Det kræver desuden særlige analytiske og statistiske 

færdigheder at behandle dataene. 

 

Der udarbejdes en undersøgelse på baggrund af ovenstående forudsætninger og undersøgelsen 

sammenlignes med Skatteministeriet og AE´s analyser. Det har ikke været muligt at tage højde for 

adfærdsændringer ved afgiftsstigninger, som de har foretaget i Skatteministeriets og AE´s analyser. 

Fx når afgiften på cigaretter stiger, vil der være personer, som holder op med at ryge, sætter 

forbruget ned eller køber deres cigaretter i udlandet. Desuden er det ikke sikkert, at 

Skatteministeriet eller AE har lagt de samme forudsætninger til grund, som det er vedtaget i denne 

kandidatafhandling. Sammenligningen bliver derved et teoretisk billede, da undersøgelserne på 

dette område er behæftet med en del usikkerheder, antagelser og forudsætninger.  
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1.5 Målgruppe 
Som afhandling på CMA studiet henvender kandidatafhandlingen sig til revisorer med interesse og 

viden inden for skatter og afgifter. Der gives et indblik i de skatte- og afgiftsmæssige regler og 

udvalgte problemstillinger vedrørende Forårspakke 2.0. Revisorer, der vil vide mere om emnet, kan 

anvende kandidatafhandlingen som opslagsværk.  

1.6 Definitioner & forkortelser 
Figur nr. 1: Definitioner og forkortelser anvendt i kandidatafhandlingen. 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 
AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven 
BFL Børnefamilieydelsesloven 
BRAENSTOF Brændstofforbrugsafgiftsloven 
CHOK Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. 
EMBAL Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-

folier.  
GRØN Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter 
KIS Lov om afgift af konsumis 
KSL Kildeskatteloven 
LL Ligningsloven 
MINVAND Mineralvandsafgiftsloven 
MINOLIE Mineralolieafgiftsloven 
OKL Opkrævningsloven 
PBL Pensionsbeskatningsloven 
PSL Personskatteloven 
SKL Skattekontrolloven 
SPILDE Spildevandsafgiftsloven 
TOBAK Lov om tobaksafgifter 
TfS Tidsskrift for skatter og afgifter 
AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
SP  Særlig pensionsopsparing 
AM-bidrag Arbejdsmarkedsbidrag 
Lavindkomst Under 248.700 kr. 
Mellemindkomst Mellem 248.701 kr. – 362.800 kr. 
Højindkomst Over 362.800 kr. 

Kilde: egen tilvirkning 
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2 Forårspakke 2.0 

2.1 Introduktion til Forårspakke 2.0 
Aftalen mellem regningen og Dansk Folkeparti blev vedtaget den 1. marts 2009, og i den 

forbindelse blev der den 22. april 2009 fremsat 13 lovforslag. I de lovforslag, der knytter sig til 

Forårspakke 2.0, gives der en uddybning af de enkelte lovforslag og de heraf afledte økonomiske og 

administrative konsekvenser mv.6  

 

Hovedelementerne i Forårspakke 2.0 er væsentlige nedsættelser af skatten på arbejde. Herunder 

nedsættes bundskatten, mellemskatten afskaffes, indkomstgrænsen for topskat forhøjes, og der 

indføres en grøn check. Forårspakke 2.0 er ifølge parternes udsagn fuldt ud finansieret, og i 

forbindelse med at indkomstskatten nedsættes, findes finansieringen andre steder. En af de 

væsentligste finansieringskilder er udskydelsen af reguleringen af beløbsgrænser i PSL § 20. 

Afskaffelsen af mellemskatten og ændring af topskattegrænsen finansieres ved færre særordninger 

for erhvervslivet og ved tiltag, som hovedsageligt finansieres af højindkomstgrupperne. 

Finansieringen består også af, at der er kommet loft over fradragsberettigede indbetalinger til 

ratepensioner, skatteværdien af store rentefradrag er reduceret og forhøjede grønne afgifter, som 

rammer både husholdninger og erhvervslivet. Samtidig reduceres skatteværdien af flere fradrag. 

Den grønne check gives som en kompensation for de afgiftsforhøjelser, som pålægges 

husholdningerne.7 Den grønne check er indkomstafhængig og gives til lav- og 

mellemindkomstgrupperne. 

 

Flere af de vedtagne ændringer i Forårspakke 2.0 omkring skattelettelserne træder i kraft allerede i 

år 2010. Finansieringen af skattelettelserne vil derimod først træde i kraft gradvist over en årrække 

fra år 2010 - 2019. Formålet er, at øge familiers indkomster og hermed styrke forbrugsmulighederne 

de førstkommende år. 

 

For at skabe tryghed hos boligejerne er der indført nogle tiltag, som skal sikre, at boligejere med 

høje renteomkostninger ikke kommer til at betale mere i skat end før Forårspakke 2.0´s indførelse.8 

 

                                                 
6 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 1. 
7 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 1. 
8 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 1. 
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Forårspakke 2.0 er en grøn skattereform, som forhøjer afgiften på energiforbrug og forurening. 

Reformen er derfor med til at understøtte Danmarks klima-, miljø- og energipolitik.  

 

I forbindelse med Forårspakke 2.0 indføres der også en række afgiftsforhøjelser på 

sundhedsskadelige produkter. Formålet er, at forbruget af usunde varer skal nedsættes og derved 

styrke folkesundheden i Danmark.  

 

Forårspakke 2.0 indfører også en bedre og mere enkel kontrol samt mindre skatteplanlægning. 

Herved forstås, at der indføres en række tiltag, som skal formindske fejl i forbindelse med 

selvangivelsen og forhindre skatteplanlægning. Der bliver indført indberetningspligt for 

personalegoder og aktiekøb m.m. samt låsning af enkelte felter i TastSelv SKAT.9

                                                 
9 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 1. 
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2.2 Lavere skat på arbejde 
Et af hovedpunkterne i Forårspakke 2.0 er at nedsætte skatten på den sidst tjente krone. Dette skal 

være med til at begrænse sort arbejde samt øge den danske befolknings incitament til at arbejde 

mere. Ved en større arbejdsindsats forøges skatteindtægterne, og det udmønter sig i et større beløb 

til de offentlige serviceydelser.10 

 

Lavere skat på den sidst tjente krone er med til at styrke virksomhedernes mulighed for, at få 

medarbejderne til at yde en ekstra indsats og derved tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. 

Marginalskatten nedsættes, og den højeste marginalskat efter AM-bidrag reduceres med 7,5 % -

enheder. Dette medfører, at størstedelen af fuldtidsbeskæftigede (ca. 70 %) fremover kun skal betale 

en marginalskat på ca. 42 %. Skatten på den sidst tjente krone bliver dermed mere på niveau med 

konkurrerende lande, hvilket er med til at forbedre de danske virksomheders konkurrenceevne.11   

2.3 Beskatning af personer 
For personer består indkomstskatten af summen af flere skatter, der beregnes med forskellige 

skattesatser og beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlagene er sammensat af skattepligtige 

indkomster og fradrag. Herunder indgår indkomster, der skal medregnes i den personlige indkomst 

og fradrag, som modregnes heri. Hertil kommer indkomster og fradrag, der skal indgå i 

kapitalindkomsten samt ligningsmæssige fradrag. Ifølge PSL § 1 består den skattepligtige indkomst 

af summen af personlig indkomst og kapitalindkomst fratrukket de ligningsmæssige fradrag.12 

 

Ved personlig indkomst forstås alle indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, men som 

ikke er kapitalindkomst, jf. PSL § 3. Eksempler på personlig indkomst er løn, honorarer, dagpenge, 

SU, sociale pensioner mv. Eksempler på udgifter, der kan fratrækkes i den personlige indkomst, er 

AM-bidrag, indbetalinger til pensionsopsparing13 mv. I kapitalindkomst indgår renteindtægter og 

renteudgifter mv. jf. PSL § 4. Eksempler på ligningsmæssige fradrag er kontingent til fagforening, 

A-kasse, beskæftigelsesfradrag, underholdsbidrag, standardfradraget for dagplejere, fradrag for 

gaver ydet til foreninger mv.,14 jf. bilag 2 er der vedlagt et Forskudsskema for år 2011 til nærmere 

specifikation.

                                                 
10 Aftale om Forårspakke 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Skatten på den sidst tjente krone sættes ned.  
11 Aftale om Forårspakke 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Skatten på den sidst tjente krone sættes ned.  
12

 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.1. 
13 Hvis specifikke krav er opfyldt, se nærmere i afsnit 2.7. 
14 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.1. 
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Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, skal betale indkomstskat til staten og 

kommuneskat til den kommune, hvor personen har bopæl. Indkomstskatten opgøres som summen 

af bundskat, mellemskat15, topskat, sundhedsbidrag og skat af aktieindkomst. Derudover betaler 

næsten alle, der er erhvervsaktive AM-bidrag.16 Statsindkomstskatten er progressiv, hvilket betyder, 

at skatteprocenten udgør en større del af personens indkomst, jo mere personen tjener. Der betales 

bundskat og sundhedsbidrag af den indkomst, der ligger ud over personfradraget. Personer med 

høje indkomster betaler også topskat.17 

 

Nedenfor vil de lavere skattesatser på indkomstskatten og deres ikrafttrædelse blive gennemgået. 

2.3.1 Skattesatser 

2.3.1.1 Bundskat/sundhedsbidrag  
Bundskatten beregnes med en årlig procentsats af den personlige indkomst, og der tillægges 

eventuel positiv nettokapitalindkomst, jf. PSL § 6. Personer, der har en højere indtægt end 

personfradraget, betaler bundskat. Bundskatten er blevet sat ned fra 5,04 % i år 2009 til 3,67 % i år 

2010. Der betales på nuværende tidspunkt et sundhedsbidrag på 8 % af den indkomst, der ligger 

udover personfradraget, jf. PSL § 8. Dette bidrag vil fra år 2012 til år 2019 blive tillagt bundskatten 

med 1 % årligt. Procentsatserne for bundskat tillagt sundhedsbidraget vil derfor se ud som flg.: 

Figur 2: Tabel over bundskatten tillagt sundhedsbidraget. 

ÅR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bundskat  
% sats 

5,04 3,67 3,67 4,67 5,67 6,67 7,67 8,67 9,67 10,67 11,67 

Sundheds-
bidrag % sats  

8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

% sats 
tilsammen 

13,04 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af PSL § 6, stk. 2.   

Hvis en person er gift og har negativ nettokapitalindkomst, kan beløbet modregnes i ægtefællens 

positive nettokapitalindkomst, inden der beregnes bundskat. En betingelse er, at ægteparret er 

sammenlevende ved indkomstårets udløb, jf. PSL § 6, stk. 3.    

2.3.1.2 Mellemskat  
Mellemskatten beregnes af personlig indkomst, der overstiger et bundfradrag tillagt eventuel positiv  

                                                 
15 Gælder kun til og med 2009, da mellemskatten er bortfaldet fra 2010. 
16 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.1. 
17 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.1. 
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nettokapitalindkomst. I år 2009 udgjorde mellemskatten 6 %. Den er afskaffet fra indkomståret 

2010, jf. PSL § 6a, der er ophævet. Dette medfører, at der beskattes op til topskattegrænsen med ca. 

37,3 % uden AM-bidrag og ca. 42,3 % med AM-bidrag.18 

2.3.1.3 Topskat  
Grænsen for topskat forhøjes fra 347.200 kr. i år 2009 til 389.900 kr. i år 2010. Fra år 2011 og 

efterfølgende indkomstår vil grænsen være 409.100 kr. (2010- niveau), jf. PSL § 7 stk. 2. Dette er 

efterfølgende udskudt til år 2014. Topskatten udgør 15 % og udregnes af den personlige indkomst 

med tillæg af fratrukne beløb vedrørende kapitalforsikring i pensionsøjemed og med tillæg af 

positiv kapitalindkomst, som overstiger 40.000 kr., jf. PSL § 7. Disse beløb skal tilsammen 

overstige 389.900 kr. i år 2010 før der beregnes topskat. Dvs., at der først skal betales topskat i år 

2010, når indkomsten fratrukket bidrag til pensionsopsparing inden fradrag af AM-bidrag overstiger 

et niveau på ca. 423.800 kr. Dette svarer til en månedsløn på ca. 35.300 kr.19 Jf. afsnit 2.3.3 

vedrørende øvrige ændringer, som er vedtaget efter Forårspakke 2.0, bliver topskattegrænsen ikke 

forhøjet i årene 2011, 2012 og 2013.  

2.3.1.4 Skatteloft  
I år 2009 udgjorde skatteloftet 59 % uden AM-bidrag og kirkeskat. I år 2010 nedsættes skatteloftet 

til 51,5 %, jf. PSL § 19. Tidligere regler vedrørende skatteloftet er bevaret. Dvs., hvis 

indkomstprocenterne til staten sammen med skatteprocenterne til kommunen overstiger 51,5 % i år 

2010, nedsættes skatteprocenten for topskat, med det der overstiger 51,5 %. 

2.3.1.5 Aktieindkomst 
I år 2009 blev aktieindkomst op til 48.300 kr. beskattet med 28 % og med 43 % for beløb over 

48.300 kr. og op til 106.100 kr. Beløb over 106.100 kr. blev beskattet med 45 %.20 Fra indkomståret 

2010 nedsættes skatten på aktieindkomst over 48.300 kr. til 42 %, jf. PSL § 8 stk. 1 og stk. 2. Fra år 

2012 nedsættes den lave skattesats på aktieindkomst under progressionsgrænsen på 48.300 kr. fra 

28 % til 27 %. For ægtefæller, der er samlevende ved årets udløb, gælder et dobbelt bundfradrag.21 

For ægtefæller gælder det, at hvis den ene ægtefælles aktieindkomst ikke kommer over 

progressionsgrænsen på 48.300 kr. forhøjes den anden ægtefælles progressionsgrænse med et beløb, 

der svarer til forskellen, jf. PSL § 8a, stk. 4.  

 

                                                 
18 Revitax A/S, Forårspakken 2.0, maj 2009, side 5. 
19 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.2.1. 
20 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.2.1. 
21

 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, side 3.2.1. 
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Hvis aktieindkomsten er negativ beregnes en skatteværdi med samme satser og 

progressionsgrænser, som gælder for positiv aktieindkomst. Skatteværdien af den negative 

aktieindkomst kan fratrækkes i de øvrige indkomstskatter, jf. ABL § 13, stk. 1. Tab ved salg af 

aktier, der er optaget ved handel på et reguleret marked, er kildetabsbegrænset. Dette betyder, at 

tabet kun kan modregnes i aktieudbytter og -avancer fra aktier optaget ved handel på et reguleret 

marked (tidligere børsnoterede aktier), jf. LL § 16B og ABL § 14, stk. 1. Yderligere tab kan 

fremføres til fradrag i følgende indkomstårs tilsvarende gevinster, jf. ABL § 14, stk. 2.  

 

Overgangssaldoen for personer, der blev påvirket af ændringerne i år 2007 i aktieskatten på 45 %, 

er afskaffet. 

 

Figur 3: Overblik over beløbsgrænser og skattesatser for aktier ejet af personer 

Alle beløbsgrænser er anført i 2010-niveau.     
År: 2009 2010-2011 2012 og fremefter 

Beskatning af aktieindkomst:     
 0-48.300 kr. 28 % 28 % 27 % 

over 48.300 kr.   1) 43 % 42 % 42 % 
over 106.100 kr.  2) 45 %     
        
1) i år 2009 mellem 48.301 - 106.100 kr. 
2) overgangssaldoen med skatteprocent på 45 % afskaffes efter år 2009 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af artikel, Danske Bank, Investering juli 2009, beskatning af selskabers investering i aktier. 

 

2.3.2 Fradrag 
Der er foretaget ændringer i fradrag for renteudgifter, som iværksættes via en overgangsordning. 

Herudover er beskæftigelsesfradraget forhøjet, og der er indført et bundfradrag for indregning af 

positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget. Nedenfor vil ændringerne blive belyst.  

2.3.2.1 Reduktion af rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag 
Som beskrevet under afsnit 2.3.1.1 om bundskat, sammenlægges sundhedsbidraget og bundskatten 

og derfor bliver skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag og rentefradraget formindsket med 1 

% -enhed årligt i takt med sundhedsbidraget reduceres, jf. nedenstående figur. 

Figur 4: Tabel over reduktion af skatteværdi for rentefradrag og ligningsmæssige fradrag 

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% sats 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af PSL § 11, stk. 2. 
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Skatteværdien af fradraget i år 2009 til 2011 er ca. 33,5 % i en gennemsnitskommune, hvor 

skatteværdien af fradraget i år 2019 bliver reduceret til ca. 25,5 % (reduceret med de ovenstående 8 

%, jf. figur 4). Der er indført et bundfradrag for negativ nettokapitalindkomst, se nedenstående 

afsnit. Den lange indfasning fra år 2012 til 2019 hjælper til at formindske store forandringer i 

befolkningens økonomi.22 Samtidig bibeholdes fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, for at sikre 

tryghed i boligejernes økonomi.23 

2.3.2.2 Fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst  
Der er blevet indført et årligt bundfradrag for negativ nettokapitalindkomst på 50.000 kr. for enlige, 

jf., PSL § 11 og 100.000 kr. for ægtefæller. Renteudgifter, som er under bundfradragsgrænsen, kan 

fradrages med den fulde procentsats jf. ovenstående afsnit de gennemsnitlige 33,5 %. Overskrider 

renteudgiften bundgrænsen på 50.000 kr. (for enlige) eller 100.000 kr. (for ægtefæller), er 

fradragsværdien i år 2010 og 2011 stadig 33,5 %. Herefter reduceres den hvert år med 1 %, og i år 

2019 er fradragsværdien ca. 25,5 % for det, der overstiger bundfradragsgrænsen.24 Fastfrysningen af 

fradragsværdien på 33,5 % for negativ nettokapitalindkomst under bundgrænsen gives som nedslag 

i de beregnede skatter. De 8 %, der reduceres over årene 2012 til 2019, kan i år 2012 maks. udgøre 

500 kr. for enlige og 1.000 kr. for ægtefæller. I år 2019 udgør reduceringen maks. 4.000 kr. for 

enlige og 8.000 kr. for ægtepar. Se nedenstående eksempel nr. 1 for yderligere information.  

Eksempel nr. 1: Negativ nettokapitalindkomst 
                
1. En person har i år 2016 negativ nettokapitalindkomst på 50.000 kr. Der beregnes et nedslag 
med 5 % af 50.000 kr., som svarer til 2.500 kr., der modregnes i skatterne. 
 
2. En person har i år 2016 negativ nettokapitalindkomst på 20.000 kr. Der beregnes et nedslag 
med 5 % af 20.000 kr., som svarer til 1.000 kr., der modregnes i skatterne. 
 
3. En person har i år 2016 negativ nettokapitalindkomst på 75.000 kr.  
Nedslaget kan maksimalt beregnes af bundgrænsen på 50.000 kr.    
Nedslaget bliver derfor 5 % af 50.000 kr., som svarer til 2.500 kr., der modregnes i skatterne.  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, 
afsnit: bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer til nr. 24.   
 

Der er fra indkomståret 2012 vedtaget en kompensationsordning for personer, der har store 

renteudgifter og/eller ligningsmæssige fradrag i forhold til indkomsten. Den enkelte skatteyder får 

en kompensation, hvis tabet af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget og de 

ligningsmæssige fradrag er større end den besparelse, nedsættelsen af indkomstskatten giver. Denne 

                                                 
22 Aftale om Forårspakke 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Tryghed for boligejere. 
23 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.2.2. 
24 Aftale om Forårspakke 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Tryghed for boligejere. 
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kompensation bliver automatisk indregnet i den enkelte persons forskuds- og årsopgørelse. 

Ordningen forsætter frem til år 2019, herefter bliver det afgjort, om den skal videreføres.25  

2.3.2.3 Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget  
Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentdel af arbejdsindkomsten og med fradrag for 

pensionsindbetalinger. Ved tilfælde, hvor beregningen ender med et negativt fradrag, sættes 

fradraget til 0 kr. i det pågældende indkomstår, jf. LL § 9 J. Beskæftigelsesfradraget forhøjes 

grundet nedsættelse af skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag (jf. ovenstående med 25,5 % i 

år 2019). Forhøjelsen sker gradvist fra år 2012 til 2019, jf. nedenstående figur.  

 
Figur 5: Tabel over beskæftigelsesfradraget. 

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% sats 4,4 4,5 4,65 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 

Grundbeløb kr.(2010-niveau) 14.100 14.400 14.900 15.400 16.000 16.600 17.300 17.900 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af LL § 9 J, stk. 2. 

 

I årene 2009 til 2011 er satsen på 4,25 % og grundbeløbet er på 13.600 kr. Ovenstående grundbeløb 

er alle 2010-niveau, jf. LL § 9 J, stk. 2. 

2.3.2.4 Bundfradrag for indregning af positiv nettokapitalin dkomst i 
topskattegrundlaget 

Der er indført et bundfradrag fra år 2010 ved indregning af positiv nettokapitalindkomst i 

topskattegrundlaget. Positiv nettokapitalindkomst under 40.000 kr. for enlige og 80.000 kr. (2010- 

niveau) for ægtefæller kan udelades i beregningen af topskat, jf. PSL § 7, stk. 1. Grundbeløbet på de 

hhv. 40.000 og 80.000 kr. reguleres årligt efter PSL § 20. Årets reguleringstal beregnes ud fra 

forrige års reguleringstal tillagt 2 %. Herfra fratrækkes eller tillægges en sats, der vedtages af 

finansministeren, for det pågældende år.26 (Jf. afsnit 2.3.3 øvrige ændringer, reguleres PSL § 20 

ikke i årene 2011, 2012 og 2013). Ægtefæller kan udnytte hinandens uudnyttede bundfradrag. Det 

er dog en forudsætning, at de er samlevende ved indkomstårets udløb, jf. PSL § 7, stk. 3. Ved 

tilfælde, hvor den ene ægtefælle har negativ nettokapitalindkomst, skal dette beløb modregnes i den 

anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden grundbeløbet for positiv 

nettokapitalindkomst forhøjes, jf. PSL § 7 stk. 3. Se nedenstående eksempel nr. 2 vedrørende 

indregning af positiv nettokapitalindkomst for ægtefæller. 

 

                                                 
25 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 3.1.2.2. 
26 Tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent.  
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Eksempel nr. 2: Indregning af positiv nettokapitalindkomst for ægtefæller 
                
Den ene ægtefælle har i år 2010 en positiv nettokapitalindkomst på 110.000 kr., og den anden 
ægtefælle har i år 2010 en negativ nettokapitalindkomst på 20.000 kr. 
 
Ved skatteberegningen sker der sammenlægning af ægtefællernes kapitalindkomst, så den 
tilsammen bliver 90.000 kr. Herefter fratrækkes bundfradraget på 40.000 kr. pr. person (i alt 80.000 
kr.). Den samlede nettokapitalindkomst, der indgår i beregningen for topskat, vil således være 
10.000 kr. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Revitax A/S, Forårspakken 2.0, maj 2009, side 5   
 

Personer, der betaler topskat, men som har en positiv nettokapitalindkomst under bundfradraget (de 

40.000 kr. for enlige eller 80.000 kr. for ægtefæller i år 2010), vil blive beskattet med ca. 37,3 % af 

den positive nettokapitalindkomst. Er den positive nettokapitalindkomst derimod over 

bundfradraget, indgår det overstigende beløb i beregningen af topskat, og den beskattes med ca. 

51,5 % tillagt kirkeskat.27 

2.3.3 Øvrige ændringer 
For at genoprette den danske økonomi, blev L 221 vedtaget den 16. juni 2010. Det vedtagne 

lovforslag medfører ændringer til Forårspakke 2.0, herunder ændringer i PSL.  

 

PSL § 7, stk. 2 vedr. topskattegrænsen er ændret. Forhøjelsen af indkomstgrænsen for topskat i år 

2011 er udskudt i tre år indtil år 2014. Dvs., at grænsen er 389.900 kr. i årene 2010 til 2013 og først 

i år 2014, bliver den forhøjet til 409.100 kr.28(2010-niveau). 

 

PSL § 20, stk. 3 vedr. regulering af beløbsgrænser for skatter m.m. er suspenderet fra år 2011 til og 

med år 2013. Omfattet heraf er førnævnte indkomstgrænse for topskat, personfradraget m.m.29 

 

Der er også foretaget en ændring i LL § 13, stk. 1, idet der er indført en maks. grænse på 3.000 kr. 

for lønmodtagernes fradrag for faglige kontingenter. Ligeledes er der indført et loft på 35.000 kr. for 

den samlede skattefrie børnefamilieydelse (2011-niveau), jf. BFL § 1, stk. 3. Reglerne for 

ændringerne i lov om BFL og LL vil ikke blive nærmere gennemgået, da det ikke er ændringer 

specifikt til Forårspakke 2.0´s regler, og dermed ligger ud over kandidatafhandlingens 

problemafgrænsning. 

                                                 
27

 Revitax A/S, Forårspakke 2.0, maj 2009, side 5. 
28

 L 221, Lov om ændring af personskatteloven, mv., afsnit 1. 
29

 Tfs for Skatter og Afgifter, 16. juni 2010, artikel nr. 439., side 1992-1993.  
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2.3.4 Opsummering 
Et af hovedpunkterne i Forårspakke 2.0 er at nedsætte skatten på den sidst tjente krone. Dette skal 

være med til at øge danskernes incitament til at arbejde mere. I forbindelse med Forårspakke 2.0´s 

indførelse er der ændret på flg. skattegrænser: Bundskatten bliver sat ned fra 5,04 % i år 2009 til 

3,67 % i år 2010. Fra år 2011 tillægges sundhedsbidraget bundskatten med 1 % -enhed årligt frem 

til år 2019, hvor bundskatten bliver 11,67 %. Mellemskatten udgjorde 6 % i år 2009: - denne skat er 

afskaffet fra indkomståret 2010. Topskatten udgjorde i år 2009 15 %, hvilket er uforandret i år 

2010. Topskattegrænsen er reguleret fra 347.200 kr. i år 2009 til 389.900 kr. i år 2010 og vil ikke 

blive reguleret igen før i år 2014. Skatteloftet udgjorde 59 % uden AM-bidrag og kirkeskat i år 

2009, dette nedsættes til 51,5 % i år 2010. I år 2012 nedsættes skatten på aktieindkomst fra 28 til 27 

% under den lave progressionsgrænse.  

 

Udover ændringer i skattegrænserne er der foretaget yderligere ændringer: Skatteværdien af 

rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag er formindsket med 1 % -enhed årligt fra år 2012 til 

2019, dvs. fra ca. 33,5 % til 25,5 %. Der er blevet indført et bundfradrag for negativ 

nettokapitalindkomst på 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller. Beskæftigelsesfradraget 

forhøjes grundet nedsættelsen af skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag. 

Beskæftigelsesfradraget forhøjes gradvist fra år 2012 (14.100 kr.) til år 2019 (17.900 kr.). Der er 

indført et bundfradrag fra år 2010 på 40.000 kr. for enlige og 80.000 kr. for ægtefæller ved 

indregning af positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget. 
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2.4 Grøn check 
For at kompensere for de vedtagne afgiftsforhøjelser på forbrug af energi og varer med 

sundhedsrisiko er der i år 2010 indført en grøn check. Den grønne check er på 1.300 kr. pr. år. Der 

er flg. betingelser for, at kunne modtage denne check, jf. GRØN § 1.:  

1. Personen skal inden årets udløb være fyldt 18 år 

2. Personen skal være fuldt skattepligtig til Danmark 

 

Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, dvs. opfylder betingelse 2, kan modtage en 

supplerende grøn check til deres børn under 18 år. Der gives kun kompensation for op til 2 børn og 

beløbet er 300 kr. pr. stk., hvis de opfylder flg. betingelser, jf. GRØN § 1, stk. 2.: 

1. Det pågældende barn opholder sig her i landet 

2. Barnet er ikke indgået i ægteskab 

3. Barnet må ikke være anbragt uden for hjemmet, anbragt i en døgnforanstaltning eller på 

anden måde blive forsørget af offentlige midler.30 

 

Den grønne check er indkomstafhængig. For at få checken på 1.300 kr. må indkomsten maks. 

udgøre 362.800 kr. (2010-niveau) efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. GRØN § 2. Hvis 

indkomsten overstiger dette beløb nedtrappes beløbet med 7,5 % af den del af indkomsten, der 

overstiger 362.800 kr. For ægtefæller sker nedtrapningen for den enkelte person. Den supplerende 

grønne check til børn er også indkomstbestemt med 362.800 kr. (2010-niveau) med tillæg af 17.333 

kr., jf. GRØN § 2, stk. 2. Dette betyder, at nedtrapningen af den supplerende grønne check først 

sker, når forælderen ikke selv kan modtage den grønne check. De grønne checks er derfor tiltænkt 

hhv. lavindkomstgrupperne og mellemindkomstgrupperne. De grønne checks bliver ikke udbetalt 

som ”checks”, men indregnes som betalte skatter i årsopgørelsen. Kompensationen på de hhv. 1.300 

kr. og 300 kr. er fastsat ud fra et gennemsnitsforbrug af varer med sundhedsrisiko og 

afgiftsforhøjelser på forbrug af energi. Dvs. at familier, der spiser sundt og som ikke bruger så 

meget energi og samtidig modtager den grønne check, vil kunne opnå en besparelse.31 

 

 

 

                                                 
30 Efter lov om social service.  
31

 L 198, Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljø afgifter, afsnit 1. 
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Se nedenstående eksempler, som vedrører den grønne check for en enlig, den grønne check for et 

ægtepar og den supplerende grønne check for en enlig med et barn.  

Eksempel nr. 3: Den grønne check for en enlig 
                
1. En enlig uden børn har en indkomst i år 2010 på 362.800 kr. og vil hermed få en grøn check på 
1.300 kr. 
                
2. En enlig uden børn har en indkomst i år 2010 på 372.800 kr. (opgjort efter reglerne om topskat). 
Indkomsten overstiger grundbeløbet for den grønne check med 10.000 kr. og den grønne check 
nedtrappes med 750 kr. (10.000 kr. *7,5 %) Personen modtager derfor kun en grøn check på 550 
kr. (1.300-750 kr.) 
                
3. En enlig uden børn har en indkomst i år 2010 på 380.133 kr. (opgjort efter reglerne på topskat) 
Personen har en for høj indkomst til at modtage en grøn check. 

Kilde: L 198, Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser § 2.  
 

Eksempel nr. 3: Den grønne check for et ægtepar 
                
Et ægtepar uden børn har i år 2010 en indkomst på henholdsvis 332.800 kr. og 392.800 kr. 
                
Den ene ægtefælle med en indkomst på 332.800 kr. får en grøn check på 1.300 kr., da indkomsten 
er under bundfradraget. 
         
Den anden ægtefælle med en indkomst på 392.800 kr. får ingen grøn check, da indkomsten er 
30.000 kr. over bundfradraget. 
                
Tilsammen har ægteparret en indkomst i år 2010 på 725.600 kr. Det dobbelte bundfradrag for år 
2010 udgør 362.800 kr. *2 = 725.600 kr.   
     
Selvom ægteparrets samlede indkomst ikke overstiger det dobbelte bundfradrag, er det kun den ene 
ægtefælle, der får en grøn check, da reduceringen sker ud fra den enkelte ægtefælles indkomst. 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af L 198, Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, afsnit: Bemærkninger til 
lovforslagets enkelte bestemmelser § 2.  

 

Eksempel nr. 3: Den supplerende grønne check   
                
En enlig mor forsørger et barn under 18 år. Hun har i år 2010 en indkomst på 380.133 kr. (der 
indgår i topskattegrundlaget). Hendes indkomst overstiger bundgrænsen på 362.800 kr. med 17.333 
kr. 
                
Moderens indkomst er dermed for høj til, at hun selv kan modtage den grønne check, men barnet 
kan fuldt ud modtage de 300 kr. 
                
Hvis moderens indkomst i år 2010 var 4.000 kr. højere, dvs. 384.133 kr., ville barnet ikke modtage 
den supplerende grønne check. 

Kilde: L 198, Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser § 2. 
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2.4.1 Opsummering 
For at kompensere for afgiftsforhøjelser på forbrug af energi og varer med sundhedsrisiko er der i år 

2010 indført en grøn check. Den grønne check er på 1.300 kr. pr. år. Personer, der er fuldt 

skattepligtige til Danmark, kan modtage en supplerende grøn check til deres børn under 18 år. 

Kompensationen gives maks. til 2 børn og beløbet er 300 kr. pr. barn. Den grønne check er 

indkomstafhængig og indkomsten må maks. udgøre 362.800 kr. for, at få udbetalt det fulde beløb på 

1.300 kr. De grønne checks er tilrettet hhv. lav- og mellemindkomstgrupperne.
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2.5 Personalegoder 
L 199 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love er vedtaget den 28. maj 2009. Flg. 

områder fra Forårspakke 2.0 indgår i L 199: Medarbejderaktie- og obligationsordninger, værdi af fri 

bil, multimediebeskatningen, befordringsfradrag, standardfradraget for dagplejere, bundfradrag for 

gaver til velgørende foreninger og rejsefradrag.  Ændringerne på ovenstående områder vil blive 

gennemgået i de flg. afsnit.   

2.5.1 Medarbejderobligationer- & aktier 

2.5.1.1 Gældende ret før indførelse af Forårspakke 2.0 
De gældende regler i år 2009 for generelle medarbejderobligationer- og aktier og individuelle 

medarbejderaktieordninger vil kort blive gennemgået, da der er foretaget ændringer i Forårspakke 

2.0 på disse områder.  

2.5.1.2 Generelle medarbejderaktie- og obligationsordninger før Forårspakke 2.0 
Aktier, der tilbydes til et selskabs samlede medarbejderstab, er generelle medarbejderaktier og 

omfattet af reglerne herfor. Det er en betingelse, at alle ansatte har muligheden for at modtage 

aktier. Der kan være begrænsninger for den enkelte medarbejder mht. anciennitet eller nedsat 

arbejdstid ved tildeling af aktier. Hvilket er fastsat efter almene kriterier og stadig vil opfylde 

betingelserne for generelle medarbejderaktier. Der findes forskellige typer af medarbejderaktier. 

Favørkursaktier, hvor beskatning først sker som aktieindkomst, når medarbejderen sælger aktierne, 

der er erhvervet på grundlag af de tildelte køberetter og tegningsretter. Anskaffelsesbeløbet for 

aktierne er det beløb, som medarbejderen har betalt for aktierne. For gratisaktier er der 

skattefritagelse, og aktierne er modtaget uden, at medarbejderen har betalt for dem. Når aktierne 

sælges opgøres anskaffelsessummen ud fra kursen på aktien den dag, aktien blev overdraget til 

medarbejderen. Handelsværdien for de udloddende gratisaktier må maksimalt udgøre 22.800 kr. i år 

2009 (i år 2010 er beløbsgrænsen stadig 22.800 kr.) for en medarbejder pr. år. Desuden skal 

aktierne være båndlagt i 7 år.32  

 

Obligationer er også omfattet af reglerne og kan ikke kun tildeles af selskaber, men også af andre 

virksomhedstyper. Obligationer må ikke overstige 10 % af medarbejderens løn, og de skal være 

båndlagt i 5 år.  

                                                 
32 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.1.1.1. 
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2.5.1.3 Individuelle medarbejderaktieordninger før Forårspakke 2.0 
Medarbejderaktier kan også være omfattet af reglerne for individuelle ordninger. Ved individuelle 

ordninger forstås, at selskabet kun tilbyder medarbejderaktier til enkelte af selskabets medarbejdere. 

Personer kan modtage vederlag i form af aktier, køberetter eller tegningsretter til aktier, som ikke 

skal medregnes i den personlige indkomst, når nærmere betingelser er opfyldt, jf. nedenstående 

afsnit. Medarbejderen skal først betale skat, når aktierne/tegningsretterne sælges, og de beskattes 

som aktieindkomst. Den værdi, som medarbejderen har betalt for aktierne, er 

anskaffelsessummen.33 

 

Der er skattefrihed for den ansatte på tildelingstidspunktet, og selskabet har ingen fradragsret, 

hvilket dog er betinget af, at flg. er opfyldt: En medarbejder kan maks. modtage 10 % af sin årsløn i 

form af aktier, tegningsretter og køberetter (i år 2010 er de 10 % uforandrede). Medarbejderen kan 

alternativt modtage køberetter og tegningsretter uden begrænsning, hvis udnyttelseskursen maks. er 

15 % lavere end aktiernes markedskurs (15 % - reglen er ophævet fra år 2010) og samtidig modtage 

aktier for 10 % af årslønnen.34  

2.5.1.4 Ændringer i forbindelse med indførelse af Forårspakke 2.0 
Det har tidligere været fordelagtigt for medarbejderne at blive skattemæssigt begunstiget med 

medarbejderaktier/obligationer. Medarbejderaktieordninger var skattemæssigt fordelagtige på to 

måder; i form af en udskydelse af lønbeskatningen eller i form af en lavere beskatning sammen med 

en udskydelse af skatten. Udskydelsen bestod i, at den ansatte kunne vente med beskatningen af 

købe- og tegningsretten, til personen udnyttede retten til køb eller tegning af aktien. Den lavere 

beskatning og udskudte beskatning betød, at aktierne blev beskattet, når de blev afstået og blev 

beskattet som aktieindkomst. På den måde blev skatten ændret fra skat af løn til skat af 

aktieavance.35  

 

Fra år 2010 afskaffes skattefordelen på medarbejderobligationer. Det er ikke længere fordelagtigt 

for medarbejderne at låne en andel af sin løn til arbejdsgiveren i 5 år. 

Medarbejderobligationsordningen er hermed afskaffet, jf.  LL § 7A, stk. 1. nr. 3, som er ophævet. 

Der er mulighed for en overgangsordning med udlodning i år 2010, hvis aftalen mellem 

virksomheden og medarbejderen er indgået inden den 22. april 2009 og ikke løber over en periode 

på mere end 12 måneder.  

                                                 
33 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.1.1.2. 
34 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.1.1.2. 
35 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.1.2. 
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Ved generelle aktieordninger er der krav om båndlæggelse. Der er aktieordninger efter LL § 7A, 

stk. 1, nr. 1 tegning eller salg til favørkurs og efter LL § 7A, stk. 1, nr. 2 tildeling af aktier. Der må 

ikke ske pantsætning eller overdragelse mv. før 5 år (iflg. nr. 1) og 7 år (iflg. nr. 2), efter 

erhvervelsen er foretaget. Der er kommet en ny undtagelse til båndlæggelserne; hvis den ansatte dør 

eller tilkendes førtidspension ophører båndlæggelsen, jf. LL 7A, stk. 1, nr. 2. 

 
I år 2010 er 15 % reglen ophævet for individuelle aktieordninger, jf. LL § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b, 

som er ophævet. Individuelle aktieordninger med en skattefordel på 10 % af medarbejderens årsløn 

eller derunder er stadig en mulighed. Denne regel har dog ikke været benyttet ret meget. I 95 % af 

tilfældene har det været 15 % - reglen, der har været benyttet.36 

 

Efter indførelsen af skattereformen er det stadig fordelagtigt for medarbejdere at få 

medarbejderaktier. De generelle medarbejderaktieordninger, som tilbydes alle ansatte, bibeholdes. 

Ordningerne er med til at motivere medarbejderne og bidrager til at styrke aktiekulturen. Se bilag 3 

for eksempel med gratisaktier og favørkursaktier. 

2.5.2 Firmabil 
I år 2010 blev der indført et miljøtillæg, jf. LL § 16, stk. 4. Det blev dermed dyrere at have firmabil. 

Den skattepligtige værdi af fri bil bliver tillagt et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige 

ejerafgift, som beregnes efter bilens brændstofforbrug. Det bliver derved en fordel at vælge en 

brændstoføkonomisk firmabil. Ejerafgifen er sammenhængende med den mængde CO², der udledes 

fra bilen pr. kørt km. Miljøtillægget svarer enten til den enkelte bils årlige ejerafgift eller vægtafgift, 

alt efter hvornår den er indregistreret, jf. nedenstående afsnit.37 

 

Arbejdstageren beskattes af værdien af fri bil, når han benytter den bil, der er stillet til rådighed af 

arbejdsgiveren. Det har ingen betydning for beregningsgrundlaget, i hvor høj grad lønmodtageren 

benytter bilen til privat brug. De øvrige regler for fri bil er uforandrede. Beskatningen er opgjort 

med udgangspunkt i, at den skattepligtige værdi af fri bil skal svare til, hvad det koster at have en 

tilsvarende personbil. Værdien af fri bil beregnes efter LL § 16, stk. 4, herefter tillægges den 

pågældende udgift til enten vægtafgift eller ejerafgift. Der betales ejerafgift for biler, der er 

indregistreret tidligst i år 1997, og der betales vægtafgift for biler, der er indregistreret før år 1997.38 

Se nedenstående eksempel vedrørende beskatning af firmabil. 

                                                 
36 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.1.2. 
37 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.6.2. 
38 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.6.1. og afsnit 2.6.2. 
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Eksempel nr. 4: Beskatning af firmabil  
                
En arbejdsgiver har købt en ny bil i december 2009. Købsprisen på bilen er 500.000 kr. Denne bil 
bliver stillet til rådighed for privat benyttelse for en ansat.  
                
For år 2010 vil den skattepligtige værdi være flg.:      
300.000 kr. heraf 25 %        75.000  
200.000 kr.  heraf 20 %        40.000   
Den årlige ejerafgift (indregistreret efter år 1997)   2.800   
                
Det skattepligtige beløb for år 2010     117.800   
                
Jf. ovenstående afsnit afhænger ejerafgiftens størrelse af hvor mange km bilen kører pr. l 
brændstof. (ejerafgiften i eksemplet er derfor et anslået tal) 
                
En ansat der betaler marginalskat vil få en ekstra skat i år 2010 på ca. 1.556 kr. 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Revitax A/S, Forårspakken 2.0, maj 2009, side 11.   
 

2.5.3 Multimediebeskatning/fri telefon 
I år 2009 blev fri telefon beskattet med 3.000 kr. om året. Denne værdi blev medregnet i opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst. Beløbet dækkede omkostninger til telefonabonnement og samtaletid. 

Ved egenbetaling til arbejdsgiver eller betaling af den enkelte husstands private telefonudgifter var 

der mulighed for at fratrække disse udgifter i den skattepligtige værdi. Hvis udgifterne var 3.000 kr. 

eller derover, ville den skattepligtige værdi være 0 kr.39  

2.5.3.1 Kort om multimediebeskatningen 
Med Forårspakke 2.0 indføres en mere ensartet beskatning af personalegoder. Formålet er, at al løn 

skal beskattes, uanset om det bliver udbetalt i form af løn eller naturalier.40 Fri telefon er afskaffet 

fra indkomståret 2010. Der er i stedet indført en multimediebeskatning på 3.000 kr. årligt fra år 

2010, jf. LL § 16, stk. 12. For at blive omfattet af multimediebeskatningen skal medarbejderen have 

en telefon, en computer eller internetadgang til rådighed til privat benyttelse. Det er ikke afgørende, 

om medarbejderen benytter godet privat. Det, at der er mulighed for privat benyttelse, er nok til at 

udløse beskatning. Multimediebeskatningen betragtes ikke som en ny skat, men en fast 

værdiansættelse af goder fordi arbejdsgiveren betaler for fx computer, telefon og 

internetforbindelse, som personen også har mulighed for at benytte privat.41 Forskellen fra fri 

telefon til multimediebeskatningen er, at der ikke er mulighed for modregning af egne udgifter til 

                                                 
39 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.7.1. 
40 SKAT, Multimediebeskatningen, side 2. 
41 SKAT, Multimediebeskatningen, side 2. 
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telefon, samt hver enkelt person med arbejdsgiverbetalt IT m.m. i husstanden skal 

multimediebeskattes af 3.000 kr.42  

2.5.3.2 Hvilke goder er omfattet 
Ved multimedier forstås flg., jf. LL § 16, stk. 12.:  

 Telefon; herunder oprettelsesudgifter, abonnementsudgifter og forbrugsafgifter, 

telefonserviceydelser og selve telefonapparatet - både fastnet og mobiltelefon. Telefoner, 

hvor arbejdsgiveren betaler en del af udgiften, eller telefonen er registreret i arbejdsgiverens 

navn er også omfattet heraf. Under begrebet telefon indgår også håndholdte computere, 

smartphones mv.  

 Computer med almindeligt tilbehør; hermed forstås computerskærm, software og printer 

m.m. Begrebet almindeligt tilbehør er ikke let at definere, og det ændrer sig i takt med 

udviklingen på området.  

 Datakommunikation via internetforbindelse; hermed forstås en adgang til internettet fx 

ADSL -forbindelse og brug af internettet. Udgiften til etablering af internetforbindelsen er 

også omfattet heraf. Abonnementsudgifter til internettet med almindelige ydelser indgår 

også herunder.43  

2.5.3.3 Hvem er omfattet/ikke omfattet af multimediebeskatningen 
Omfattet af multimediebeskatningen er medarbejdere, selvstændige erhvervsdrivende samt personer 

som er medlem af bestyrelser, udvalg, kommissioner m.m., jf. LL § 16, stk. 1. 

 

Flg. er ikke omfattet af multimediebeskatningen: Ulønnede bestyrelsesmedlemmer (som yder 

bistand i foreningens skattefri virksomhed) og personale, som frivilligt ikke er lønnet i 

hjemmeværnet. Dette er uanset, om de får stillet multimedier til deres private rådighed.44 Ansatte, 

som hver måned får et fast beløb af deres arbejdsgiver til at betale telefonudgifter, er ikke omfattet 

af multimediebeskatningen, men indtægten beskattes i stedet som almindelig indkomst. Dette er 

uanset, om den ansatte har tilsvarende udgifter, der svarer til det beløb, der modtages fra 

arbejdsgiveren.45  

                                                 
42 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.7.2. 
43  SKAT, Multimediebeskatningen, side 2. 
44 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.7.2. 
45 SKAT, Multimediebeskatningen, side 2. 
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2.5.3.4 Tro og love erklæring – mobiltelefon - computer 
Beskatningen kan ligeledes undgås i specielle situationer, hvis der underskrives en tro og love-

erklæring, vedlagt jf. bilag 4. Eksempel herpå kan være hvor en medarbejder på arbejdet benytter en 

mobiltelefon, men det ikke er hensigtsmæssigt (fx i forbindelse med tilkaldevagt), at telefonen skal 

afleveres hver dag på arbejdspladsen. Det er et krav, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefon 

ikke benyttes privat. Hvis telefonen benyttes privat, resulterer det i multimediebeskatning.46 

 

Et andet eksempel på en tro og love erklæring er, at arbejdsgiveren betaler en uddannelse for den 

enkelte medarbejder. Hvis uddannelsen opfylder de betingelser, der ellers er for skattefrihed, kan 

arbejdsgiveren stille en computer til rådighed for medarbejderen. Computeren skal være relevant for 

uddannelsen, og medarbejderen skal aflevere den retur, efter uddannelsen er ophørt. Medarbejderen 

skal underskrive en tro og love erklæring på, at computeren ikke benyttes privat.47 

2.5.3.5 Multimedier på arbejdspladsen – multimedier der tages med hjem 
Hvis en medarbejder har multimedier stillet til rådighed på sin arbejdsplads, vil dette ikke i sig selv 

medføre multimediebeskatning. Medarbejderens almindelige private brug af arbejdsgiverens 

multimedier på arbejdspladsen vil ikke have skattemæssige konsekvenser.48 Se nedenstående 

eksempler vedrørende multimedier på arbejdspladsen.  

Eksempel nr. 5: Multimedier på arbejdspladsen 
                
1. En medarbejder har en stationær computer, internetforbindelse og en stationær telefon på sin 
arbejdsplads.   
                
Medarbejderen skal ikke multimediebeskattes, da han ikke har multimedier til rådighed til privat 
benyttelse. 
                
2. Medarbejderen har en bærbar computer på arbejdspladsen, som ikke må tages med hjem. 
Medarbejderen benytter computeren på arbejdet og til almindeligt privat brug på arbejdspladsen. 
                
Medarbejderen skal ikke multimediebeskattes, da han ikke har multimedier til rådighed til privat 
benyttelse. 
Kilde: SKAT multimediebeskatning, side 4.     
 

Ovenstående eksempler viser multimedier på arbejdspladsen. Der er andre regler, når 

multimedierne tages med hjem fra arbejdspladsen. Se flg. eksempler vedrørende multimedier, der 

tages med hjem fra arbejdspladsen.  

 
                                                 
46 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.7.2. 
47 SKAT, Multimediebeskatningen, side 3. 
48 SKAT, Multimediebeskatningen, side 4. 



Kapitel 2.5 – Personalegoder  

 35 

Eksempel nr. 5: Multimedier, der tages med hjem fra arbejdspladsen 
                
Rådighedsbegrebet betyder, at hvis en medarbejder en gang tager et multimedie med hjem, er det 
bragt ind i privat sfæren, og der er en formodning om, at der er privat rådighed over multimediet. 
                
1. Medarbejderen har, via arbejdsgiveren, en stationær computer en internetforbindelse og en 
fastnettelefon i hjemmet, så medarbejderen kan arbejde hjemmefra. (Eller blot et af ovennævnte 
multimedier) 
                
2. Medarbejderen har en bærbar computer på sit arbejde, som tages med hjem for at benytte den til 
at arbejde hjemmefra. 
                
3. Medarbejderen har en mobil internetforbindelse, som der tages med hjem for at arbejde 
hjemmefra. 
                
Alle 3 eksempler resulterer i, at medarbejderen skal multimediebeskattes, da medarbejderen 
har multimedier til rådighed til privat benyttelse. 
Kilde: SKAT multimediebeskatning, side 5.     
 

For bærbare computere, der kan tages med hjem, vil hovedreglen være (jf. eksemplet), at det 

udløser multimediebeskatning. Der er ikke den samme kontrolmulighed for at se, om computeren 

benyttes privat. Beskatningen vil dog kunne undgås, hvis computeren sjældent tages med hjem og 

der er et arbejdsmæssigt behov herfor. Yderligere skal der på arbejdspladsen være et begrænset 

antal computere til at tage med hjem. Hvis hver medarbejder besidder sin egen bærbare computer, 

vil det normalt udløse beskatning.49  

2.5.3.6 Hvad beskattes 
Det er også muligt kun at blive beskattet af et forholdsmæssigt beløb, hvis en ansat ikke har 

multimedier til privat rådighed hele året. Der skal betales multimedieskat for de måneder, hvor 

medarbejderen har mulighed for privat benyttelse. Beskatningen påbegyndes ved månedens start, 

selvom muligheden for at benytte godet privat først starter midt i måneden.50  

2.5.3.7 Hjemme-pc-ordning 
Der kan være indgået en hjemme-pc-ordning mellem arbejdsgiver og medarbejder. Hvis denne 

ordning er indgået inden den 20/3 2009, vil multimediebeskatningen først træde i kraft i år 2013. 

Arbejdsgiveren betaler mindst 25 % af udgifterne og medarbejderen betaler de resterende udgifter 

mod et årligt skattemæssigt fradrag på maksimalt 3.500 kr. For at medarbejderen undgår 

                                                 
49 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.7.2. 
50 SKAT, Multimediebeskatningen, side 4. 
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multimediebeskatningen, forudsætter det dog, at der ikke er andre arbejdsgiverbetalte multimedier 

til privat rådighed. Hvis dette er tilfældet indtræder beskatningen fra og med år 2010.51 

2.5.3.8 Hvad koster multimediebeskatningen 
En ansat bliver som nævnt beskattet af 3.000 kr. uanset hvor mange multimedier, der stilles til 

rådighed af arbejdsgiveren. I indkomståret 2010 vil dette påvirke de fleste medarbejdere med et 

skattebeløb på 1.200 kr. - 1.300 kr., hvilket svarer til ca. 100 kr. om måneden i skat. Dette gælder 

for personer med en lav eller mellem indkomst. For personer der betaler topskat, vil beløbet være 

ca. 1.700 kr., hvilket svarer til ca. 140 kr. om måneden i skat.52  

2.5.3.9 Forskudsopgørelsen for år 2010 
Multimedieskatten vil ikke automatisk fremgå af arbejdstagerens forskudsopgørelse for år 2010. 

Den enkelte arbejdstager kan vælge selv at få det påført, men det vil i de fleste tilfælde ikke udløse 

restskat, da arbejdsgiveren løbende skal sørge for at tilbageholde skatten.53 

2.5.4 Opsummering 
I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev der indført en mere ensartet beskatning af personalegoder. 

Formålet var, at al løn skulle beskattes, uanset om det blev udbetalt i form af løn eller naturalier. Fra 

år 2010 blev skattefordelen på medarbejderobligationer afskaffet, og det er ikke længere 

skattemæssigt fordelagtigt, at medarbejderen låner en andel af sin løn til arbejdsgiveren. I år 2010 

blev 15 % -reglen også ophævet for individuelle aktieordninger.  

 

I år 2010 blev der indført et miljøtillæg på firmabiler. Miljøtillægget udgør den årlige ejerafgift, 

som beregnes efter bilens brændstofforbrug. Fri telefon er afskaffet, og der er i stedet indført en 

multimediebeskatning på 3.000 kr. årligt fra år 2010. For at blive omfattet af 

multimediebeskatningen skal medarbejderen have en telefon, en computer eller internetadgang til 

rådighed til privat benyttelse. Forskellen fra fri telefon til multimediebeskatningen er, at der ikke er 

mulighed for modregning af egne udgifter til telefon. Herudover skal hver enkelt person med 

arbejdsgiverbetalt IT m.m. i husstanden multimediebeskattes af 3.000 kr. 

                                                 
51

 Revitax A/S, Forårspakken 2.0, maj 2009, side 11. 
52 SKAT, Multimediebeskatningen, side 11. 
53 SKAT, Multimediebeskatningen, side 11. 
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2.6 Fradrag 
Der er foretaget ændringer til befordringsfradraget, dagplejemødrenes fradrag, bundfradraget for 

gaver til alment velgørende foreninger og rejsefradraget.  

2.6.1 Befordringsfradrag  
Der er sket tre ændringer på befordringsområdet, som beskrives i de flg. afsnit. Der er stadig et 

ønske om at bevare den høje grad af mobilitet på arbejdsmarkedet. 

2.6.1.1 Befordringsfradrag forhøjes til personer med lav indkomst 
I forlængelse af 1998 justeringen (pinsepakken), blev der i år 2002 indført et forhøjet 

befordringsfradrag for lavtlønnede. Dette blev gjort som kompensation for, at befordringsfradragets 

skatteværdi blev reduceret, da de ligningsmæssige fradrag ikke længere kunne modregnes i 

grundlaget for bundskatten. Der blev beregnet et yderligere tillæg ud over det normale 

befordringsfradrag på 25 % af fradraget. Dette tillæg kunne højst udgøre 6.000 kr. i år 2009. 

Tillægget nedtrappes i indkomstintervallet fra 248.700 til 298.700 kr. i år 2009.54 

 

I indkomstårene 2010 og 2011 er det ekstra befordringsfradrag stadig på 25 % og maks. 6.000 kr., 

jf. LL § 9c, stk. 4. Fradraget gælder stadig fuldt ud for personer, der har en indkomst under 248.700 

kr. Herefter nedsættes fradraget og afskaffes helt ved en indkomst over 298.700 kr. Fra år 2011 til 

2019 stiger fradraget fra 25 til 64 %, og beløbsgrænsen ændres fra 6.000 til 15.400 kr. jf. 

nedenstående figur.  

Figur 6: Tabel over ekstra befordringsfradrag for lavindkomstgrupper. 

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tillægs % 29 33 37 42 47 52 58 64 

Aftrapnings %  0,58 0,66 0,74 0,84 0,94 1,04 1,16 1,28 

Maksimalt tillæg kr. 

(2010-niveau) 

7.000 7.900 8.900 10.100 11.300 12.500 13.900 15.400 

Kilde: L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.4.1. 

2.6.1.2 Befordringssatsen for kørsel der overstiger grænsen på 100 km pr. dag.  
I år 2009 blev der beregnet 1,90 kr. pr. km i befordringsfradrag for daglig kørsel fra 24 til 100 km. 

Ved kørsel ud over 100 km var der fradrag for 50 % af beløbet 0,95 kr. pr. km. Satserne fastsættes 

en gang årligt af Skatterådet. Grænsen på de 100 km bliver sat op til 120 km fra år 2012, jf. LL§ 9c. 

Dette er en særlig kompensation for langdistancependlere, idet kilometergrænsen forhøjes for den 

                                                 
54 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.4.1.1.1. og afsnit 2.4.2.1.1. 
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daglige befordring til den høje sats. Det, der overstiger 120 km i år 2012, vil således være til den 

halve sats.55 Se nedenstående eksempel for befordringsfradrag der oversiger 100 km pr. dag. 

Eksempel nr. 6: Forhøjet befordringsfradrag der overstiger 100 km pr. dag. 
                
En person kører dagligt 140 km mellem hjem og arbejde (70 km hver vej) og personen arbejder 215 
dage om året. 
                
Personens befordringsfradrag i år 2010 
De første 24 km:         Intet fradrag 0 kr.  
25 - 100 km:         190 øre pr. km 31.046 kr. 
101 - 140 km:          95 øre pr. km  8.170 kr.  
I alt              39.216 kr.  
                
Personen får i år 2010 i alt 39.216 kr. i befordring    
Skattelettelsen bliver i år 2010 33,5 % * 39.216 kr. = 13.137 kr.  
                
Det forudsættes, at personen kører det samme antal km i år 2012 og det samme antal dage. Satserne 
fastsættes en gang årligt af Skatterådet. Da satserne ikke er offentliggjort for år 2012, benyttes 
2010-satserne. 
                
Personens befordringsfradrag i år 2012 
De første 24 km:          Intet fradrag 0 kr.  
25 - 120 km:         190 øre pr. km 39.216 kr. 
121 - 140 km:          0,95 øre pr. km 4.085 kr.  
I alt             43.301 kr.  
Skattelettelsen bliver i år 2010 32,5 % * 43.301 kr. =  14.073 kr. 
                
Der opnås hermed en højere skattelettelse på 936 kr. ved det forhøjede befordringsfradrag i år 2012 
i forhold til i år 2010. Fradraget for ligningsmæssige fradrag nedsættes fra 33,5 % til 32,5 % i år 
2010 til 2012. 
Kilde: Egen tilvirkning             

2.6.1.3 Forhøjet befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner 
Ud af i alt 98 kommuner blev 16 kommuner udvalgt som udkantskommuner56 i år 2007. 

Udkantskommunerne blev udvalgt i forhold til kriterierne lav erhvervsindkomst og dårlig 

befolkningsudvikling. Personer, der var bosatte i de udvalgte kommuner, kunne få et forhøjet 

befordringsfradrag for kørsel ud over 100 km pr. dag mellem arbejde og bopæl. Der beregnes 

således befordring med 1,90 kr. for alle de daglige kørte km udover 24 km pr. dag. Der er ingen 

begrænsning på 100 km (eller 120 km gældende fra år 2012). Formålet med udkantskommunerne 

var, at gøre det mere fordelagtigt for personer, at bosætte sig i yderområderne og samtidig 

bibeholde de erhvervsaktive, der var bosat der i forvejen. Denne ordning var gældende for årene 

2007 til 2013, men er blevet forlænget til og med år 2018. Ordningen er lavet for at kompensere for 
                                                 
55 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.4.1.1.2. og afsnit 2.4.2.1.2. 
56 Følgende kommuner: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midt-fyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, 
Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø, jf. LL § 9C, stk. 3.  
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nedsættelsen af skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag til langdistancependlere.57 Se 

nedenstående eksempel vedrørende befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner.  

Eksempel nr. 6: Forhøjet befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner 
                
En person er bosat i Skagen, men arbejder i Aalborg. Personen kører dagligt ca. 200 km og arbejder 
ca. 215 arbejdsdage i år 2010. 
                
Personens befordringsfradrag i år 2010 
De første 24 km:          Intet fradrag 0 kr.  
25 - 200 km (ingen begrænsning på 100 km):   190 øre pr. km 71.896 kr. 
                
Personen får i år 2010 i alt 71.488 kr. i befordring     
Skattelettelsen bliver i år 2010 33,5 % * 71.896 kr. = 24.085 kr.  
                
Hvis personen i stedet var bosat i en kommune, som ikke var en udkantskommune og kørte det 
samme antal km, ville befordringsfradraget for år 2010 være følgende: 
                
De første 24 km:          Intet fradrag   
25 - 100 km:         190 øre pr. km 31.046 kr. 
101 - 200 km:          0,95 øre pr. km 20.425 kr. 
I alt             51.471 kr. 
Skattelettelsen bliver i år 2010 33,5 % * 51.471 kr. =  17.243 kr.  
                
Der opnås hermed en større skattelettelse på 6.842 kr. i år 2010 ved at bo i en udkantskommune, 
hvis der køres det samme antal km samt det samme antal arbejdsdage. 
Kilde: Egen tilvirkning             
  

Ud over ændringerne i befordringsfradraget er der også foretaget ændringer i dagplejemødrenes 

fradrag, bundfradraget for gaver til alment velgørende foreninger og rejsefradraget.  

2.6.2 Fradrag for dagplejere 
Dagplejemødre har et fradrag for udgifter til børnenes mad, slidtage på hjemmet, ekstra 

omkostninger m.m. Dette fradrag udgør i år 2009 og 2010 46 % af lønnen efter AM-bidrag og ATP-

bidrag. Dette standardfradrag er et ligningsmæssigt fradrag og kan fradrages i den skattepligtige 

indkomst. Fradraget vil blive sat op fra år 2012 og frem til år 2019. jf. nedenstående figur.  

Figur 7: Fradrag for dagplejere 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%sats 46 46 47 48 50 52 54 56 58 60 

Kilde: L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.5. 

                                                 
57 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.4.1.1.3. og afsnit 2.4.2.1.3. 
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Fradraget for dagplejere reguleres i perioden for at kompensere for den lavere skatteværdi af de 

ligningsmæssige fradrag. Ved at sætte fradraget for dagplejere op løbende vil det fuldt ud 

kompensere for nedsættelsen i de ligningsmæssige fradrag.58 

2.6.3 Ændring af bundfradrag på gaver til velgørende foreninger 
Reglerne om fradrag for gaver til velgørende foreninger er ændret flere gange, da der ønskes, at 

befolkningen støtter det humanitære og almennyttige arbejde.59 I år 2009 blev det maksimale årlige 

gavefradrag ændret til 14.500 kr. I år 2010 er fradraget stadig 14.500 kr., jf. LL § 8A og det bliver 

reguleret efter PSL § 20.60  

 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst gives der et ligningsmæssigt fradrag for gaver til 

godkendte velgørende eller almennyttige foreninger. Efter gældende regler er der først fradrag for 

beløb, der overstiger 500 kr. til den enkelte forening pr. år. Derudover er der et samlet bundfradrag 

på 500 kr. pr. år. Disse regler er ophævet fra og med 1. januar 2012. Således er der fradrag for hele 

gavebeløbet op til 14.500 kr. Det er dog stadig en forudsætning, at den pågældende forening 

indberetter beløbet til SKAT med angivelse af giverens cpr-nr. SKAT har således oplysningerne 

registreret i deres systemer.61 Se nedenstående eksempel for gaver til velgørende foreninger. 

Eksempel nr. 7: Gaver til velgørende foreninger     
              
En person giver flg. gaver til velgørende foreninger i år 2010:    
Gave til forening a     kr. 800   
Gave til forening b     kr. 300   
Gave til forening c     kr. 11.000   
              
Gaven til forening b er under 300 kr. og er derfor ikke fradragsberettiget. Gaverne til forening a og 
forening c er i alt på 11.800 kr. 
   
Det samlede fradrag for år 2010 bliver 11.300 kr. efter reduktion af bundfradraget.   
              
I år 2012 forudsættes det, at personen giver de samme gaver. Personen får i år 2012 et samlet 
fradrag på 12.100 kr. dvs., at alle gavebeløbene er fradragsberettigede.  
Kilde: Egen tilvirkning            
 

2.6.4 Rejsefradrag 
Ifølge LL § 9, stk. 1 kan lønmodtagere kun fratrække udgifter, hvis det samlede beløb årligt 

overstiger grundbeløbet på 5.500 kr. Dette grundbeløb har været gældende for rejseudgifter efter 

                                                 
58 Aftale om forårspakke 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Fradrag for kommunale dagplejere.  
59 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 1. 
60 Jf., afsnittet bundfradrag for indregning af positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget, vedrørende PSL § 20. 
61 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.2.1. og afsnit 2.2.2. 
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LL§ 9, stk.1. Fra år 2010 er rejseudgifter ikke omfattet af denne paragraf og kan derved fratrækkes 

fuldt ud.    

 

For at kunne modtage skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag for omkostninger skal rejsen 

strække sig over minimum et døgn, og afstanden fra medarbejderens bopæl til det pågældende 

arbejdssted skal ikke gøre det muligt for arbejdstageren at overnatte på sin egen bopæl. Der er ingen 

regler for hvor stor afstanden skal være, for at det ikke er muligt at overnatte på sin egen bopæl. Når 

det vurderes, om rejsebegrebet er opfyldt, vurderes den daglige arbejdstid og arbejdets karakter 

sammen med afstanden mellem bopæl og arbejdsstedet, jf. LL § 9A, stk. 1.  

 

Der opnås en fradragsret på kost og logi pr. dag, jf. LL § 9A. Satserne er 455 kr. pr. dag til kost og 

195 kr. til overnatning dvs. i alt 650 kr. pr. dag, jf. LL § 9A stk. 2, nr. 1 og 4. Satserne er de samme 

for år 2009 og 2010. Satserne er vedtaget pga. et administrativt hensyn til, at den enkelte 

lønmodtager ikke skal gemme alle sine bilag på mindre udgifter, hvilket er besværligt.  

 

Rejsereglerne gælder for alle lønmodtagere, uanset om rejsen er inden for Danmark eller ej. 

Reglerne gælder også for danske og udenlandske arbejdstagere, så længe personen er skattepligtig 

til Danmark.62 

2.6.4.1 12 måneders perioden – midlertidige arbejdssteder 
Der kan kun opnås skattefri kostgodtgørelse i 12 måneder, selv om der arbejdes på et midlertidigt 

arbejdssted i en længere periode. Dette er dog ikke gældende for logisatsen. Der er en 

tidsbegrænsning på et midlertidigt arbejdssted og arbejdet udføres dermed kun på det pågældende 

arbejdssted i en periode. Når det vurderes, om arbejdsstedet er midlertidigt, skal 

ansættelsesvilkårene og arbejdsstedet vurderes. Arbejdssteder, der normalt kan betegnes som 

midlertidige, er fx arbejdstyper som bygge og anlægsarbejder, jf. ligningsvejledningen afsnit 

A.B.1.7.1.1. Det midlertidige arbejdssted fastlægges efter LL§ 9A, stk. 5 og stk. 6. Ved skift af 

arbejdssted begynder en ny periode på 12 mdr. Jf. LL § 9A, stk. 5, skal der fysisk flyttes til et nyt 

arbejdssted, og det midlertidige arbejdssted skal ligge mindst 8 km fra det tidligere arbejdssted. Det 

er ikke længere muligt at begynde en ny rejse ved at skifte arbejdsgiver eller arbejde med et nyt 

projekt. Dvs., at der ikke er påbegyndt en ny rejse, selvom arbejdsgiveren ændrer navn, eller den 

enkelte lønmodtager skifter frem og tilbage mellem et vikarbureau og en virksomhed. Hvis der 

vendes tilbage til et tidligere midlertidigt arbejdssted, skal der være gået 40 arbejdsdage (tidligere 

                                                 
62 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.3.1. 
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var grænsen 20 dage), før at en ny periode på 12 måneder påbegynder, jf. LL§ 9A stk. 6. Dette er 

gældende fra år 2010.  

 

12 måneders reglen gælder dog ikke for mobile arbejdssteder eller arbejdssteder, der flytter sig over 

en strækning på mere end 8 km. Her er ingen tidsbegrænsning, jf. LL § 9A, stk. 5, 2 pkt. Ved 

mobile arbejdssteder forstås arbejdssteder, der bevæger sig fra sted til sted fx langturschauffører. 

Ved arbejdspladser der strækker sig over mere end 8 km, kan der fx nævnes motorvejsprojekter.  

2.6.4.2 Maksimalt fradrag 50.000 kr. pr. år.  
Lønmodtagere kan få fradrag for rejseudgifter, hvis lønmodtageren er bosat langt væk fra 

arbejdspladsen. Der kan ligeledes opnås fradrag, hvis den pågældende arbejdsgiver ikke ønsker at 

udbetale godtgørelse eller udbetaler med en lavere sats end statens takster. Når lønmodtageren 

vælger at bosætte sig langt væk fra sin arbejdsplads, kan der dog opstå tvivl om, at rejseudgifterne 

er af privat karakter, og dermed principielt ingen fradragsret har. Ved en længerevarende periode, 

hvor lønmodtageren bor langt væk fra arbejdspladsen, kan det betvivles, om denne er på rejse eller 

blot vælger at bo langt væk fra sin arbejdsplads.63  

 

I år 2010 er det indført, at der maks. kan gives fradrag for op til 50.000 kr. for rejseudgifter. Dette er 

gældende for lønmodtagere, og det gælder for et indkomstår, jf. LL § 9A, stk. 7. Grænsen på de 

50.000 kr. er gældende for både faktiske afholdte udgifter og fradrag med standardsatserne. 

Grunden til indførslen af et maks. fradrag skyldes, at udenlandsk arbejdskraft ikke skal have 

mulighed for at modtage store fradragsbeløb, herunder Østeuropæere.64 Jf. LL § 9A, stk. 9, er 

fradraget på 50.000 kr. også gældende for bestyrelser, lønnede medhjælpere, udvalg, kommissioner, 

råd og lignende. Loftet på 50.000 kr. svarer til en periode på 3,5 måned efter standardsatserne. Det 

er dog afhængigt af, om lønmodtageren tager hjem i weekenderne. Efter den periode forventes det, 

at lønmodtageren har mulighed for at begrænse sine rejseudgifter. Maksimeringsreglerne gælder 

også vedr. dobbelt husførelse, jf. betænkningerne til L 199. I år 2009 var der ingen beløbsmæssige 

begrænsninger, men der var ikke fradrag for de første 5.500 kr.  

 

Loftet på 50.000 kr. har ingen betydning for arbejdsgiverens mulighed for at udbetale skattefri 

godtgørelse, udbetale fri kost og logi eller dække udgifter efter regning for lønmodtageren. Se 

nedenstående eksempel vedrørende rejsefradrag på maks. 50.000 kr. 

                                                 
63 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 2.3.2. 
64 L 199, Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, afsnit 1. 
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Eksempel nr. 8: Rejsefradrag maksimalt fradrag 50.000 kr. pr. år.    
                
En lønmodtager fortager en del rejser i det første halvår i år 2010. Der er både logiudgifter med 
faktiske bilag og efter statens takster. 
                
Fradrag for år 2010 
Kost: 67 dage af 455 kr.        30.485 kr.   
Logi: 45 dage af 195 kr.        8.775 kr.   
Bilagsdokumenterede udgifter til logi:   10.740 kr.   
                
Fradrag i alt i første halvår 2010     50.000 kr.   
                
Det maksimale fradrag på 50.000 kr. for år 2010 er hermed fuldt ud benyttet. Lønmodtageren kan 
ikke få yderlige fradrag efter standardtaksterne eller fradrag for faktiske udgifter i år 2010.  
                
Derimod kan arbejdsgiveren vælge at dække lønmodtagerens rejseomkostninger efter regning eller 
betale skattefri godtgørelse med ovennævnte standardsatser. 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Revitax A/S, Forårspakken 2.0, maj 2009, side 8.   
 

2.6.5 Opsummering 
Der er foretaget ændringer på befordringsområdet, idet der stadig er et ønske om, at bevare den høje 

grad af mobilitet på arbejdsmarkedet. Befordringsfradraget bliver forhøjet for personer med lav 

indkomst (under 248.700 kr.) fra indkomstsåret 2012 og løbende frem til år 2019. Beløbet hæves fra 

7.000 til 15.400 kr. Befordringssatsen på 1,90 kr. pr. km (i år 2010) for kørsel op til 100 km pr. dag 

bliver sat op til 120 km pr. dag fra år 2012. Ordningen, med det forhøjede befordringsfradrag for 

pendlere i udkantskommuner, er forlænget til og med år 2018. 

 

Dagplejemødrenes fradrag sættes op i perioden 2012-2019 fra 47 % til 60 %. Dette gøres for, at 

kompensere for den lavere skatteværdi af de ligningsmæssige fradrag. Gaver til godkendte 

velgørende eller almennyttige foreninger gives som et ligningsmæssigt fradrag. Fra 1. januar 2012 

er der fradrag for hele gavebeløbet op til 14.500 kr.  

 

Der er ændret på rejsereglerne på flg. områder: Ved tilbagevending til en tidligere midlertidig 

arbejdsplads, skal der være gået 40 arbejdsdage før, at en ny periode på 12 måneder påbegynder, 

hvor det tidligere var 20 dage, - dette er gældende fra år 2010. I år 2010 er det indført, at der maks. 

kan gives fradrag for en lønmodtagers rejseudgifter op til 50.000 kr. pr. år. Grundbeløbet på 5.500 

kr. for rejseudgifter er ophævet fra år 2010.  
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2.7 Pensionsordninger 
Ratepensioner/forsikringer i pensionsøjemed har i de sidste mange år været de mest anvendte 

opsparingsformer. Dette skyldes bl.a.,  at der har været fuldt fradrag for indbetalingerne, samt at 

ordningerne kan udbetales over 10 år. Det samme gælder indbetalinger på ophørende livrenter.  

 

For privattegnede ordninger består den skattemæssige fordel i, at indbetalinger til rateordningerne 

kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst inkl. topskat. Privattegnede ordninger 

er omfattet af PBL § 18. Hvis indbetalinger på rateordninger i stedet foretages af en arbejdsgiver, 

dvs. den er oprettet som led i et ansættelsesforhold, skal indbetalingerne ikke medregnes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fradragsreglerne for arbejdsgiverordninger er omfattet af 

PBL § 19, (bortseelsesretten). For begge ordninger gælder samtidig, at beskatningen af 

udbetalingen oftest er lavere end fradragsværdien af indbetalingerne. Herudover er der en lav 

afkastbeskatning.  

 

I forbindelse med Forårspakke 2.0 er der indført flg.: Et loft over indbetalinger på rateordninger og 

ophørende livrenter, fradragsfordelings- og efterbeskatningsreglerne for privattegnede ordninger er 

ophævet, og aldersgrænserne for hævninger af pensionsmidler er ændret. Forårspakke 2.0 behandler 

indbetalinger til alderspension forskelligt, afhængigt af om der er tale om ophørende udbetalinger 

eller livsvarige udbetalinger. 

2.7.1 Loft over indbetalinger 

2.7.1.1 Beløbsgrænse 
Der er indført et loft over indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter i pensionsøjemed på 

100.000 kr. (2010-niveau).65 Loftet vil årligt blive reguleret, jf. PSL § 20. Reglerne træder i kraft for 

indbetalinger/præmier fra 1. januar 2010. Beløbsgrænsen på 100.000 kr. for fradragsberettigede 

indbetalinger er et samlet loft, der både omfatter indbetalinger til ophørende livrenter, ratepensioner 

og rateforsikringer i pensionsøjemed, jf. PBL § 16, stk. 2. Samtidig skal loftet ses samlet for alle 

pensionsordninger, uanset om de er oprettet i eller uden for et ansættelsesforhold, jf. PBL § 18, stk. 

2 og § 21. I L 208 (folketingsår 09/10) er det samtidig vedtaget at undtage indeksordninger fra loftet 

på 100.000 kr., uanset om de er oprettet i pengeinstitutter eller livsforsikringsselskaber.66 Loftet kan 

sidestilles med den allerede gældende regel for kapitalpensioner, hvor der maksimalt kan indbetales 

46.000 kr. (2010-niveau) med fradrags- eller bortseelsesret, jf. PBL § 16, stk. 1.  
                                                 
65 Aftale om Forårspakke 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Loft over indbetalinger til ratepensioner. 
66

 L 208, Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, afsnit 2.2. 
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2.7.1.1.1 Privattegnede ordninger  
Personer med privattegnede ordninger oprettet før den 22. april 2009, med en indbetalingsperiode 

på mindst 10 år og med årlige indbetalinger på mere end 100.000 kr., kan vælge at nedsætte årets 

indbetalinger til maksimalt 100.000 kr. uden det medfører omberegning af tidligere foretagne 

fradrag. Eller personerne kan vælge at indbetale beløb over 100.000 kr. på ordninger med løbende 

udbetalinger, dog ikke ophørende livrenter. Endelig kan personerne vælge at fortsætte med at 

indbetale det aftalte beløb. Der vil så ikke være fradrag for den del, der overstiger loftet på 100.000 

kr. Tilsvarende vil der ikke ske beskatning af udbetalingen af den overstigende del, jf. PBL § 21 A 

stk. 1-4. Se nedenstående eksempel ved overskridelse af loftet på 100.000 kr. 

 

Eksempel nr. 9: Overskridelse af loftet på 100.000 kr. 
                  
En person har oprettet en privattegnet ordning før den 22. april 2009. Der er aftalt en årlig 
indbetaling på 130.000 kr. i 10 år. Ordningen er oprettet i år 2005. 
                  
I årene 2005-2009 har der været et årligt fradrag på 130.000 kr. I årene 2010-2014 er der kun 
fradragsret for 100.000 kr. 
                  
Pensionsopspareren kan vælge 3 muligheder:         
                  
1. Nedsætte årets indbetalinger til 100.000 kr. fra og med indkomståret 2010. Nedsættelsen vil ikke 
medføre omberegning af tidligere foretagne fradrag.  
                  
2. Beløb over 100.000 kr., dvs. 30.000 kr. indbetales på en livsvarig livrente.   
                  
3. Indbetale 130.000 kr. som aftalt. Der vil kun være skattemæssigt fradrag for 100.000 kr., til 
gengæld vil de sidste 30.000 kr. være skattefrie ved udbetalingen. 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund Revitax A/S, Forårspakke 2.0, side 14. 

 

Har en person før lovforslagets fremsættelse, fx i år 2007, foretaget et engangsindskud på en 

rateordning med fx 10 mio., er dette ikke omfattet af fradragsloftet. Engangsindskuddet skal 

fordeles i 10 lige store rater. Fradraget har i årene 2007-2009 været på 1 mio. kr. årligt. Dette 

fradrag vil i perioden år 2010-2016 fortsat være 1 mio. Der kan dog ikke betales yderligere på en 

anden ratepension eller ophørende livrente med fradragsret, jf. PBL § 3, stk. 10, 1. pkt. Hvis en 

rateordning eller ophørende livrente er oprettet før lovforslagets fremsættelse, bidragsperioden er på 

mindre end 10 år og bidragsperioden er udløbet senest i år 2009, er det ikke omfattet af loftet. Disse 

personer har, efter tidligere gældende regler, fået fordelt fradraget over 10 år med lige store beløb, 

der vil fortsat være fradragsret indtil udløbet af fradragsfordelingsperioden, jf. PBL § 3, stk. 10, 2. 

pkt.  
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Eksempel nr. 10: Bidragsperiode under 10 år, bidragsperiode er udløbet senest i år 2009, 
stadig fradrag  
                  
En person har årligt i år 2004-2007 indskudt 750.000 kr. på en ratepension. Der er således indbetalt 
3 mio. kr. Bidragsperioden er på mindre end 10 år. Derfor er de 3 mio. kr. fordelt med lige store 
beløb i årene 2004 til 2013. Personen har således haft fradrag for 300.000 kr. i årene 2004-2009. 
                  
I årene 2010 til 2013 kan personen stadig fradrage 300.000 kr. årligt. Personen vil dog ikke kunne 
opnå yderligere fradrag for indskud på rateordninger mv. før efter år 2013.   
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af L 200, Lov om ændring af pensionsskatteloven mv., bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, afsnit 

§ 10.  
 

Eksempel nr. 10: Bidragsperiode under 10 år, bidragsperiode ej udløbet i år 2009. 
                  
En person har i år 2007 oprettet en aftale om ratepension. Efter aftalen skal personen indbetale 
500.000 kr. årligt i perioden år 2007 til 2011. Bidragsperioden er under 10 år, og det samlede 
bidragsbeløb udgør 2,5 mio. kr. Personen har således haft fradrag for 250.000 kr. i årene 2007 til 
2009 efter reglen om fordeling af fradrag over 10 år. 
                  
I indkomstårene 2007-2009 har personen indbetalt 1,5 mio. kr., men kun fået fradrag for 750.000 
kr. 
                 
Personen kan vælge at foretage de sidste 2 indbetalinger på en livsvaring livrente. Det betyder, at 
personen i indkomstårene 2010-2016 fortsat kan fradrage 250.000 kr. årligt. 
Fradragsfordelingsbeløb svarende til de resterende bidrag som indbetales til den livsvarige livrente, 
dvs. 1 mio. kr. anses for, at blive fradraget det eller de sidste år af fradragsfordelingsforløbet, dvs. 
år 2013-2016. Fra år 2013 vil personen kunne påbegynde en supplerende ratepension, under 
overholdelse af 100.000 kr. loftet. 
                  
Alternativt kan personen vælge at standse indbetalingerne dvs. undlade at indbetale den resterende 
1 mio. kr. Personen vil stadig kunne fradrage 250.000 kr. årligt i 2010-2012, hvilket svarer til det 
uafskrevne fradragsfordelingsbeløb. 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af L 200, Lov om ændring af pensionsskatteloven mv., bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, afsnit 

§ 10.  

2.7.1.1.2 Arbejdsgiverordninger 
Ordninger oprettet i et ansættelsesforhold er også omfattet af loftet på 100.000 kr., da loftet gælder 

under ét for privattegnede ordninger og arbejdsgiverordninger. Ordninger, oprettet i et 

ansættelsesforhold, der er omfattet af kollektive overenskomster indgået før den. 22. april 2009, er 

ikke omfattet af loftet på 100.000 kr. Undtagelsen gælder kun indtil en ny overenskomst indgås og 

kun for obligatoriske indbetalinger, jf. PBL § 3, stk. 13. 

2.7.1.2 Overskridelse af loftet 
Overskrides loftet på 100.000 kr., og der er oprettet en arbejdsgiverordning og/eller en privat 

ordning (enten som rateordning eller en ordning med ophørende livrenter), går bortseelsesretten ved 

indbetalingerne fra arbejdsgiveren forud for indbetalinger til private ordninger. Fradragsretten 
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vedrørende indbetalinger på den privattegnede ordning, vil blive begrænset til forskellen mellem 

den arbejdsgiverindbetalte del og fradragsloftet. Ved arbejdsgiverbetalte beløb skal man fratrække 

arbejdsmarkedsbidraget67, inden man beregner det forskelsbeløb, som det er muligt at indbetale på 

en privattegnet ordning.  

Eksempel nr. 11: Overskridelse af loftet på 100.000 kr., prioriteringsreglen 
                  
En pensionsopsparer, har indbetalt 50.000 kr. til en privattegnet rateordning i år 2010. I samme 
indkomstår har dennes arbejdsgiver indbetalt 70.000 kr. til en rateordning (bortset fra AM-bidrag). 
                  
Der er kun fradrag og bortseelsesret for 100.000 kr. i år 2010. På grund af den indførte 
prioriteringsregel skal arbejdsgiverbetalte beløb anvendes først. Derefter anvendes 
pensionsopsparerens private indbetaling, således at der er fradragsret for 30.000 kr. af de 50.000 
kr., der er indbetalt privat. Det overskydende beløb på 20.000 kr. er der ikke fradrag for i år 2010. 
Det anses for at stamme fra den private indbetaling og pensions opspareren kan vælge: 
1) At overføre beløbet til en ordning med løbende udbetalinger  
2) At få beløbet tilbagebetalt, uden beregning af afgift   
3) At lade beløbet blive stående, ingen fradragsret - dog heller ingen beskatning ved udbetaling.  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af L 200, Lov om ændring af pensionsskatteloven mv., bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, afsnit 
til nr. 38 og 49. 

 

Har en arbejdsgiver indbetalt et større pensionsbeløb end 100.000 kr. for en ansat, skal det 

overskydende beløb medregnes som personlig indkomst. Der vil ikke være fradragsret for det 

overskydende beløb. Arbejdstageren kan vælge at tilbagebetale det overskydende beløb, overføre 

beløbet til en livsvarig ordning eller lade beløbet blive stående. Den sidste valgmulighed medfører, 

at der ikke er fradragsret for det overskydende beløb, men at udbetalingen af beløbet ikke vil blive 

beskattet. Det sker efter et ”krone - til – krone” princip, således at oprindelige indbetalte beløb uden 

fradragsret ikke beskattes på udbetalingstidspunktet. Det nominelle afkast vil blive 

indkomstbeskattet på udbetalingstidspunktet.68     

2.7.2 Fradragsret for privattegnede ordninger  
Fradragsreglerne i PBL § 18 gælder for privattegnede pensionsordninger. Fradragsretten tilkommer 

den, der er ejer af forsikringen uanset hvem, der har foretaget indbetalingen. Er beløbet indbetalt af 

andre, vil det som udgangspunkt være indkomstskattepligtigt eller gaveafgiftspligtigt for 

modtageren, jf. PBL § 56. Desuden gælder fradragsretten kun for personer, der er fuldt 

skattepligtige her til landet, jf. PBL § 54. 

                                                 
67 Det er foreslået, at der skal ses bort fra det arbejdsmarkedsbidrag, som pensionsinstitutter indeholder af arbejdsgiverens pensionsindbetalinger.   
68 L 200, Lov om ændring af pensionsskatteloven mv., afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, til nr. 38 og 49. 
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2.7.2.1 Ophævelse af fradragsfordelings- og efterbeskatningsreglerne. 
Tidligere gældende særregler for privattegnede pensionsordninger omkring fordeling af 

fradragsretten, hvor der ikke i alle tilfælde kunne ske fuldt fradrag i forfaldsåret, gælder nu kun for 

ordninger med løbende udbetalinger (dog ikke ophørende livrenter). Efter indførelsen af loftet på 

100.000 kr. er de gamle regler om fordelingen af fradrag mv. for ophørende livrenter, 

rateforsikringer og ratepensioner ophævet, jf. PBL § 18, stk. 3 og 4.  

 

Fradragsfordelingsreglerne gælder stadig for ordninger med løbende udbetalinger, da der for 

ordninger med løbende udbetalinger (gælder ikke ophørende livrenter) ikke er loft over 

fradragsberettigede indbetalinger. Det betyder bl.a., at der ikke længere skal være en 

bindingsperiode på 10 år, uden der sker fordeling af fradrag vedr. ordninger omfattet af loftet på 

100.000 kr. Selvom der er aftalt en indbetalingsperiode på 10 år, med 100.000 kr. om året, kan man 

alligevel stoppe indbetalingerne i utide, uden der skal ske omberegning af tidligere foretagne 

fradrag.69 Efterbeskatningsreglerne i PBL § 18 A er ophævet for rateforsikringer, ratepensioner og 

ophørende livrenter. Reglerne er ophævet fra og med indkomståret 2010. 

2.7.3 Ændrede aldersgrænser 

2.7.3.1 Kapitalpensioner 
Kapitalpensioner kan nu udbetales senest 15 år efter, at pensionsopspareren når efterlønsalderen 

mod de tidligere 10 år, jf. PBL § 10, stk. 1, nr. 3 og § 12, stk. 1, nr. 3. Forhøjelsen af aldersgrænsen 

for seneste udbetaling af en kapitalpension gælder for pensioner, der skal afgiftsberigtiges efter den 

1. juni 2009. Ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af kapitalpensioner gælder fra om med den 

1. januar 2010.  

2.7.3.2 Ratepensioner 
Aldersgrænsen, for hvornår en ratepension senest skal være oprettet, er ophævet. En konsekvens 

heraf er, at en ratepension med en udbetalingsperiode på 10 år senest skal være oprettet 15 år efter 

efterlønsalderen, jf. PBL § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. Udbetaling af sidste rate skal senest ske 25 år 

efter opnåelse af efterlønsalderen, jf. PBL § 8, stk. 1, nr. 1, 2.-8. pkt., som er ophævet, gældende fra 

1. juli 2009.70  

                                                 
69 L 200, Lov om ændring af pensionsskatteloven mv., afsnit 2.2.1.2. 
70 L 200, Lov om ændring af pensionsskatteloven mv., afsnit 2.5. 
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2.7.4 Øvrige ændringer 
Reglen, om at der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger på en 

kapitalpensionsordning, efter der er påbegyndt udbetalinger fra en kapitalpensionsordning er 

ophævet, jf. PBL § 18, stk. 2. nr. 5. Denne regel gælder kun i perioden fra den 1. januar til den 14. 

april 2010, da L 208 efterfølgende er vedtaget (folketingsår 2009/10). For yderligere information se 

afsnit 2.7.5.1 om ændringer efter vedtagelsen af Forårspakke 2.0. 

 

Det er ikke længere muligt at få en livsvarig livrente overført til en ratepension eller ophørende 

livrente, jf. PBL § 41, stk.1, nr.1. Dette gælder fra den 20. marts 2009. 

 

PBL § 2, nr. 4, litra a, opdeles i to selvstændige litra. Et for livsvarige livrenter, som bliver det nye 

litra a, og et for ophørende livrenter, som bliver litra b, da de ophørende livrenter er omfattet af 

fradragsloftet på 100.000 kr.  

2.7.5 Ændringer efter vedtagelsen af Forårspakke 2.0 

2.7.5.1 Udbetaling af kapitalpensioner 
Efter vedtagelsen af Forårspakke 2.0, herunder L 200, er der kommet yderligere ændringer på 

pensionsområdet. Vedtagelsen af L 208 medfører, at regelsættet, der giver mulighed for at indbetale 

til kapitalpensioner med fradragsret, efter der er sket udbetaling fra en kapitalpension med 40 % 

afgift, er ophævet. Når der er sket udbetaling af en kapitalpension (eller en del heraf), til en afgift på 

40 % efter, at efterlønsalderen er opnået, er der ikke længere fradragsret for indbetalinger på en 

kapitalpension, jf. PBL § 18, stk. 2, 6. pkt. for private ordninger og PBL § 19, stk. 1, 3. pkt. for 

arbejdsgiverordninger. Hvis man i stedet vælger at betale 60 % i afgift ved udbetaling af en 

kapitalpension, sker der ingen afskæring af fradragsretten for indbetalinger i de efterfølgende år.71 

Hvis der ikke er fradragsret, jf. PBL § 18, stk. 2, 6. pkt. eller PBL § 19, stk. 1, 3. pkt., kan indbetalte 

beløb alligevel tilbagebetales, uden der indtræder afgiftspligt, eller der kan ske overførsel til anden 

pensionsordning omfattet af PBL kapitel 1 med fradragsret, jf. PBL § 21 A, stk. 1, 1. pkt.  

2.7.5.2 Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger 
I forbindelse med regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0 blev det aftalt, at 

der skulle indføres en midlertidig udligningsskat for større private pensionsudbetalinger. L 213 

indeholder reglerne om den midlertidige udligningsskat, og er vedtaget den 4. juli 2010 

(folketingsår 2009/10). Loven træder i kraft for pensionsudbetalinger fra og med år 2011. 

                                                 
71

 L 208, Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, afsnit 2.1.2. 
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Udligningsskatten gælder i perioden fra år 2011-2019 og udgør 6 % fra år 2011 til 2014. Herefter 

falder den med 1 % - enhed årligt. I år 2015 udgør den 5 %, og herefter udfases den indtil år 2019, 

hvor den udgør 1 %. Den bortfalder således i år 2020.72 Pensionsudbetalinger, der overstiger 

bundfradraget på 362.800 kr. (2010-niveau), beskattes med den midlertidige udligningsskat, jf. PSL 

§ 7 a, nr. 7, stk. 4. Grundlaget for udligningsskatten er fastsat i PSL § 7 a. Bundgrænsen reguleres 

årligt efter samme princip som de øvrige beløbsgrænser i skattelovgivningen, jf. PSL § 7 a, nr. 7, 

stk. 7.  

 

Flg. pensioner medregnes ikke i grundlaget for beregning af den midlertidige udligningsskat: 

Kapitalpensioner, fratrædelsesgodtgørelser, førtidspension og invalidepension indtil opnåelse af 

folkepensionsalderen mv.73 Pensioner, der ophæves i utide og pålægges 60 % i afgift er ikke 

omfattet af udligningsskatten. 

 

Ægtefæller har mulighed for at overføre eventuelt uudnyttede bundfradrag til hinanden. Der kan 

maks. overføres 121.000 kr. (2010-niveau) til den anden ægtefælle. Beløbet på 121.000 kr. 

nedsættes dog med ægtefællens personlige indkomst - herunder pensionsudbetalinger, lønindkomst, 

virksomhedsindkomst mv. Herudover nedsættes overførselsbeløbet med ægtefællens eventuelt 

fratrukne eller ikke medregnede pensionsindbetalinger, jf. PSL § 7 a, nr. 7, stk. 6.  

 

Ægtefæller vil i højere grad end tidligere være afhængige af fordelingen af pensionsudbetalingerne 

mellem hinanden. Grænsen på de 121.000 kr., og reglerne om modregning af ægtefællens egen 

personlige indkomst heri, bevirker, at overførselsbeløbet oftest vil udgøre et forholdsvist 

ubetydeligt beløb. Derfor vil det være fordelagtigt, at udbetalingerne er nogenlunde ligeligt fordelt 

mellem ægtefællerne.74   

 

Personer, der skal betale udligningsskat af store pensionsudbetalinger, vil i høj grad opleve, at de 

øvrige skattelettelser, som Forårspakke 2.0 har medført, vil blive reduceret væsentligt af 

udligningsskatten. Den indførte kompensationsordning vil dog forhindre en hårdere beskatning end 

før indførelsen af Forårspakke 2.0, jf. PSL § 26, stk. 2, nr. 7.75 Se nedenstående eksempel for 

beregning af udligningsskatten. 

 

                                                 
72 L 213, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, nr. 2. 
73 L 213, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer, nr. 2. 
74 Deloitte, Pjece: Udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Hovedtrækkende i den midlertidige særskat på store pensionsudbetalinger.   
75 Deloitte, Pjece: Udligningsskat på store pensionsudbetalinger, Hovedtrækkende i den midlertidige særskat på store pensionsudbetalinger.   
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Eksempel nr. 12: Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger   
En gift folkepensionist modtager i år 2011 600.000 kr. fra private pensionsordninger. Herudover 
modtager pensionisten også folkepension på 65.376 kr. Ægtefællen har ingen indkomst. 
                
Den samlede indkomst udgør for ægtefælle 1:             665.376 kr.   
                
Bundfradrag:                  362.800 kr.   
                
Overført uudnyttet bundfradrag fra ægtefælle 2:            121.000 kr.   
                
Udligningsskat 6 %. (665.376-362.800-121.000)*6 %               10.895 kr.   
               
Folkepensionisten skal betale 10.895 kr. i udligningsskat. 
Kilde: L 213, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, eksempel 2 - uddrag fra eksempel. 

 

2.7.6 Opsummering 
Som følge af den indgåede aftale om Forårspakke 2.0 er der foretaget ændringer på 

pensionsområdet. Der er indført et loft på 100.000 kr. for hvor meget, der kan indbetales til 

rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed med fradrags- eller bortseelsesret. Indbetalinger til 

ophørende livrenter skal medregnes i loftet på 100.000 kr., da denne pensionsordning har mange 

lighedstræk med rateordningerne. Indbetalinger til livsvarig alderspension er derimod ikke omfattet 

af loftet. Loftet skal ses som en samlet beløbsgrænse for rateordninger og ophørende livrenter, som 

gælder for såvel arbejdsgiverordninger som privattegnede ordninger omfattet af fradragsretten. 

 

Fordeling af fradrag for indskud på privattegnede ratepensionsordninger er ændret. 

Fradragsfordelingsreglerne for så vidt angår ophørende livrenter og ratepensionsordninger er 

ophævet. Reglerne videreføres uændrede for pensionsordninger med løbende udbetalinger, da der 

fortsat er mulighed for at indbetale på disse ordninger uden begrænsninger. 

 

Aldersgrænsen, for hvornår en kapitalpension senest skal være udbetalt, er forhøjet med 5 år. 

Aldersgrænsen for oprettelse af kapitalforsikringer er ophævet. Aldersgrænsen for oprettelse af 

ratepensionsordninger er ligeledes ophævet. Det seneste tidspunkt for oprettelse af rateordninger er 

bestemt af, at en rateordning skal udbetales over mindst 10 år. Med andre ord skal en rateordning 

være oprettet inden det fyldte 75./77. år afhængigt af efterlønsalder.  

  

Reglen, om at der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger på en kapitalpension, efter 

der er påbegyndt udbetalinger fra en sådan ordning, blev ophævet i første omgang. Reglen er dog 
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indsat igen efter vedtagelsen af L 208. I L 208 blev det ligeledes vedtaget at undtage 

indeksordninger fra fradragsloftet på 100.000 kr.  

 

Fra 1. januar 2011 træder den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger i kraft. Den 

gælder i perioden fra år 2011 til 2019 og udgør 6 % i år 2011 til 2014, herefter falder den med 1 % -

enhed årligt. Pensionsudbetalinger over 362.800 kr. beskattes med den midlertidige udligningsskat. 

Ægtefæller har mulighed for at overføre uudnyttede bundfradrag til hinanden. Beløbet er 121.000 

kr., dette skal dog nedsættes med ægtefællens personlige indkomst. 
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2.8 Årsopgørelsen 

2.8.1 AM-bidrag 
I år 2008 blev AM-bidraget gjort til en indkomstskat, frem for et socialt bidrag.76 Efterfølgende er 

der i forbindelse med Forårspakke 2.0 indført en ny lov om AM-bidraget. Denne lov træder i kraft 

fra og med indkomståret 2011.77 AM-bidraget udgør stadig 8 % i år 2011,78 og hovedparten, af de 

indkomster der betales AM-bidrag af, er de samme som efter de tidligere gældende regler.  

2.8.1.1 AM-bidraget som en skat 
Ifølge den nye lovgivning betales der som udgangspunkt AM-bidrag, når der betales skat af 

indkomsten i Danmark. Bidragsgrundlaget kommer også til at omfatte de arbejdsindkomster mv., 

som tidligere har været fritaget for AM-bidraget, da der ikke længere gælder en betragtning om, at 

det er et socialt bidrag. Tidligere var det afgørende, hvor en person var socialt sikret. Det er nu uden 

betydning, om personen er socialt sikret i Danmark eller ej.79 Som udgangspunkt indgår ethvert 

form for vederlag, der kan henføres til personligt arbejde i ansættelsesforhold i grundlaget for 

betaling af AM-bidraget, jf. AMBL § 2, stk. 1. Det samme gælder for vederlag i form af naturalier 

fx fri kost og logi, fri bil, frie multimedier, fri sommerbolig mv., jf. AMBL § 2, stk. 2. Det får størst 

betydning for personer, der er bosatte uden for Danmark, men som har indkomst, der beskattes i 

Danmark.  Det kommer også til at gælde for personer, der er bosatte i Danmark, men som arbejder i 

udlandet og derfor ikke betaler skat i Danmark. Kandidatafhandlingen vil ikke beskæftige sig 

yderligere med denne problemstilling, jf. problemafgrænsningen omkring begrænsede 

skattepligtige. 

 

Den nye regel, om at hvis der skal betales skat i DK, skal der også betales AM-bidrag virker også 

omvendt. Hvis der ikke skal betales skat, skal der heller ikke betales AM-bidrag. Det gælder fx 

skattefrie jubilæumsgratialer, pasning af syge børn m.m. (efter LL § 7 Æ), jf. AMBL § 3, nr. 3.80  

 

AM-bidraget vil fortsat skulle opkræves af hele bidragsgrundlaget uden skattemæssige fradrag i 

modsætning til beregning af andre indkomstskatter, som beregnes efter fradrag. Bidraget vil fortsat 

                                                 
76 L 196, lov om arbejdsmarkedsbidrag, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 2.2. 
77

 L 196, lov om arbejdsmarkedsbidrag, bemærkninger til lovforslaget, afsnit: Ikrafttrædelse m.v.§ 8. 
78 AM-bidraget udgør 8 %. Jf. arbejdsmarkedsbidragsloven § 1. 
79

 L 196, lov om arbejdsmarkedsbidrag, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 2.1 og afsnit 4. 
80

 L 196, lov om arbejdsmarkedsbidrag, bemærkninger til lovforslaget, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 3. 
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skulle fragå ved opgørelsen af den personlige indkomst efter PSLs regler, dette er der ikke ændret 

ved.81 

2.8.1.2 AM-bidrag og pensioner 
I forhold til pensionsopsparinger er det afgørende om, der er betalt AM-bidrag i indbetalingsfasen 

eller ej. Hvis der er betalt AM-bidrag ved indbetalingen, skal der ikke betales AM-bidrag ved 

udbetalingen. For uafdækkede ordninger omfattet af PBL afsnit II er der ikke en opsparingsfase, 

hvor der kan betales AM-bidrag. Derfor betales AM-bidraget i forbindelse med udbetalingsfasen, 

hvilket også var gældende tidligere.82 

2.8.2 Restskat og rentesatser 
Der er ændret på reglerne om frivillig indbetaling af restskat, rentetillæg til overskydende skat og 

restskat for personer i forbindelse med Forårspakke 2.0.  

2.8.2.1 Frivillig indbetaling 
Efter tidligere gældende regler kunne personer uden begrænsning indbetale restskat i perioden 1. 

januar til 15. marts i året efter indkomståret, fratrukket 2 % af den del af beløbet som oversteg 

40.000 kr. Fra den 16. marts til den 1. juli kunne der maksimalt indbetales 40.000 kr.83 

 

Efter de nye regler kan frivillig indbetaling foretages indtil den 1. juli i året efter indkomståret, mod 

betaling af en dag-til-dag-rente, jf. KSL § 59. Efter de nye regler er der ingen beløbsgrænser vedr. 

betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret. Det er muligt at foretage mere end én 

indbetaling af ekstra forskudsskat. Renten beregnes dagligt, fra og med 1. januar i året efter 

indkomståret og frem til betalingen sker, (begge dage indgår i renteberegningen).84 Renten 

fastsættes til den effektive obligationsrente med tillæg af 2 % -enheder, jf. OKL § 7, stk. 2, 3. pkt. 

Renten anses for at være indeholdt i den frivillige indbetaling, så den frivillige indbetaling skal være 

stor nok til også at indeholde dag-til-dag renten for at dække en eventuel restskat. Renten vil ikke 

være skattemæssigt fradragsberettiget, jf. LL § 17. Reglerne for frivillig indbetaling gælder for 

indkomståret 2009 og fremefter.85 

 

                                                 
81 L 196, lov om arbejdsmarkedsbidrag, bemærkninger til lovforslaget, afsnit 4. 
82

 L 196, lov om arbejdsmarkedsbidrag, bemærkninger til lovforslaget, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 2. 
83 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.3.1. 
84 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 
3, nr. 5. 
85 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.3.2. 
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Det er fortsat muligt at indbetale forskudsskat inden den 31. december i indkomståret uden betaling 

af renter.86 Efter de nye regler er det ikke så vigtigt, om der indbetales i slutningen af december eller 

først i januar, da der kun betales en dag-til-dag-rente.  

2.8.2.2 Rentetillæg ved overskydende skat eller restskat 
Tidligere blev overskydende skat udbetalt med et skattefrit rentetillæg på 2 %. Restskat, herunder 

indregning af restskat i næste års forskudsopgørelse, medførte en betaling af rentetillæg på 7 %.87 

 

Rentetillægget vedrørende overskydende skat og restskat vil fra og med indkomståret 2009 blive 

variabelt. For overskydende skat vil godtgørelsen udgøre den effektive obligationsrente med et 

fradrag på 2 % -enheder, jf. KSL § 62, stk. 2. For restskat vil rentetillægget udgøre den effektive 

obligationsrente med et tillæg på 4 % -enheder, jf. KSL § 61, stk. 2. Der er ikke skattemæssigt 

fradrag for renteudgifter vedr. skatter, jf. LL § 17. Tilsvarende er der ikke skattepligt af 

godtgørelser i forbindelse med overskydende skat, jf. KSL § 23, stk. 2.88      

2.8.3 Opsummering 
Der indføres fra indkomståret 2011 en ny lov om AM-bidraget. AM-bidraget betragtes ikke længere 

som et socialt bidrag men som en skat. Som udgangspunkt skal der i stedet betales AM-bidrag, når 

der skal betales skat af indkomsten i Danmark. Der er ændret på reglerne om frivillig indbetaling af 

restskat, rentetillæg til overskydende skat og restskat for personer. Beløbsgrænsen vedr. indbetaling 

af forskudsskat efter udløbet af indkomståret er ophævet, og der betales i stedet en dag-til-dag-rente. 

                                                 
86 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 
3, nr. 5. 
87 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.3.1. 
88 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.3.2. 
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2.9 Andre ændringer på skatteområdet 

2.9.1 Regulering af beløbsgrænser 
I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 er der indført regulering af beløbsgrænser. Alle 

grundbeløb i lovteksterne er ført frem til 2010-niveau, frem for tidligere 1987-niveau. Der vil ikke 

ske regulering af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen i år 2010.89 Se bilag 5, skema 

over beløbsgrænser der reguleres efter PSL § 20. Den manglende regulering er en af de væsentligste 

finansieringskilder til dækning af skattelettelserne.90 Reguleringen af beløbsgrænserne er 

efterfølgende udskudt til år 2014. 

2.9.1.1 Indberetningspligt 
I forbindelse med Forårspakke 2.0 er der indført en generel bestemmelse om, at der skal ske 

indberetning til SKAT om skattepligtige naturalier/personalegoder. Det skal gælde naturalier ydet i- 

og udenfor ansættelsesforhold, fx honorarmodtagere.91 Ændringen af reglerne om indberetning af 

personalegoder har virkning for goder ydet i januar 2010 og frem.92    

2.9.1.2 TastSelv SKAT 
I forbindelse med anvendelsen af TastSelv SKAT er det konstateret, at kvaliteten af 

indberetningerne ikke lever op til forventningerne, og at der generelt er alt for mange fejl. Derfor vil 

SKAT lave feltlåsninger i nogle rubrikker, jf. SKL § 1 A.93 Det gælder bl.a. rubrikkerne 

lønindkomst, bestyrelseshonorarer, fri bil, pensioner, dagpenge mv. Det er ligeledes overvejet, om 

SKAT skal låse rubrikkerne vedr. renteindtægter og renteudgifter. Borgere har stadig pligt til at 

tjekke, at de indberettede oplysninger er korrekte, men de kan ikke selv ændre oplysningerne, jf. 

SKL § 16. Det er forventningen, at feltlåsningen vil ske i forhold til indberetninger, der foretages i 

forbindelse med slutningen af indkomståret 2010.94 

2.9.2 Særlig pensionsopsparing, SP 
I en periode på 6 år fra år 1998 til 2003, indbetalte lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende 

mv. til SP. Indbetalingen udgjorde 1 % af den AM-bidragspligtige indkomst. Fra år 2004 til 2009 

blev indbetalinger til SP midlertidigt suspenderet. SP er blevet ophævet, hvilket vil sige, at der ikke 

                                                 
89 L 195, lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 1 nr. 30-
31. 
90 L 195, lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 4.1.2.8 og tabel pkt. 15 i afsnit 4.1. 
91 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.2.2. 
92 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § 
20, stk. 1. 
93 L 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.7. 
94 Lovforslag 201, lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, afsnit 3.4.2. 
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længere skal betales SP-bidrag.95 Tidligere blev midlerne udbetalt, når en person blev 

folkepensionist, og udbetalingerne skete i årlige rater over 10 år. Udbetalingen blev beskattet som 

personlig indkomst. Hvis den samlede SP-opsparing udgjorde mindre end 15.000 kr., blev den i 

stedet udbetalt som et engangsbeløb, og der blev betalt en afgift på 40 %.96  

 

I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 var et af punkterne, at personer kunne anmode om 

at få deres SP-opsparing udbetalt eller overført til en anden pensionsordning. Anmodningen skulle 

ske i perioden 1. juni til 31. december 2009. Dette var et af de yderligere væksttiltag, der blev 

indført i Forårspakke 2.0.97 I modsætning til de vedtagne skattelove i Forårspakke 2.0 har 

udbetaling af SP opsparingen kun en engangseffekt. Ved udbetaling af midlerne i år 2009 blev der 

betalt en afgift på 35 % af de første 15.000 kr. og 50 % af det resterende beløb, jf. PBL § 29 D. Hele 

SP opsparingen skulle udbetales, det var ikke muligt kun at få udbetalt en del af midlerne.98 Det var 

fordelagtigt for dem, der havde under 15.000 kr. at få dem udbetalt mod at betale en afgift på 35 % 

frem for 40 % ved folkepensionsalderen. Det samme var gældende for dem, der forventede at skulle 

betale en høj marginalskat, når de blev folkepensionister. Afgiftsprocenten på 50 % er mindre end 

den højeste marginalskat. 

 

I forlængelse af udbetalingsmuligheden af SP-midlerne i år 2009 er L 65 vedtaget. Forslaget er 

vedtaget i folketingsåret 09/10 og medfører en afvikling af SP ordningen. Pr. 1. oktober 2009 havde 

mere end 2,4 mio. danskere valgt at anmode om udbetaling af deres midler i SP. Dette svarede til 87 

% af de kontohavere, der havde modtaget et orienteringsbrev om udbetalingsmuligheden og 83 % af 

samtlige kontohavere i SP.99 Med baggrund i at omkostningsniveauet herefter vil overstige 

afkastprocenterne efter skat og derfor spise de få resterende kontohaveres indestående i ordningen, 

har man vedtaget at afvikle ordningen.  

 

L 65 var en videreførelse af L 168, hvilket betød, at udbetalingsperioden blev udvidet indtil 1. maj 

2010. Personer kunne vælge at få ordningen udbetalt eller overført til en ratepensionsordning eller 

en pensionsordning med løbende udbetalinger. Beløb, der efter 1. maj 2010 stadig ikke var anmodet 

udbetalt, ville automatisk blive udbetalt til den enkelte kontohaver. Der skal stadig betales en afgift 

                                                 
95 Aftale om forårspakke 2.0 – Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Yderligere vækstinitiativer allerede i år. 
96 L 168, Forslag til ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension mv., afsnit 1.1. 
97 De to andre væksttiltag der blev vedtaget allerede i år 2009 var renoveringspuljen og anlægsinvesteringer. 
98 Aftale om forårspakke 2.0 – Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Yderligere vækstinitiativer allerede i år. 
99 L 65, Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension mv., afsnit 1. 
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på 35 % for beløb under 15.000 kr. og 50 % af det resterende udbetalte beløb.100 Kontohavere i SP, 

som ATP ikke kan lokalisere, kan få udbetalt deres midler indenfor 5 år, (gældende fra den 1. maj 

2010 og frem), hvis kontohaverne kan dokumentere deres indestående. Fra den 1. maj 2015 er det 

ikke længere muligt at få udbetalt midler fra SP. De tilbageværende midler vil blive overført til 

ATP´s bonuspotentiale.101 Da udbetalingen af SP midlerne kun har en engangseffekt, er den ikke 

medtaget i undersøgelsen i kapitel 4.     

2.9.3 Opsummering 
Beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen, der reguleres efter PSL § 20, vil ikke blive 

reguleret før år 2014. Dette er en af de væsentligste finansieringskilder af skattelettelserne i 

Forårspakke 2.0. Der er strammet op på reglerne om indberetning af personalegoder, og der er 

indført feltlåsninger i enkelte rubrikker i TastSelv SKAT. Personer kunne anmode om at få deres SP 

opsparing udbetalt i år 2009 og 2010, efterfølgende er der sket afvikling af SP ordningen. 

                                                 
100 L 65, Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension mv., afsnit 2. 
101 L 65, Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension mv., afsnit 2. 
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3 Afgifter 

3.1 Afgifter 
Formålet med energi- og miljøafgifterne er bl.a., at Danmark skal være mere ”grønt”. Det er hermed 

blevet dyrere at producere og benytte produkter, som negativt påvirker miljøet og klimaet. Skatten 

på forurening og energi er steget, hvilket hovedsageligt påvirker virksomheder og personer, der 

benytter meget energi og forurener meget - de skal betale mere. Derimod kan personer og 

virksomheder, der er miljøbevidste, opnå en besparelse.102  

3.1.1 Energiafgifter 

3.1.1.1 Indeksering af energiafgifter 
Inden L 207 vedrørende lov om ændring af afgift af elektricitet og andre love blev indført, blev de 

fleste energiafgifter årligt reguleret med 1,8 %. Dette var vedtaget fra år 2008 til og med år 2015. 

Efter indførelsen af Forårspakke 2.0 er det vedtaget, at denne indeksering af afgiftssatser for energi 

også skal gælde for de nye energiafgifter på husholdning og erhverv. Indekseringen er gældende 

frem til år 2015. Fra år 2015 og frem er det foreslået, at de eksisterende energiafgifter og 

Forårspakke 2.0´s nye energiafgifter ligeledes indekseres. Det er forslået, at indekseringen foretages 

efter nettoprisindekset, som fremlægges af Danmarks Statistik i medfør af lov om beregning af et 

nettoprisindeks.103 Reguleringen af satser for afgifter på energi foretages årligt, og bestemmelsen 

herom følger i MINOLIE § 32a. Det er ligeledes fastsat for de enkelte afgiftslove, at de reguleres 

efter samme bestemmelse.  

3.1.1.2 Energiafgifter på el og varme 
Afgifter på energiforbrug dækker over flere typer af afgifter - herunder energiafgifter på olie, 

naturgas, el, kul, svovlafgift og CO² afgift. Energi til rumopvarmning for private husholdninger og 

for erhverv beskattes ens.104   

 

Fra 1. januar 2010 er afgiften på elektricitet forhøjet med 5 %, hvilket svarer til, at 1 kWh stiger 

med 3,1 øre for alm. el og 2,6 øre for el-varme. Elafgiften bliver herefter 61,3 øre i år 2010. 

Derudover skal der også betales et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh samt CO² afgift på 6,2 øre 

pr. kWh. Forhøjelsen på elektricitet vil blive pålagt den enkelte forbruger og reguleres årligt med 

1,8 % frem til år 2015 jf. ovenstående afsnit.  

                                                 
102 Aftale om Forårspakken 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Et grønnere skatte- og afgiftssystem. 
103 L 207, Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, afsnit 2.1.1 og afsnit 2.1.2. 
104 L 207, Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, afsnit 2.2.1. 
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Jf. nedenstående skema for elafgift reguleret med 1,8 % frem til år 2015. 

Figur 8: Satser ved dagtemperaturer  

Elafgift  2010 2011 2012 2013 2014 

Energiafgift Øre/kWh 61,3 62,4 63,5 64,7 65,8 

Elsparebidrag Øre/kWh 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Eldistributionsbidrag Øre/kWh 4 4 4 4 4 

Tillægsafgift Øre/kWh  6 6,1 6,2 6,3 

Sats for naturgas og 

bygas 

Øre/Nm³ 227 231,1 235,3 239,5 243,8 

Gas- og dieselolie, 

der anvendes som 

motorbrændstof 

Øre/L 277,4 282,5 287,6 292,7 298 

Fuelolie Øre/kg 233 237,2 241,5 245,8 250,3 

Autogas (LPG) Øre/L 172,6 175,7 178,8 182 185,3 

Smøreolie o.l. under 

pos. 27.10, 34.03.19, 

34.03.99, 38.19 i 

EU´s KN 

Øre/L 205,6 209,3 213,1 216,9 220,8 

Kilde: ”Revision & Regnskabsvæsen nr. 10 2009, Villy Ilsøe og Sten Kristensen, Forårspakken -moms og afgifter,”. 

 

Energiafgiften på brændsel i form af olie, kul og gas vil pr. 1. januar 2010 stige med 15 %. Afgiften 

er fastlagt med en afgiftssats på 49,8 kr. pr. GJ i år 2010. Stigningen svarer til 7,5 kr. pr. GJ. Den 

nye afgiftssats bliver herefter 57,3 kr. pr. GJ.105 På grund af stigningen i afgifterne kompenseres 

husholdningerne med en grøn check, jf. afsnit 2.4 for nærmere beskrivelse af den grønne check.  

3.1.2 Miljøafgifter 

3.1.2.1 Afgift for dieselbiler uden partikelfilter 
Fra 1. januar 2010 indføres der en afgift på dieseldrevne personbiler og varebiler på 1.000 kr. årligt, 

jf. BRAENSTOF § 3b. For at staten kan opkræve afgiften, skal bilen enten afgive mere end 5 mg 

partikler pr. km (hvilket er et EU krav), eller ikke have monteret et partikelfilter på bilen, som 

reducerer motorens udslip af partikler.106 Ved en dieseldreven personbil forstås en bil, der er 

indrettet til befordring af højst 9 personer inkl. føreren af bilen, jf. BRAENSTOF § 1 stk. 1. For at  

                                                 
105 L 207, Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, afsnit 2.2.1. og afsnit 2.2.2. 
106 L 205, Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, mv. afsnit 2.1.2. 
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dieseldrevne varebiler bliver omfattet af afgiften, må vægten på bilen maks. være den tilladte 

totalvægt på 3.500 kg, jf. BRAENSTOF § 1, stk. 2.  

 

Den årlige afgift på 1.000 kr. bortfalder, hvis der monteres et partikelfilter, som overholder EU-

kravene. Det er ikke afgørende, om partikeludslippet præcist kommer ned på 5 mg pr. km. Det 

afgørende er, at det monterede filter reducerer udslippet af partikler, så det er på niveau med et 

fabriksmonteret partikelfilter. De danske synsvirksomheder har ikke det rette udstyr, der præcist kan 

måle partikeludledningen fra en dieselmotor. Virksomhederne kan dog på anden måde måle 

partikelfilternes virkning ved hjælp af en røggasmåling. Færdselsstyrelsen er blevet foreslået til at 

vedtage regler om godkendelse af partikelfiltre, som skal eftermonteres. Færdselsstyrelsen er også 

blevet foreslået til at fastsætte de regler for synsvirksomhederne, som skal opfyldes ved 

godkendelse af eftermontering af partikelfiltre. I Danmark var der, ved lovforslagets vedtagelse, 

ikke stor efterspørgsel efter partikelfilter, hvilket gør, at det bliver omkostningsfuldt at få 

eftermonteret. Afgiften på 1.000 kr. bortfalder på det tidspunkt, Told- & Skatteforvaltningen 

modtager en anmeldelse fra synsvirksomhederne om, at det monterede partikelfilter er godkendt og 

reducerer bilens udslip af partikler væsentligt.107  

3.1.2.2 Omlægning af afgiften af varebiler fra vægtafgift til brændstofforbrugsafgift 
Efter vægtafgiftsloven opkræves der vægtafgift, udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg af 

varebiler, som ikke overskrider 4 tons. Disse afgifter opkræves en gang årligt. Vægtafgiften på 

varebiler er mellem 850-3.760 kr. årligt. Udligningsudgiften opkræves for dieseldrevne biler for at 

udligne forskellen mellem beskatningen af energiindholdet på biler med diesel og biler med benzin. 

Denne afgift er mellem 360-1.150 kr. pr. år efter bilens vægt. Privatbenyttelsestillægget opkræves 

for varebiler, som anvendes helt eller delvis til privat brug. Der er ingen privatbenyttelsestillæg, 

hvis bilen kun benyttes erhvervsmæssigt, eller hvis bilen er indregistreret som ny inden den 3. juni 

1998. For varebiler, der er indregistreret første gang inden den 25. april 2007, er der et årligt tillæg 

på 900-5.040 kr., hvis varebilen benyttes 100 % privat. Det årlige tillæg udregnes efter vægten på 

bilen.  

 

Biler, som benyttes med forholdsmæssige andele fx 50 % til erhverv og 50 % til privat, opkræves et 

tillæg på halvdelen i forhold til, hvis bilen havde været 100 % til privat benyttelse. Varebiler, der er 

indregistreret første gang fra den 25. april 2007 eller senere, betaler et årligt tillæg mellem 5.040-

15.000 kr. (ligeledes efter bilens vægt). Varebilens anvendelse skal anmeldes til Centralregisteret 

                                                 
107 L 205, Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler mv., afsnit 2.1.2. 
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for Motorkøretøjer. Dette skal foretages af bilens ejer eller af personen, som benytter varebilen. Der 

er indført mærkater eller særlige nummerplader til varebiler med blandet benyttelse, og Told- & 

Skatteforvaltningen har mulighed for at udføre kontrol heraf.108  

 

Efter BRAENSTOF opkræves der brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift af biler, der er 

indrettet til befordring af højst 9 personer. Denne afgift opkræves halvårligt og er på 260-9.230 kr. 

efter bilens brændstofforbrug. Udligningsafgiften opkræves for dieseldrevne biler for at udligne 

forskellen mellem beskatningen i benzin og diesel. Afgiften er mellem 80-3.300 kr. halvårligt efter 

bilens brændstofforbrug.109 

 

I år 2007 blev der i registreringsafgiftsloven indført et tillæg eller et fradrag i registreringsafgiften 

af nye person- og varebiler på højst 4 tons efter bilens brændstofforbrug. Registreringsafgiften 

nedsættes med 4.000 kr. for hver km, en benzindrevet bil kører ud over 16 km pr. l brændstof og 18 

km pr. l for en dieseldreven bil. For biler, der kører mindre end hhv. 16 og 18 km pr. l, sker der en 

forhøjelse af registreringsafgiften på 1.000 kr. pr. km pr. l, der køres mindre.110 

3.1.2.2.1 Ændrede regler i forbindelse med indførelse af Forårspakke 2.0  
Varebiler, der er købt den 18. marts 2009 eller senere (som nyerhvervede) med den tilladte vægt på 

maks. 3.500 kg., beskattes som noget nyt efter bilens brændstofforbrug og ikke efter bilens vægt 

som i vægtafgiftsloven. Beskatning efter bilens brændstofforbrug, jf. BRAENSTOF § 1, træder i 

kraft den 1. januar 2010. I år 2009 sker beskatningen derfor efter de hidtidige regler i 

vægtafgiftsloven. Brændstofforbrugsafgiften for varebiler skal betales halvårligt efter de samme 

regler som for personbiler. Formålet med denne ændring er at belønne købere af varebiler der 

vælger biler, som kører langt på en l brændstof. Det forventes, at brændstofforbrugsafgiften vil være 

2.000-3.000 kr. højere end den tidligere vægtafgift pr. varebil. Derfor vil det fremover være mindre 

fordelagtigt, at benytte varebilen til privat anvendelse, end det var tidligere pga. den højere afgift. 

Reglerne for privatbenyttelsestillægget (hvis en varebil benyttes til privat kørsel) er uforandrede, og 

tillægget beregnes ud fra bilens vægt og ikke efter bilens brændstofforbrug. Varebiler, som er 

nyerhvervet før den 18. marts 2009, beskattes også fremover efter vægtafgiftsloven. Varebiler, som 

er anskaffet efter den 18. marts 2009 beskattes efter brændstofforbruget.111  

                                                 
108 L 205, Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler mv., afsnit 2.2.1. 
109 L 205, Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler mv., afsnit 2.2.1. 
110 L 205, Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler mv., afsnit 2.2.1. 
111 L 205, Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler mv., afsnit 2.2.2. 
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3.1.2.3 Spildevandsafgiften 
Afgiftssatserne på spildevandsområdet er ikke blevet reguleret, siden de blev vedtaget i år 1993. 

Reglerne trådte i kraft med 50 % af satserne i år 1997 og 100 % i år 1998. Afgiften betales for de 

forurenede stoffer, der er i spildevandet, hvilke er flg.: kvælstof, fosfor og organisk materiale. 

Mængden af det, der udledes af de forurenede stoffer i spildevandet, måles. Prisen måles pr. kg stof 

indeholdt i det udledte spildevand og har forskellige priser, alt efter om det er hhv. kvælstof, fosfor 

eller organisk materiale.112 Rensningsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 %, kan i 

stedet vælge at betale afgifter efter standardsatserne.113  

3.1.2.3.1 Forhøjelse af spildevandsafgiften med 50 %  
Der indføres pr. 1. januar 2011 en forhøjelse på 50 % af samtlige satser i SPILDE. Dette har 

betydning for afgifterne på fosfor, kvælstof og organisk materiale, jf. SPILDE § 3, stk. 1. Se 

nedenstående figur, der illustrerer satserne før og efter reguleringen.  

Figur 9, Oversigt over afgifter i spildevandsafgiftsloven. 

 År 2010 (før regulering) År 2011(efter regulering) 

Totalnitrogen(kvælstof)  20 kr. pr. kg.  30 kr. pr. kg. 

Totalfosfor  110 kr. pr. kg.  165 kr. pr. kg.  

Organisk materiale 11 kr. pr. kg.  16,5 kr. pr. kg.  

Kilde: L 204, Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, lovforslag sammenholdt med gældende lov.  

 

Herudover har afgiftsforhøjelsen på 50 % også en effekt på standardsatserne pr. m3 udledt 

spildevand for rensningsanlæg med husholdningsspildevand på mindst 15 %, jf. SPILDE § 8, stk. 2.   

Se bilag 29, med illustration af satserne før og efter regulering.  

 

Herudover har afgiftsforhøjelsen på 50 % også en effekt på standardsatserne pr. m3 udledt 

spildevand for rensningsanlæg med husholdningsspildevand på mindre end 15 %. Her opdeles der 

efter, om spildevandsanlægget udleder mere eller mindre end 50.000 m3 pr. år. Hvis der udledes 

mindre end 50.000 m3 pr. år, kan det vælges at betale en afgift på 5,70 kr. pr. m3 fra år 2011 (3,80 

kr. pr. m3 i år 2010). Hvis der udledes mere end 50.000 m3 pr. år, skal mængden opgøres efter 

måling, jf. SPILDE § 8, stk. 3.  

 

Forhøjelse af spildevandsafgiften vil komme til at påvirke offentlige rensningsanlæg for spildevand, 

samt virksomheder og personer, der udleder spildevand udenom offentlige rensningsanlæg. 

                                                 
112 L 204, Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, afsnit 2.1.1.  
113 L 204, Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, afsnit 2.1.1.  
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Afgiftsforhøjelsen vil direkte påvirke personer. Der er visse typer af virksomheder, der i større grad 

end andre vil blive påvirket af de stigende spildevandsafgifter. Fx fiskemelsfabrikker og 

sukkerfremstillingsvirksomheder. Virksomhedernes afgiftsforhøjelser forventes også delvist at blive 

pålagt den enkelte forbruger. Dette er dog kun tilfældet, hvor konkurrencen på markedet tillader 

det.114  

 

Formålet med at forhøje spildevandsafgifterne er bl.a. at få et bedre miljø. Ved at forhøje afgiften 

forventes det, at udledningen af de forurenede stoffer nedsættes. Dette kan være med til at forbedre 

vandmiljøet i åer, søer m.m.115  

3.1.2.4 Emballageafgiften for vin og spiritus   
Der indføres pr. 1. januar 2011 en nedsættelse af emballageafgiften med 50 % for emballager på vin 

og spiritus (i beholdere af karton og laminater af forskellige materialer), jf. EMBAL § 2, stk. 2. 

Derudover nedsættes emballageafgiften også med 50 % for andre materialer end karton mv., jf. 

EMBAL § 2, stk. 4. Hvis der tages udgangspunkt i en flaske spiritus på 70-75 cl., vil nedsættelsen 

af emballageafgiften medføre en prisreduktion på ca. 1 kr. inkl. moms. Prisnedsættelsen på 1 kr. vil 

kun kunne mærkes af forbrugeren, hvis producenten vælger at lade afgiftsnedsættelsen slå fuldt 

igennem på prisen.116 Det vil derfor være svært i denne kandidatafhandling at måle, hvad 

besparelsen for den enkelte forbruger vil være. Det vides ikke hvor stor en andel af 

afgiftsbesparelsen, producenten vælger at give til forbrugeren, eller om der overhovedet bliver en 

afgiftsbesparelse for den enkelte forbruger i form af lavere priser.      

3.1.3 Sundhedsfremmende afgifter 
Formålet med de sundhedsfremmende afgifter er at forbedre folkesundheden i Danmark, så 

befolkningen lever et længere og sundere liv uden sygdomme. Produkter som tobak, varer med 

mættet fedt og sukkerholdige produkter er med til at udbrede folkesygdomme i Danmark. 

Eksempler herpå er: Kræftsygdomme, hjertekarsygdomme og overvægt.  Forbruget af 

sukkerholdige produkter som is, slik og sodavand er kraftigt forøget de seneste årtier. Herudover 

fører rygning til flest dødsfald i befolkningen. Derfor er det vedtaget i L 206 at forhøje afgifterne på 

sundhedsskadelige produkter. Det betyder, at varerne bliver dyrere at købe, og det forventes således 

at forbruget nedsættes.117    

                                                 
114 L 204, Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, afsnit 5.1. 
115 L 204, Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, afsnit 8.1. 
116 L 204, Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.2.2. 
117 Aftale om forårspakken 2.0, - Vækst, klima og lavere skat, afsnit: Flere sunde leveår.  
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3.1.3.1 Tobak  
Cigaretter og røgtobak er tillagt afgifter efter TOBAK. Cigaretter var i år 2009 pålagt en stykafgift 

på 63,66 øre pr. stk. samt en værdiafgift, der udgjorde 13,61 % af detailprisen. I år 2009 var prisen 

på 20 stk. cigaretter ca. 33 kr. Heraf udgjorde de samlede afgifter 17,22 kr. med 4,49 kr. i 

værdiafgift og 12,73 kr. i stykafgift. Fra 1. januar 2010 er der indført en prisstigning på cigaretter, 

hvilket svarer til en stigning på 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Derudover ændres den måde, som 

værdiafgiften og stykafgiften er sammensat på, stykafgiften falder og værdiafgiften stiger. 

Stykafgiften nedsættes med 0,68 øre pr. stk., hvilket medfører en samlet stykafgift på cigaretter på 

62,98 øre. Værdiafgiften øges med 7,19 % - point, hvilket samlet udgør en værdiafgift på 20,8 %. 

Derudover er der også indført en minimumsafgift, som udgør 91,65 øre pr. cigaret.118 

 

Tobak til benyttelse af hjemmerullede cigaretter og pibetobak pålægges afgifter efter opdeling i 

henholdsvis pladetobak og øvrig røgtobak. Her benyttes der en kiloafgift i stedet for en stykpris. 

Der blev i år 2009 pålagt 402,50 kr. pr. kg pladetobak og 452,50 kr. pr. kg øvrig tobak. Der benyttes 

cirka 1 g tobak til 1 cigaret. Fra 1. januar 2010 blev røgtobak tillagt en yderligere afgift på 120 kr. 

pr. kg, og prisen pr. kg pladetobak blev herefter 522,50 kr. og 572,50 kr. pr. kg øvrig tobak. Det 

svarer ligeledes til en stigning på 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter.  

 

I år 2014 indføres der yderligere stigninger i afgifter på cigaretter og øvrig røgtobak. Det betyder en 

gennemsnitlig prisstigning på 0,35 kr. pr. 20 stk. cigaretter, jf. TOBAK § 1. Efter Forårspakke 2.0 

er der indført yderligere forhøjelser på tobak, jf. figur 10 med de nye satser.  

3.1.3.2 Sukkerholdige produkter 
Chokolade og andre sukkerholdige varer bliver ifølge CHOK pålagt enten en dækningsafgift, en 

stykafgift eller en råstofafgift. Slik og chokolade bliver pålagt en stykafgift. Denne afgift udgjorde i 

år 2009 14,20 kr. pr. kg.119 Fra 1. januar 2010 steg stykafgiften med 25 % til 17,75 kr. pr. kg, jf. 

CHOK § 2, stk. 1. Afgiftsforhøjelsen omfatter kun varer med et sukkerindhold på minimum 0,5 g 

pr. 100 g jf. CHOK § 2, stk. 2. Dvs., at stykafgiften på sukkerfrit chokolade, sukkerfrit slik m.m. 

stadig udgør 14,20 kr. pr. kg.  

 

Is bliver pålagt en afgift, som bliver reguleret af KIS. Der betales afgift af erhvervsmæssig 

fremstillet konsumis, - miks m.m. Afgiften på konsumis udgjorde i år 2009 3,40 kr. pr. l.120 Afgiften 

                                                 
118 L 206, Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mv., afsnit 2.1 og afsnit 2.2. 
119 L 206, Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mv., afsnit 2.1. 
120 L 206, Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mv., afsnit 2.1. 
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steg pr. 1. januar 2010 med 25 % til 4,25 kr. pr. l, jf. KIS § 1 stk. 1. Afgiftsforhøjelsen gælder ikke 

is med et sukkerindhold på under 0,5 g pr. 100 ml.  

 

Mineralvand, sodavand m.m. bliver pålagt en afgift efter MINVAND. Flg. er omfattet af 

MINVAND: Mineralvand, limonade, læskedrikke, frugt og grøntsagssafter tilsat kulsyre m.m., jf. 

MINVAND § 1. Afgiften er opgjort pr. l, og i år 2009 udgjorde den 0,91 kr. både for sodavand med 

og uden sukker.121 Pr. 1. januar 2010 er der foretaget en afgiftsforhøjelse på sukkerholdig sodavand 

med 17 øre pr. l, og afgiften nedsættes på sukkerfrie sodavand med 34 øre pr. l. Dvs., at afgiften på 

sukkerfrie sodavand er nedsat til 57 øre pr. l, og afgiften på sukkerholdige sodavand er steget til 108 

øre pr. l, jf. MINVAND § 2, stk. 1. Hvis det antages, at 1½ l sukkersodavand før afgiftsstigningen 

kostede 17,5 kr., bliver prisen nu ca. 18 kr. Dette er under forudsætning af, at afgiftsforhøjelsen 

fuldt ud pålægges prisen. For sukkerfri sodavand er prisen reduceret fra 17,5 kr. til 17 kr. for 1½ 

l.122 

3.1.4 Øvrige ændringer 
Med Forårspakke 2.0 blev der indført en række skattelettelser, som bl.a. skulle finansieres via 

afgiftsstigninger. L 216 blev vedtaget den 4. juni 2010 (folketingsår 09/10) og indeholder yderligere 

afgiftsforhøjelser. L 216 medfører ændringer til Forårspakke 2.0, herunder ændringer i de 

sundhedsfremmende afgifter. Afgiftsforhøjelserne på de forskellige områder er illustreret i 

nedenstående figur: 

Figur 10, Overblik over afgiftssatser reguleret i L 216. 

Produkt Før Nu Stigning 
Værdiafgift (cigaret) 20,8 % 21,65 % 0,85 % 
Stykafgiften (cigaret) 62,98 øre 67,50 øre 4,52 øre 
Minimumsafgift (cigaret) 91,65 øre 103,65 øre 12 øre 
Fintskåret røgtobak 572,50 kr. pr. kg 652,50 kr. pr. kg 80 kr. pr. kg 
Anden røgtobak 522,50 kr. pr. kg 602,50 kr. pr. kg 80 kr. pr. kg 
Ølbaserede alkoholsodavand = > 10 % alkohol 8,35 kr. pr. l 8,60 kr. pr. l 25 øre pr. l 
Ølbaserede alkoholsodavand = < 10 % alkohol 14,80 kr. pr. l 15,05 kr. pr. l 25 øre pr. l 
Vinbaserede alkoholsodavand = > 10 % alkohol 7,25 kr. pr. l 7,50 kr. pr. l 25 øre pr. l 
Vinbaserede alkoholsodavand = < 10 % alkohol 14,75 kr. pr. l 15,00 kr. pr. l 25 øre pr. l 
Spiritusbaserede alkoholsodavand 2,90 kr. pr. l 3,15 kr. pr. l 25 øre pr. l 

Kilde: Inspi årgang nr. 6 2010,Umar Javaid, Moms, side 24.  

 

Ændringer der direkte knytter sig til Forårspakke 2.0, er ændringerne på tobaksområdet. Forslaget 

medfører en yderligere stigning på ca. 2 kr. pr. 20 stk. cigaretter pr. 1. juli 2010. Afgiftsstigningen, 

der træder i kraft i år 2014, er forhøjet med 5 øre pr. 20 stk. cigaretter. De øvrige ændringer, jf. 
                                                 
121 L 206, Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mv., afsnit 2.1. 
122 L 206, Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mv., afsnit 2.2. 
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ovenstående figur 10, er ikke ændringer direkte til Forårspakke 2.0. Ændringerne er medtaget for at 

illustrere de yderligere afgifter, der efterfølgende stiger. Det er kun ændringerne på tobaksområdet, 

der vil blive indregnet i undersøgelsen i kapitel 4. 

3.1.4.1 Mættet fedt 
Mættet fedt er ikke omfattet af L 206, men bliver omtalt heri og vil efterfølgende blive fremsat i et 

selvstændigt lovforslag med ikrafttrædelse medio år 2010. I L 206 er det angivet, at der skal 

indføres en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter og olier - mælk er undtaget herfra.123  

 

Der blev dog aldrig vedtaget et selvstændigt lovforslag vedrørende mættet fedt medio år 2010. Der 

har været et såkaldt ”Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0”, og regeringen og Dansk Folkeparti har i 

den forbindelse erfaret, at området er mere kompliceret, end først antaget.124 Derfor er lovforslaget 

blevet forsinket, og loven forventes først at træde i kraft pr. 1. juli 2011.  

 

Det første lovforslag, som var i udkast (men som aldrig blev vedtaget) vedrørende mættet fedt, var 

med afgiftsforhøjelser på varer som ost, smør, margarine, vegetabilsk spiseolie m.m. Afgiften skulle 

udgøre 25 kr. pr. kg mættet fedt. Det lovforslag, der nu er i udkast (oktober 2010), indeholder også 

afgiftsforhøjelser på kødvarer, da EU-Kommissionen fandt det nødvendigt at inddrage kødvarer for 

at leve op til EU´s statsstøtteregler.125 Afgiften er også ændret fra 25 kr. til 13 kr. pr. kg mættet fedt 

i fødevaren.   

 

Afgiften foreslås betalt af dem, der fremstiller varen, modtager varen eller indfører varen fra 

udlandet m.m.126 Det er hermed producenten, der pålægges afgiften og ikke den enkelte forbruger. 

Det forudsættes dog, at afgiften på mættet fedt bliver pålagt varen til forbrugeren i form af 

prisstigninger, hvor det er muligt. Udkastet til lovforslaget vedrørende mættet fedt er medtaget, da 

det var fremsat som forslag i Forårspakke 2.0. Da processen er blevet udsat, vil afgiftsforhøjelserne 

på mættet fedt først blive vedtaget på et senere tidspunkt. Det skal hermed oplyses, at mættet fedt 

fremover vil give en afgiftsforhøjelse, selv om den ikke kan indregnes i undersøgelsen i kapitel 4.  

                                                 
123 L 206, Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mv., afsnit 1. 
124 http://www.skm.dk/publikationer/notater/8139.html, ”serviceeftersyn af Forårspakke 2.0” 
125 http://www.skm.dk/publikationer/notater/8139.html, ”serviceeftersyn af Forårspakke 2.0” 
126 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer § 3.   
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3.1.5 Indirekte afgifter 

3.1.5.1 Afgifter til erhverv 
Ovenstående stigninger på afgifter, vedrører afgifter der direkte påvirker husholdningerne og 

dermed den enkelte person. Det er forudsat, at stigningen i de sundhedsfremmende afgifter fuldt ud 

tillægges prisen på produkterne og dermed den enkelte forbruger. Der er i Forårspakke 2.0 reguleret 

en række afgifter, der påvirker erhverv. Disse afgifter trådte i kraft fra den 1. januar 2010 og frem. 

Afgiftsstigningerne på erhvervssiden kan indirekte påvirke den enkelte forbruger i form af 

prisstigninger på varer mv. Det er dog ikke muligt at afgøre, hvad den præcise prismæssige effekt 

vil være, eller om der overhovedet vil være en prismæssig effekt for den enkelte forbruger. 

Kandidatafhandlingens tidsmæssige omfang og de store usikkerheder, der er forbundet hermed, 

tillader ikke en måling af effekten af de erhvervsmæssige afgiftsstigninger. Det er derfor ikke til at 

forudsige hvor store prisstigninger, der rammer den enkelte forbruger, jf. afsnit 1.3 vedr. 

problemafgrænsningen.  

 

Alle danske virksomheder vil som udgangspunkt blive berørt af de nye afgiftsregler. Der er bl.a. 

indført en beskæring i adgangen til afgiftsgodtgørelsen. Enkelte brancher friholdes for beskæring i 

adgang til afgiftsgodtgørelser. Det gælder bl.a. landbrug, fiskeri og gartnerier mv. Andre 

eksporterhverv, som har tung proces, vil blive hårdt ramt økonomisk, da de ikke kan få fuld 

afgiftsgodtgørelse.127 Disse afgiftsbelastninger vil, i det omfang markederne tillader det, blive 

pålagt priserne. Samtidig skal provenuet af afgifterne fra erhvervslivet være med til at finansiere 

skattelettelserne.  

3.1.6 Opsummering 
Formålet med energi- og miljøafgifter er, at Danmark skal være mere ”grønt”. Det bliver hermed 

dyrere at benytte produkter, som har en negativ påvirkning på miljøet og klimaet. Samtidig er det en 

finansieringskilde af skattelettelserne. Ved indførslen af Forårspakke 2.0 er det vedtaget, at 

indeksering med 1,8 % årligt også skal benyttes for de nye energiafgifter på husholdning og være 

gældende frem til år 2015. Pr. 1. januar 2010 er prisen på elektricitet steget med 5 %, og 

energiafgiften på brændsel er steget med 15 %. Pr. 1. januar 2010 kom der en afgift på dieseldrevne 

person- og varebiler på 1.000 kr. årligt. For at staten kan opkræve afgiften, skal bilen enten afgive 

mere end 5 mg partikler pr. km., eller der ikke er monteret et partikelfilter på bilen, som reducerer 

motorens udslip af partikler tilstrækkeligt.  

 

                                                 
127 Revision & Regnskabsvæsen, nr. 10 2009, Villy IlSøe og Sten Kristensen, Forårspakken – moms og afgifter, side 30-37. 
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Varebiler, der er købt den 18. marts 2009 eller senere (som nyerhvervede), beskattes som noget nyt 

efter bilens brændstofforbrug og ikke efter bilens vægt. Beskatning efter bilens brændstofforbrug 

træder i kraft pr. 1. januar 2010. Fra 1. januar 2011 forhøjes spildevandsafgiften med 50 %, 

afgiftsstigningen vil bl.a. påvirke husholdningerne.   

 

Formålet med at forhøje de sundhedsfremmende afgifter er at forbedre folkesundheden i Danmark, 

så befolkningen lever et længere og sundere liv uden sygdomme. Produkter som tobak, varer med 

mættet fedt og sukkerholdige produkter er med til at udbrede folkesygdomme i Danmark. Pr. 1. 

januar 2010 er der indført en prisstigning på cigaretter, hvilket svarer til ca. 3 kr. pr. 20 stk. 

Afgifterne på cigaretter er dog steget efterfølgende i forbindelse med, at L 216 blev vedtaget den 4. 

juni 2010. Fra 1. januar 2010 steg stykafgiften på slik og chokolade med 25 % til 17,75 kr. pr. kg. 

Herudover steg afgiften på konsumis med 25 % til 4,25 kr. pr. l. Hvilket også trådte i kraft den 1. 

januar 2010. Pr. 1. januar 2010 er der foretaget en afgiftsforhøjelse på sukkerholdig sodavand med 

17 øre pr. l, og afgiften nedsættes på sukkerfrie sodavand med 34 øre pr. l. De forhøjede afgifter på 

sundhedsskadelige produkter resulterer i dyrere varer, og det forventes derfor at forbruget 

nedsættes.   
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4 Undersøgelse 

4.1 Udvalgte personer 
Formålet med dette afsnit er at give et overblik over de konsekvenser, Forårspakke 2.0 har medført. 

Som beskrevet i metodeafsnittet 1.4.1.1, deltager en række udvalgte personer. De udvalgte personer 

opdeles i familietyper. Opdelingen i de forskellige familietyper tager udgangspunkt i L 195´s 

opdeling af familietyper.128 De udvalgte personer i kandidatafhandlingen er udvalgt efter kriterier, 

så de dækker de mest almindelige familietyper. I kandidatafhandlingen er der medtaget flere 

familietyper end efter L 195´s opdeling af familietyper. De udvalgte personer er opdelt efter antallet 

af personer i husstanden, herunder om de har børn eller ej, om de er gift eller samboende, hvilken 

boligtype de har og efter størrelsen af deres indkomst. Der er både lønmodtagere, 

dagpengemodtagere, pensionister og SU-studerende. Familierne er opdelt i otte forskellige typer jf. 

nedenstående:    

Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

1 Enlig 32  København Lejebolig >400 t.kr 

1A Enlig 29  Hjørring Andelsbolig < 250 t.kr 

2 Enlig 38 1 Glostrup Lejebolig < 350 t.kr 

3 Par 25,26 1 Rudersdal Lejebolig < 250 t.kr 

4 Gift 40,44 2 Frederiksberg Ejerlejlighed >1.200 t.kr 

4A Gift 33,35 2 København Hus < 800 t.kr 

5 Par 32,29  København Andelsbolig > 800 t.kr 

6 Pensionist 75  Helsingør Lejebolig < 100 t.kr 

6A Gift, pen. 80,81  Lyngby - 

Tårbæk 

Hus -

ejerlejlighed 

> 800 t.kr 

7 Dagpenge 35  Hjørring Lejebolig < 200 t.kr 

8 SU-stud. 26  Guldborgsund Lejebolig < 100 t.kr 

Jf. ovenstående er familietyperne inddelt i tallene fra 1 til 8. I familietype 1, 4 og 6 er der to familier 

under den samme familietype, og nummereringen er derfor inddelt med 1A, 4A og 6A. 

Hovedkriterierne for inddelingen i de enkelte grupper er lavet efter, hvor mange voksne og børn, 

der er i husstanden og efter størrelsen af indkomsten. I familietype 1 er der en voksen i husstanden, i 

familietype 2 er der en voksen med et barn, i familietype 3 er der et par med et barn og i familietype 

4 er der et ægtepar med to børn osv. 

                                                 
128 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 4,5. 
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Årsagen, til at de også er inddelt efter forskellige indkomster, er bl.a. for at undersøge, om familier 

med høje indkomster får en procentmæssig større skattelettelse end familier med lave indkomster. 

Der er indført flere generelle skattelettelser og ændringer, der skal tilgodese alle. Således er det 

tiltænkt, at alle uanset indkomststørrelse i gennemsnit vil få en højere disponibel indkomst.129 En 

del af finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 er rettet mod højindkomstgruppen fx loft over 

fradragsberettigede indbetalinger på pension, fjernelse af skattefordelen på medarbejderobligationer 

samt reduktionen af fradraget ved store negative kapitalindkomster.130 Der kompenseres for de 

forhøjede energi– og miljøafgifter i form af de grønne checks, som gives til familier i mellem- og 

lavindkomstgruppen.  

4.2 Skatteberegninger 
Der er udarbejdet skatteberegninger for familietyperne for årene 2009, 2010, 2012 og 2019, jf. 

metodeafsnit 1.4.1.2. Beregningerne er foretaget ud fra de gældende skatteregler i de aktuelle år.  

4.3 Afgifter  
Efter beregningerne af indkomstskatterne for de enkelte familietyper, udarbejdes der en 

afgiftsberegning for de enkelte familietyper i de udvalgte år 2010, 2012 og 2019 jf. metode 1.4.1.3. 

Der tages udgangspunkt i de afgifter, som er beskrevet i kapital 3. Se nedenstående figur for 

afgifter, der pålægges de enkelte familietyper i kandidatafhandlingen:  

Figur 11: Afgiftssatser  

Afgifter      Måleenhed   stigning  2009 2010 2012 2019 
                  
El alm.       øre/kWh  5 % 62,80131 65,94 65,94 65,94 
Tillægsafgift el     øre/kWh  - - - 6,0 6,0 
El-varme      øre/kWh  5 % 51,90 54,50 54,5 54,5 
Energiafgiften på brændsel  kr. pr. GJ  15 % 49,80 57,30 57,30 57,30 
Energiafgift på fossile 
brændsler  kr.  15 % - 

1.000 - 3.000 kr. standardhus på 130 
km2. 

Dieselbiler partikelfilter  kr.         1.000  - 1.000 1.000 1.000 
Varebiler, 
brændstofforbrug  km. pr. l  

 
Variabelt  -  Variabelt   Variabelt   Variabelt  

Spildevandsafgiften    kr. pr. m3  50 % 0,45 0,45 0,68 0,68 
Tobak      kr. pr. 20 stk.  3/+2/+0,4  17,22 20,22/22,22 22,22 22,62 
Slik og chokolade    kr. pr. kg  25 % 14,20 17,75 17,75 17,75 
Is      kr. pr. l  25 % 3,40 4,25 4,25 4,25 
Sodavand uden sukker  kr. pr. l   -0,34 kr. 0,91 0,57 0,57 0,57 
Sodavand med sukker  kr. pr. l  0,17 kr. 0,91 1,08 1,08 1,08 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
129 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 4,5. 
130 L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 4,5. 
131 Tallet er oplyst i L 207, Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. 
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Figuren viser afgifterne, og i hvilken måleenhed de opgøres. Ligeledes kan man se stigningen i 

procent eller i kr. for den enkelte afgift. Der er angivet, hvad den enkelte afgift var i kr. eller øre i år 

2009, og hvad den efterfølgende bliver i årene 2010, 2012 og 2019, når elementerne i Forårspakke 

2.0 er indført. Generelt er det forudsat, at afgiftsstigningerne er gældende frem til år 2019. Fx 

forhøjes spildevandsafgiften fra år 2011, og det er hermed forudsat, at der ingen afgiftsstigninger 

kommer frem til år 2019, da det hele beregnes i 2010-niveau. Ligeledes er det kun den rene 

afgiftsstigning, der pålægges familietyperne, der er udregnet. Der tages således ikke hensyn til, at 

momsen på varen kan stige i forbindelse med, at afgiften stiger.   

  

Iflg. metodeafsnit 1.4.1.3, vedr. afgifterne, tages der udgangspunkt i modtaget materiale eller 

telefonisk oplyste tal fra forskellige brancheorganisationer/virksomheder. Herudover er der 

indhentet diverse oplysninger fra Danmarks Statistik. Materialet benyttes til at bestemme 

danskernes gennemsnitlige forbrug og udregne priserne på de enkelte afgifter. Samtlige udvalgte 

personer er blevet adspurgt om deres forbrug, og har bidraget med de oplysninger, de selv har 

kunnet svare på. Det har alligevel vist sig nødvendigt at opstille forudsætninger/kriterier for at 

fordele de forskellige afgifter på familietyper. Nedenfor gennemgås de forskellige afgiftstyper, jf. 

figur 11. 

4.3.1 Elektricitet 
Elafgifterne stiger med 5 % fra 1. januar 2010, hvilket betyder, at energiafgiften på alm. el stiger 

med 3,14 øre pr. kWh, og energiafgiften på el-varme stiger med 2,60 øre pr. kWh. Herudover er der 

indført en tillægsafgift på 6 øre pr. kWh, som skal betales fra den 1. januar 2011. Det er vedtaget, at 

energiafgifterne indekseres med 1,8 % frem til år 2015. Herefter vil afgifterne følge udviklingen i 

nettoprisindekset.132 Da kandidatafhandlingen opererer med alle beløb i 2010-niveau, er de 

beregnede stigninger i elafgiften foretaget uden indeksering. Elafgiften, der er anvendt i 

kandidatafhandlingen, kan ses i figur 11. For at bestemme de forskellige familietypers elforbrug, er 

der indhentet materiale fra Dong Energy. På virksomhedens hjemmeside findes der skemaer over 

forbruget af el vedr. almindelig husholdning og vedr. forbrug af el til opvarmning mv. 

Oplysningerne er yderligere fordelt efter, om det er elforbruget i et hus eller i en lejlighed samt efter 

hvor mange personer, der er i husstanden. Se bilag 6 for yderligere information. Der er ikke taget 

højde for adfærdsændringer som følge af mere grøn energi mv.   

                                                 
132 L 207, Lov om ændring af afgift af elektricitet og forskellige andre love, afsnit 3.3. 



Kapitel 4.3 - Afgifter 

 73 

4.3.2 Energiafgiften på brændsel 
Energiafgiften på brændsel stiger fra år 2010 med 7,5 kr. pr. GJ fra 49,80 til 57,30 kr. pr. GJ. Der er 

rettet henvendelse til Energistyrelsen. Efter samtale med Ali Zarnaghi fra energiforsyningen tages 

der udgangspunkt i Energistyrelsens rapport benævnt ”Energistatistik 2009”. Energiforbruget pr. 

husholdning udgjorde 62,6 GJ i år 2009, svarende til 1750 L. fyringsolie. Det årlige energiforbrug 

inkluderer rumopvarmning og varmt brugsvand, jf. bilag 7. Ligeledes er SKAT´s værdiansættelse af 

forskellige skønsposter lagt til grund for den enkelte familietypes brændselsforbrug, jf. bilag 8.      

4.3.2.1 Fjernvarme 
For at opgøre afgiftsstigningen på fjernvarme er der rettet henvendelse til Dansk Fjernvarme. Det er 

i flg. John Tang fra Dansk Fjernvarme stort set umuligt at sige noget generelt om afgiftsstigningerne 

på fjernvarme. Fjernvarmeanlæggene anvender forskellige brændsler til at producere varme, det kan 

være kul, naturgas eller biobrændsel. Samtidig er det forskelligt for det enkelte fjernvarmeanlæg 

hvor stort et ledningstab, de har. Centrale varmeværker (storbyer) har ikke så stort et ledningstab 

som de decentrale varmeværker (mindre byer). Samtidig bruger de decentrale varmeværker ofte 

gasanlæg, mens de centrale varmeværker anvender andre brændsler.  

 

Et standardhus på 130 m² anvender ca. 18 mWh om året. Hvis fjernvarmeanlægget anvender fossile 

brændsler, svarer det til et par tusinde kr. i afgiftsstigning om året. Hvis det er et decentralt 

varmeanlæg, bliver beløbet lidt højere, mens det for centrale varmeanlæg vil være mindre. 

Anvender fjernvarmeanlægget biobrændsel, bliver der slet ingen afgiftsforhøjelse. Det er i 

undersøgelsen antaget, at alle familietyperne bliver ramt at afgiftsforhøjelse på fjernvarme eller 

oliefyr.  

 

I flg. John Tang er det sikkert, at afgiftsstigningerne bliver flyttet over til den endelige aftager af 

varmen. Der er næsten monopol på fjernvarme, deres eneste konkurrent er oliefyr. Så længe prisen 

er mindre, end hvad det koster at varme op med et oliefyr, kan de få afgiftsstigningen dækket af 

forbrugerne.  

 

Usikkerheden i beregningerne af afgiftsstigningerne på fjernvarme er derfor forholdsvis store. 

Familietyperne ved ikke hvilke brændsler deres fjernvarmeanlæg anvender, eller hvor stort 

ledningstabet er. Men da betydningen af afgiften er væsentligt for familietyperne, er det forsøgt at 

anslå afgiften. Jf. John Tang betyder afgiftsstigningen mellem 1.000 kr. – 3.000 kr. for et 

standardhus på 130 m².     
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4.3.3 Dieselbiler partikelfilter 
Der tillægges fra år 2010 en årlig afgift på 1.000 kr. pr. dieseldreven person– eller varebil. Den 

årlige afgift bortfalder, hvis der eftermonteres et partikelfilter. Eftermonteringen er en 

engangsudgift på 5.000 kr. - 10.000 kr. afhængigt af bilmærket.133 

4.3.4 Varebilers brændstofforbrug 
Nyerhvervede varebiler, erhvervet fra den 18. marts 2009 og frem, beskattes fra år 2010 af bilens 

brændstofforbrug og ikke af bilens vægt. Brændstofforbrugsafgiften er afhængig af, hvilken bil den 

enkelte familietype har. Der er rettet henvendelse til den enkelte familietype, som ejer varebilen. 

Det har ikke været muligt at modtage oplysninger om hvor mange km, bilen kører pr. l. Den øgede 

afgift for varebilen er derfor et anslået beløb.   

4.3.5 Spildevandsafgiften 
Spildevandsafgiften stiger med 50 % fra år 2011. Der er rettet henvendelse til DANVA (Dansk 

Vand- og Spildevandsforening). Jf. telefonsamtale med Thomas Sørensen benyttes DANVA´s 

rapport ”Vand i tal 2009” til opgørelse af spildevandsafgiften, jf. bilag 9. En person bruger i 

gennemsnit i husholdningen 42,80 m³ vand pr. år. 1 m³ vand koster i gennemsnit 45,32 kr. i 

Danmark. Der er forskellige priser på vand, alt efter hvilket vandværk husstanden er tilkoblet. Det 

forudsættes, at alle familietyper betaler gennemsnitsprisen på 45,32 kr. for en m³ vand. Ud af 

vandprisens sammensætning udgør den statslige spildevandsafgift 1 %. Jf. samtale med Thomas 

Sørensen fra DANVA er det kun den statslige spildevandsafgift, som bliver påvirket af 

afgiftsstigningen fra år 2011.      

4.3.6 Tobak 
Fra 1. januar 2010 er der indført en prisstigning på cigaretter, hvilket svarer til en stigning på 3 kr. 

pr. 20 stk. cigaretter. Fra 1. juli 2010 er der indført yderligere stigninger i afgifterne vedr. tobak. 

Stigningen svarer til ca. 2 kr. pr. 20 stk. cigaretter. I år 2014 indføres der igen stigninger i afgifterne 

på cigaretter og øvrig røgtobak. Det betyder en gennemsnitlig prisstigning på 0,40 kr. pr. 20 stk. 

cigaretter. Alle familietyper er blevet adspurgt om deres rygevaner i år 2009, og lagt til grund for 

beregningerne i afgiftsstigningerne. Prisstigningerne på cigaretter er beregnet ud fra det mest 

efterspurgte mærke, som i Danmark er Prince. Ligeledes er der indhentet oplysninger om 

danskernes gennemsnitlige cigaretforbrug fra Danmarks Statistik, jf. bilag 10. 

                                                 
133 FDM, Partikelfilter til dieselbiler.  
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4.3.7 Slik og Chokolade 
Afgiften på sukkerholdige varer og slik er steget fra år 2009 til 2010 med 3,55 kr. pr. kg. For at 

finde forbruget af sukkerholdige varer og chokolade, er der rettet henvendelse til Dansk Industri 

Fødevarer. Astrid Andersen fra Dansk Industri Fødevarer har telefonisk oplyst danskernes forbrug. 

Danskerne spiste i gennemsnit 5,8 kg sukkervarer og 7,66 kg chokolade i år 2008. Det forudsættes, 

at hele forbruget er for varer med et sukkerindhold over 0,5 g pr. 100 g, og dermed bliver påvirket 

af afgiftsstigningen. Herudover er der indhentet oplysninger fra Danmarks Statistik, jf. bilag 30. De 

oplyste tal er uden grænsehandel, da det kun er forbruget købt i Danmark, der pålægges en afgift. 

Familietyperne er adspurgt om deres forbrug af slik og chokolade.   

4.3.8 Is 
Afgiften på konsumis er steget fra år 2009 til 2010 med 0,85 kr. pr. l, jf. figur 11. Afgiften udgør i 

år 2010 4,25 kr. pr. l konsumis. For at finde forbruget af konsum is er der rettet henvendelse til 

Dansk Is Industri. Der tages udgangspunkt i en undersøgelse, som Dansk Is Industri har udarbejdet 

fra år 2006. Undersøgelsen opgør det gennemsnitlige forbrug af konsumis pr. indbygger i EU, jf. 

bilag 11. Danskerne spiste i gennemsnit 9,33 l konsumis pr. indbygger pr. år. Familietyperne er 

adspurgt om deres forbrug af is. Ligeledes er tal fra Danmarks Statistik lagt til grund for 

familietypernes forbrug, jf. bilag 12. 

4.3.9 Sodavand med og uden sukker 
Pr. 1. januar 2010 er der indført en afgiftsforhøjelse på sukkerholdig sodavand på 17 øre pr. l, og 

afgiften nedsættes på sukkerfrie sodavand med 34 øre pr. l. Afgiften på sukkerfrie sodavand er 

nedsat til 57 øre pr. l, mens afgiften på sukkerholdige sodavand er steget til 108 øre pr. l. 

 

For at bestemme danskernes forbrug af læskedrikke, er der rettet henvendelse til 

Bryggeriforeningen. På deres hjemmeside findes en årlig rapport om salget og forbruget på det 

danske læskemarked. Der er taget udgangspunkt i den nyeste rapport fra Bryggeriforeningen (2009-

tal) ved opgørelsen af familietypernes forbrug, jf. bilag 13. Danskerne drikker i gennemsnit 51 l 

sukkersøde læskedrikke og 23 l sukkerfrie læskedrikke pr. indbygger pr. år. Forbruget er opgjort på 

baggrund af officielt indenlandsk salg, og der er ikke taget højde for grænsehandel og illegal 

handel. Familietyperne er adspurgt om deres forbrug af sodavand med og uden sukker. 
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4.4 Familietypernes struktur  
Eksemplerne for familietyperne er opbygget ensartet. Hver familietype starter med en præsentation 

af personen/familien og deres indkomstforhold. Den skattepligtige indkomst vises i de udvalgte år 

2009, 2010, 2012 og 2019 i en figur, jf. metode afsnit 1.4.1. Herefter beregnes indkomstskatterne i 

de udvalgte år og vises i en figur. Figuren er udspecificeret i de forskellige indkomstskatter. Således 

vil det fremgå, hvilke skatter der stiger/falder i perioden, og resultatet af den samlede 

skatteberegning kan ses. Detaljerede skatteberegninger for de enkelte familietyper findes i 

bilagshæftet. For hver familietype fremhæves det, hvilke elementer der belyser ændringen i 

skatterne. Hvis samme elementer gør sig gældende for flere udvalgte personer, fremhæves det kun 

ved gennemgangen af den første familietype, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Det er 

opbygget på denne måde for at vise de enkelte elementer i Forårspakke 2.0 og betydningen heraf. 

Enkelte elementer i Forårspakke 2.0 er ikke vist, fx dagplejemødres fradragsret, maks. fradrag for 

rejseudgifter og ændrede aldersgrænser for oprettelse af kapitalpensioner. Begrundelsen for 

fravalget af nogle elementer i Forårspakke 2.0 er kandidatafhandlingens begrænsede omfang. 

 

For hver familietype vises en figur med de samlede skattelettelser i årene 2010, 2012 og 2019 i 

forhold til år 2009. Alle elementer er opgjort i 2010-niveau og målt i forhold til skatteberegningen i 

år 2009. Da beløbsgrænser mv., jf. lovgivningen, ikke er reguleret fra år 2009 til 2010, er disse to år 

samme niveau. For mere specifik uddybning henvises til metodeafsnit 1.4.1.  

 

Efter gennemgangen af skatteforholdene gennemgås afgiftsforholdene for den enkelte familietype. 

Der startes med en præsentation af personens/familiens forbrugsoplysninger. Herefter vises 

afgiftsstigningerne for årene 2010, 2012 og 2019 i en figur, jf. metodeafsnit 1.4.1.3. Figuren er 

udspecificeret i de forskellige afgiftstyper. For hver familietype er der uddraget en eller to afgifter, 

som bliver nærmere gennemgået. Grundet kandidatafhandlingens omfang er det ikke alle afgifter, 

der gennemgås for den enkelte familietype. Det er opbygget på denne måde for at vise de enkelte 

afgiftstyper i Forårspakke 2.0 og betydningen heraf. Hver familietype afrundes med den samlede 

påvirkning af Forårspakke 2.0, som viser skattelettelsen fratrukket afgiftsstigningen i en tabel. 

Tabellen viser hermed om familietypen får en samlet skattelettelse eller ej.       

 

Der ønskes, at drage paralleller mellem de forskellige familietyper og størrelsen af deres indkomst i 

forhold til elementerne i Forårspakke 2.0. Hvilke grupper får de største skattelettelser, hvem bliver 

hårdest ramt af finansieringselementerne, herunder afgiftsforhøjelserne.     
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4.4.1 Familietype 1 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

1 Enlig 32 - København Lejebolig >400 t.kr 

 

Indkomstoplysninger 

Familietype 1 har en lønindkomst på 438.340 kr. (heraf AM-bidrag på 35.067 kr.) Der er positiv 

nettokapitalindkomst på 50.158 kr., som er renteindtægter af bankindestående. Det ligningsmæssige 

fradrag er beskæftigelsesfradraget. Der er en aktieindkomst på 2.374 kr., som er udbytte fra 

børsnoterede aktier. Se nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de 

beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 14) 

Figur 12: Skattepligtig indkomst i kr.  År:  2009   2010   2012   2019  
                
Personlig indkomst      403.273 403.273 403.273 403.273 
Kapitalindkomst      50.158 50.158 50.158 50.158 
Ligningsmæssige fradrag    -13.600 -13.600 -14.100 -17.900 
        439.831 439.831 439.331 435.531 
Aktieindkomst      2.374 2.374 2.374 2.374 
 

Figur 12: Beregnede skatter   2009   2010   2012   2019  
                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 129.399 129.399 125.272 96.587 
Bundskat       20.691 15.066 19.172 47.909 
Mellemskat     6.374 - - - 
Topskat       15.935 3.530 3.530 650 
Aktieskat       665 665 641 641 
AM-bidrag     35.067 35.067 35.067 35.067 
Indkomstskat til betaling   208.131 183.727 183.682 180.854 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra figur 12 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

det ligningsmæssige fradrag, som er beskæftigelsesfradraget. Ud fra figur 12 ses det, at de 

beregnede skatter for familietype 1 er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Ændringen i 

de enkelte skatter, vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. Det er kun ved familietype 1, at alle 

indkomstskatterne gennemgås.   
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Figur 13: Sundhedsbidrag/bundskat 
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Kilde: egen tilvirkning  

 

Som det ses af figur 13, falder sundhedsbidraget, kommune– og kirkeskatterne fra år 2010 - 2019. 

Det er forudsat, at kommune– og kirkeskatteprocenterne er uændrede i hele perioden, hvilket er 

gældende for alle familietyper. Faldet skyldes indfasningen af sundhedsbidraget i bundskatten fra år 

2012 til 2019. Indfasningen i bundskatten bevirker, at sundhedsbidraget forsvinder som en 

selvstændig skat i år 2019. Ændringen i sundhedsbidraget på 32.812 kr. fra år 2009 til 2019 skal ses 

i forhold til stigningen i bundskatten i samme periode på 27.218 kr., hvilket udgør en skattelettelse 

på 5.594 kr.    

 

Dette eksempel er ikke typisk for en gennemsnitsdansker. Der vil den samlede skattepligtige 

indkomst være mindre end den personlige indkomst, enten som følge af negativ 

nettokapitalindkomst eller pga. de ligningsmæssige fradrag. Stigningen i bundskatten vil i de fleste 

tilfælde være større end faldet i sundhedsbidraget, da bundskatten beregnes af den personlige 

indkomst, mens sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst.  

 

Mellemskat 

Mellemskatten afskaffes fra år 2010. Den samlede skattelettelse i mellemskatten er 6.374 kr. fra år 

2010 og frem.  
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Figur 14: Topskat/positiv nettokapitalindkomst 
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Kilde: egen tilvirkning 

 

I år 2010 stiger topskattegrænsen, og der indføres et bundfradrag på 40.000 kr. ved indregning af 

positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget. Bundfradraget medfører en skattelettelse på 

6.000 kr. fra år 2009 til 2010, resten af skattereduktionen skyldes den forhøjede topskattegrænse. 

Topskattegrænsen blev ikke forhøjet i år 2011, som først vedtaget, da man i L 221 

”Genopretningspakken” valgte at udskyde forhøjelsen til år 2014. I år 2019 er grænsen for topskat 

409.100 kr., og det ses af figur 14, at topskatten reduceres yderligere i forhold til år 2009. 

 

Aktieskat 

Aktieindkomsten beskattes med 28 % i år 2009 og 2010. I år 2012 nedsættes den lave skattesats på 

aktieindkomst til 27 %. Aktieskatten bliver herefter 641 kr., hvilket svarer til en skattelettelse på 24 

kr. 

 

AM-bidrag      

AM-bidraget udgør 8 % af den AM-bidragspligtige indkomst. AM-bidraget udgør 35.067 kr. i hele 

perioden. 

 

Det opgøres for familietype 1, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %. 

Samlet skatteberegning 

Skattereduktion i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr.       - 24.403 24.449 27.277 
I %        11,72 11,75 13,11 
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Figur 15: Oversigt over samlede indkomstskatter 
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Ud fra figur 15 ses de beregnede skatter for årene fordelt på forskellige indkomstskatter.   

Den samlede skatteberegning viser, at der er en reduktion af skatten fra år 2009 til 2010 på 24.403 

kr., hvilket svarer til ca. 12 %. Den samlede indkomstskat i år 2012 er næsten uforandret i forhold 

til år 2010. I år 2019 får familietype 1 den største skattelettelse siden indførelsen af Forårspakke 2.0 

på 27.277 kr., hvilket svarer til ca. 13 %. Familietype 1 får i forhold til de andre familietyper en høj 

procentmæssig skattelettelse.    

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 1 bor til leje i en ældre etageejendom uden vaskemaskine og har et gennemsnitligt 

elforbrug. Der er anslået et forbrug af brændsel til fjernvarme, jf. afsnit 4.2.2.1. Husstandens årlige 

vandforbrug ligger lige under gennemsnittet for en gennemsnitsdansker. Der er et stort forbrug af 

slik, chokolade og is i husstanden. Familietype 1 har et ekstremt højt forbrug af sodavand uden 

sukker. Se nedenstående figur for specifikation af forbruget og afgiftsstigningerne.    

Figur 16:               
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 1 

Stigning 
i kr. År:  2010 2012 2019 

El alm.      
 Antal 
kWh  1.610 

 0,0314/ 
0,0914  51 147 147 

Energiafgiften på brændsel   Anslået  800 800 800 
Spildevandsafgiften    Antal m3  40  0,23  - 9 9 
Slik og chokolade    Antal kg.  21  3,55  75 75 75 
Is      Antal L.  15  0,85  13 13 13 
Sodavand uden sukker  Antal L.  546  -0,34  -186 -186 -186 
Sodavand med sukker  Antal L.  3  0,17  1 1 1 
Afgiftsstigning i alt i kr.         753 859 859 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Afgifterne er beregnet som følgende: Forbruget ganget med stigningen i kr. fx elafgiften 1.610 kWh 

* 0,0314 kr. = 51 kr. i år 2010. Beregningen vil ikke blive vist ved de øvrige familietyper.  

 

Ud fra figur 16 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 1 udgør en afgiftsstigning på 753-

859 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i energiafgiften på 

brændsel. I år 2012 og 2019 stiger afgifterne yderligere, hvilket skyldes stigningerne i el- og 

spildevandsafgiften. I nedenstående afsnit vil afgiften på sodavand uden sukker blive gennemgået.  

 

Sodavand uden sukker 

Familietype 1 drikker ca. 546 l sodavand uden sukker om året. Jf. Bryggeriforeningen drikker 

danskerne i gennemsnit 23 l sodavand uden sukker om året. Et forbrug på 546 l er væsentligt over 

gennemsnittet. Da afgiften på sodavand uden sukker er reduceret med 34 øre pr. l, vil familietype 1 

opleve et fald i afgiften på 186 kr.  

 

Det opgøres for familietype 1, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 24.403 24.449 27.277 
Afgiftsstigning i kr.          - 753 859 859 
I alt              23.650 23.590 26.418 
Familietype 1 vil opleve en stigning i afgifterne fra år 2010 og frem. Samlet set vil 

afgiftsstigningerne kun belaste familietype 1 i et begrænset omfang. Dette ses af ovenstående tabel, 

hvor den samlede påvirkning af Forårspakke 2.0 stort set svarer til skattelettelsen. Familietype 1 vil 

i alle år efter indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.  
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4.4.2 Familietype 1A 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

1A Enlig 29 - Hjørring Andelsbolig < 250 t.kr 

 

Indkomstoplysninger 

Familietype 1A har en lønindkomst på 235.488 kr. Herudover er der B-indkomst på 2.580 kr. samt 

privattegnet kapitalpensionsordning på 1.200 kr. Der er negativ nettokapitalindkomst på 22.182 kr., 

som er renteindtægter af bankindestående på 1.109 kr. samt renteudgifter af bankgæld på 23.291 kr. 

De ligningsmæssige fradrag består af beskæftigelsesfradraget, befordringsfradraget og et fagligt 

kontingent. Se nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de 

beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 15) 

Figur 17: Skattepligtig indkomst i kr. År:   2009   2010   2012   2019  
            
Personlig indkomst  218.029 218.029 218.029 218.029 
Kapitalindkomst      -22.182 -22.182 -22.182 -22.182 
Ligningsmæssige fradrag    -69.641 -69.641 -70.993 -82.204 
        126.206 126.206 124.854 113.643 
        
Figur 17: Beregnede skatter i kr.   År:   2009   2010   2012   2019  
                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 28.399 28.399 27.119 18.457 
Bundskat       8.826 6.427 8.179 20.438 
Kompensation negativ nettokap.   - - -222 -1.775 
AM-bidrag     18.839 18.839 18.839 18.839 
Samlet indkomstskat  56.064 53.665 53.914 55.959 
Grøn check   - -1.300 -1.300 -1.300 
Indkomstskat til betaling   56.064 52.365 52.614 54.659 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 17 ses det, at de beregnede skatter for familietype 1A er reduceret efter indførelsen af 

Forårspakke 2.0. Ligeledes er der, som noget nyt, indført et nedslag i skatten for fastfrysning af 

fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst fra år 2012. Yderligere er der indført en grøn 

check, der indregnes som en betalt skat fra år 2010 og frem.  

 

Ud fra figur 17 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

de ligningsmæssige fradrag. Familietype 1A har store ligningsmæssige fradrag. Størrelsen af det 

ligningsmæssige fradrag, samt ændringen heri, vil blive gennemgået nedenfor.  
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Ligningsmæssige fradrag/befordringsfradrag 

Familietype 1A bor i Hjørring og arbejder i Nibe. Hjørring er en udkantskommune og der beregnes 

et befordringsfradrag med den høje sats for alle kørte km. Ordningen for forhøjet befordringsfradrag 

for pendlere i udkantskommuner er forlænget indtil år 2018. Det forudsættes, at ordningen bliver 

forlænget og er gældende frem til år 2019. Det årlige befordringsfradrag beregnes til 47.386 kr. i 

alle år. Familietype 1A har en lav indkomst, og der tillægges et forhøjet befordringsfradrag for 

lavtlønnede. Det forhøjede befordringsfradrag for lavtlønnede tillægges med det maksimale beløb i 

alle årene. Dvs. 6.000 kr. i år 2009 og 15.400 kr. i år 2019. Stigningen i de ligningsmæssige fradrag 

skyldes bl.a. det forhøjede befordringsfradrag for lavtlønnede. Familietype 1A betaler 

fagforeningskontingent til HK på 6.298 kr.134 Beskæftigelsesfradraget er på 9.957 kr. i årene 2009 - 

2010 og stiger de efterfølgende år, hvilket også medfører en stigning i de ligningsmæssige fradrag, 

jf. nedenstående figur 18. 

Figur 18: Fordeling af de ligningsmæssige fradrag. 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur viser fordelingen af de ligningsmæssige fradrag. Det ses, at befordringsfradraget 

udgør størstedelen af de ligningsmæssige fradrag. Yderligere ses det, at det ligningsmæssige fradrag 

er størst i år 2019, hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i befordringstillægget for lave 

indkomster. Det fremgår af figur 18, at de ligningsmæssige fradrag stiger med mere end 10.000 kr. i 

perioden.  

 

Det opgøres for familietype 1A, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

 

 

                                                 
134 Der er i skatteberegningen for år 2012 og 2019 ikke taget højde for maks. grænsen på 3.000 kr. for lønmodtagernes faglige kontingenter.  
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Samlet skatteberegning  

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr.       - 3.699 3.450 1.406 
I %       - 6,60 6,15 2,51 

Den samlede skatteberegning viser, at der er en skattelettelse fra år 2009 til 2010 på 3.699 kr., 

hvilket svarer til 6,60 %. Den samlede skattelettelse i år 2012 er næsten uforandret i forhold til år 

2010. I år 2019 får familietype 1A den mindste skattelettelse på 2,51 %. Skattebetalingen stiger i år 

2019 trods det højere ligningsmæssige fradrag. Stigningen skyldes, at bundskatten stiger mere end 

sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten reduceres, fordi skatteværdien af de ligningsmæssige 

fradrag reduceres. Forårspakke 2.0 har givet en lille skattelettelse for familietype 1A sammenlignet 

med familietype 1.  

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 1A bor i en nyere andelslejlighed med en vaskemaskine og har et højt elforbrug. Der er 

et anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. Det årlige vandforbrug ligger på gennemsnittet for en 

gennemsnitsdansker. Familietype 1A er meget sundhedsbevidst og har et lavt forbrug af slik, 

chokolade, is og sodavand. Se nedenstående figur for specifikation af forbruget samt 

afgiftsstigningerne.    

Figur 19:                    
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam 1A 

Stigning 
i kr. År:  2010 2012 2019 

El alm.      
 Antal 
kWh  2.700 

0,0314/ 
0,0914  85 247 247 

Energiafgiften på brændsel  Anslået  1.000 1.000 1.000 
Spildevandsafgiften    Antal m3  43 0,23  - 10 10 
Slik og chokolade    Antal kg.  10 3,55  36 36 36 
Is      Antal L.  6 0,85  5 5 5 
Sodavand uden sukker  Antal L.  10 -0,34  -3 -3 -3 
Afgiftsstigning i alt i kr.         1.122 1.294 1.294 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 19 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 1A udgør en afgiftsstigning på 1.122 

kr. – 1.294 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i 

energiafgiften på brændsel. Energiafgiften på brændsel er gennemgået i afsnit 4.2.2. I nedenstående 

afsnit er der en forklaring på opgørelsen af spildevandsafgiften.     

  

Spildevandsafgiften 

Familietype 1A forbruger ca. 43 m³ vand om året. Jf. DANVA forbruger en dansker i gennemsnit 

ca. 42,80 m³ vand om året med en pris på 45,32 kr. Familietype 1A har et gennemsnitsforbrug af 
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vand. Da det kun er den statslige spildevandsafgift på 1 %, der forhøjes med 50 %, vil afgiften kun 

stige med 10 kr. fra år 2011 og frem.135  

 

Det opgøres for familietype 1A, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 

2010, 2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 3.699 3.450 1.406 
Afgiftsstigning i kr.          - 1.122 1.294 1.294 
I alt              2.577 2.156 112 
Familietype 1A vil opleve en stigning i afgifterne efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Afgifterne 

stiger fra år 2012, hvilket skyldes stigningerne i el- og spildevandsafgiften, hvilket også kunne ses 

under familietype 1. Selv om den beløbsmæssige stigning i afgifterne er moderat, er det en stor 

procentmæssig stigning i forhold til skattelettelsen. I år 2019 vil familietype 1A få reduceret 

skattelettelsen med ca. 92 % grundet de stigende afgifter. Familietype 1A vil i alle år efter 

indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.   

                                                 
135 Regnestykket for spildevand ser således ud:( 0,01*45,32) = 0,4532. 50 % stigning i afgiften (0,45 * 1,5) = 0,68. Stigningen i afgiften er (0,68-
0,45)*43m³ = 9,89 kr. 
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4.4.3 Familietype 2          
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

2 Enlig 38 1 Glostrup Lejebolig < 350 t.kr 

 

Indkomstoplysninger 

Familietype 2 har en lønindkomst på 320.211 kr. inkl. værdi af fri bil samt B-indkomst på 4.000 kr. 

Familietype 2 har gået arbejdsledig en kort periode i år 2009 og har i denne forbindelse modtaget 

dagpenge på 18.838 kr. Det forudsættes, at dagpengebeløbet modtages i alle årene. Der er negativ 

nettokapitalindkomst på 908 kr., som består af renteudgifter af bankgæld. Det ligningsmæssige 

fradrag er beskæftigelsesfradraget. Se nedenstående figur for specifikation af den skattepligtige 

indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 16) 

Figur 20: Skattepligtig indkomst i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
                
 Personlig indkomst  317.112 319.687 319.687 319.687 
 Kapitalindkomst      -908 -908 -908 -908 
 Ligningsmæssige fradrag    -13.600 -13.600 -14.100 -17.900 
       302.604 305.179 304.679 300.879 
        
Figur 20: Beregnede skatter i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 85.339 86.185 83.403 64.134 
Bundskat       13.820 10.158 12.926 32.301 
Kompensation negativ nettokap.   - - -9 -73 
AM-bidrag     25.937 26.161 26.161 26.161 
Samlet indkomstskat  125.096 122.504 122.481 122.523 
Grøn check   - -1.600 -1.600 -1.600 
Indkomstskat til betaling   125.096 120.904 120.881 120.923 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 20 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

den personlige indkomst samt ændringen i det ligningsmæssige fradrag. Ændringen i det 

ligningsmæssige fradrag skyldes stigningen i beskæftigelsesfradraget. Ændringen af den personlige 

indkomst skyldes en stigning i beskatningen af fri bil, som vil blive gennemgået i nedenstående 

afsnit. 

 

Ud fra figur 20 ses det, at de beregnede skatter for familietype 2 er reduceret efter indførelsen af 

Forårspakke 2.0. Fra år 2010 modtager familietype 2 de grønne checks, som vil blive gennemgået i 

nedenstående afsnit.   
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Fri bil  

Den personlige indkomst er steget fra år 2009 til 2010 med 2.800 kr. Stigningen skyldes, at 

beskatningen af fri bil bliver tillagt et miljøtillæg fra år 2010. Miljøtillægget er på 2.800 kr. opgjort 

efter bilens brændstofforbrug. Den skattepligtige værdi af fri bil stiger fra 55.000 kr. til 57.800 kr. 

Trods en kort periode med arbejdsløshed er beskatning af fri bil beregnet for hele året.  

 
Grøn check, 1 barn 

Familietype 2 har en indkomst under 362.800 kr. og modtager derfor den grønne check på 1.300 kr. 

Familien har et barn under 18 år og modtager den supplerende grønne check på 300 kr. Familietype 

2 får godtgjort 1.600 kr., som en betalt skat, i år 2010 og fremefter.  

 

Det opgøres for familietype 2, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

Samlet skatteberegning  

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr.       - 4.192 4.215 4.173 
I %       - 3,35 3,37 3,34 

Den samlede skatteberegning viser, at der er en lempelse af skatten fra år 2009 til 2010 på 4.192 kr., 

hvilket svarer til 3,35 %. I år 2012 og 2019 er skattelettelsen stort set det samme som i år 2010. 

Familietype 2 får en lille procentmæssig skattelettelse over årene efter Forårspakke 2.0´s 

vedtagelse.     

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 2 bor til leje i en ældre lejlighed med vaskemaskine. Der er et anslået forbrug af 

brændsel til fjernvarme. Husstanden har et vandforbrug under gennemsnittet. Der er et 

gennemsnitsforbrug af slik og chokolade. Da barnet spiser meget is, har familietype 2 et stort 

forbrug heraf. Familietype 2 drikker hovedsageligt sodavand med sukker. Se nedenstående figur for 

specifikation af forbruget samt afgiftsstigningerne.   

Figur 21:  
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 2 

Stigning 
i kr. År: 2010 2012 2019 

El alm.      
Antal 
kWh  3.400 

0,0314/ 
0,0914  107 311 311 

Energiafgiften på brændsel Anslået  900 900 900 
Spildevandsafgiften    Antal m3  75 0,23  - 17 17 
Slik og chokolade    Antal kg.  28 3,55  99 99 99 
Is      Antal L.  28 0,85  24 24 24 
Sodavand uden sukker  Antal L.  7 -0,34  -2 -2 -2 
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Sodavand med sukker  Antal L.  100 0,17   17 17 17 
Afgiftsstigning i alt i kr.         1.145 1.366 1.366 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 21 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 2 udgør en afgiftsstigning på 1.145 

kr. - 1.366 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i 

energiafgiften på brændsel. I nedenstående afsnit vil el-afgiften blive gennemgået.  

 

Elforbrug 

Familietype 2 forbruger ca. 3.400 kWh om året. Jf. Dong Energy benytter en gennemsnitsfamilie 

med to personer ca. 2.100 kWh om året. Familietype 2 har et væsentligt højere forbrug på 3.400 

kWh om året. Familietype 2´s høje forbrug skyldes, at der er mange elapparater samt en 

vaskemaskine i husstanden. Elafgiften stiger både i år 2010 og 2011, hvilket medfører en stigning i 

afgiften på 311 kr. i år 2012 og 2019.   

 

Det opgøres for familietype 2, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År: 2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 4.192 4.215 4.173 
Afgiftsstigning i kr.          - 1.145 1.366 1.366 
I alt              3.047 2.849 2.807 
Familietype 2 vil opleve en stigning i afgifterne fra år 2010 og frem. Afgiftsstigningen vil ligesom 

ved de øvrige familietyper være størst i år 2012 og 2019, hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i 

el-afgiften. Familietype 2 vil i år 2019 få reduceret skattelettelsen med ca. 33 % grundet de stigende 

afgifter. Familietype 2 vil i alle år efter indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere 

skattebetaling. 
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4.4.4 Familietype 3 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

3 Par 25,26 1 Rudersdal Lejebolig <250 t.kr 

 

Indkomstoplysninger, dame  

Den personlige indkomst er sammensat af lønindkomst på 164.777 kr. og SU på 31.062 kr. Der er 

indbetalt bidrag til en privattegnet ratepension på 4.000 kr. Der er positiv nettokapitalindkomst på 

150 kr., som er renteindtægter af bankindestående. De ligningsmæssige fradrag består af 

beskæftigelsesfradraget og et fagligt kontingent på 2.701 kr. Se nedenstående figurer for 

specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 17) 

Figur 22: Skattepligtig indkomst i kr.   År:  2009 2010 2012 2019 
Dame               
Personlig indkomst     178.657 178.657 178.657 178.657 
Kapitalindkomst     150 150 150 150 
Ligningsmæssige fradrag   -9.534 -9.534 -9.775 -11.705 
        169.273 169.273 169.032 167.102 
 

Figur 22: Beregnede skatter i kr.  År:  2009 2010 2012 2019 
Dame               
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 39.719 39.719 38.382 29.101 
Bundskat       6.850 4.988 6.347 15.860 
AM-bidrag     13.182 13.182 13.182 13.182 
Samlet indkomstskat   59.751 57.889 57.911 58.143 
Grøn check       -1.600 -1.600 -1.600 
Indkomstskat til betaling   59.751 56.289 56.311 56.543 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 22 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

de ligningsmæssige fradrag, da beskæftigelsesfradraget stiger. Ud fra figur 22 ses det, at de 

beregnede skatter for damen er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Reduktionen i skatten 

skyldes dels de grønne checks samt ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget.  

 

Indkomstoplysninger, mand 

Manden er studerende og modtager SU på 62.124 kr. Manden arbejder ved siden af studiet og har 

en lønindkomst på 26.870 kr. Der er positiv nettokapitalindkomst på 47 kr., som består af 

renteindtægter af bankindestående. Det ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget. Se 

nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for 

årene. (Jf. bilag 17) 
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Figur 23: Skattepligtig indkomst i kr.            År:    2009 2010 2012 2019 
Mand                
Personlig indkomst     86.844 86.844 86.844 86.844 
Kapitalindkomst     47 47 47 47 
Ligningsmæssige fradrag   -1.142 -1.142 -1.182 -1.505 
        85.749 85.749 85.709 85.387 
 
Figur 23: Beregnede skatter i kr.  År:  2009 2010 2012 2019 
Mand                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 13.468 13.468 13.027 9.955 
Bundskat       2.217 1.614 2.054 5.134 
AM-bidrag     2.150 2.150 2.150 2.150 
Samlet indkomstskat   17.834 17.232 17.231 17.238 
Grøn check     - -1.600 -1.600 -1.600 
Indkomstskat til betaling   17.834 15.632 15.631 15.638 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 23 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

det ligningsmæssige fradrag, da beskæftigelsesfradraget stiger. Ud fra figur 23 ses det, at de 

beregnede skatter for manden er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Reduktionen i 

skatten skyldes dels de grønne checks samt ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget.  

 

Det opgøres for familietype 3, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

Samlet skatteberegning 
Skattereduktion i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr. dame       - 3.462 3.440 3.208 
I kr. mand    - 2.203 2.204 2.196 
Samlet i kr. for parret    - 5.665 5.643 5.404 
I % dame       - 5,79 5,76 5,37 
I % mand       - 12,35 12,36 12,32 
Samlet % for parret       - 7,30 7,27 6,97 
 
Den samlede skatteberegning viser en reduktion af den samlede skat fra år 2009 til 2010 på 5.665 

kr. I de efterfølgende år er reduktionen i skatterne næsten uforandrede i forhold til år 2010. Da 

begge personer hverken betaler top- eller mellemskat, bliver reduktionen i skatterne ikke så høje 

som ved familietyper med højere indkomster. Procentmæssigt ligger mandens skattelettelse dog i 

den høje ende på ca. 12,5 %, men målt i kroner er den kun ca. 2.200 kr. Forårspakke 2.0 har givet 

en gennemsnitlig skattelettelse for parret på ca. 7,2 % i forhold til år 2009. Specielt de grønne 

checks er medvirkende til en reduktion i skatterne. Uden de grønne checks ville reduktionen af 

skatten i år 2019 være 2.204 kr. for familietype 3. 
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Forbrugsoplysninger 

Familietype 3 bor til leje i en nyere etageejendom uden vaskemaskine mv. og har et elforbrug der 

ligger under gennemsnittet. Der er et anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. Husstandens årlige 

vandforbrug er omkring gennemsnittet for to voksne med 1 barn i lejlighed. Der er et normalt 

forbrug af slik, chokolade, is og sodavand i husstanden. Familietype 3 har en ældre dieselbil. Se 

nedenstående figur for specifikation af forbruget samt afgiftsstigningerne.    

Figur 24:               
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 3 

Stigning 
i kr.  År:  2010 2012 2019 

El alm.      
Antal 
kWh 1.900 

 0,0314/ 
0,0914  60 174 174 

Energiafgiften på brændsel Anslået  900 900 900 
Dieselbiler partikelfilter Antal biler  1  1.000   1.000 1.000 1.000 
Spildevandsafgiften    Antal m3  76  0,23  - 17 17 
Slik og chokolade    Antal kg.  21  3,55  75 75 75 
Is      Antal L.  24  0,85  20 20 20 
Sodavand uden sukker  Antal L.  59  -0,34  -20 -20 -20 
Sodavand med sukker  Antal L.  59  0,17  10 10 10 
Afgiftsstigning i alt i kr.         2.045 2.176 2.176 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 24 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 3 udgør en afgiftsstigning på 2.045 

kr. - 2.176 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt den nye afgift på 

dieselbiler uden partikelfilter og energiafgiften på brændsel. Afgiften vedr. dieselbilens partikelfilter 

vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. Ligeledes vil afgiften på sodavand med og uden sukker 

blive gennemgået i nedenstående afsnit.  

 

Dieselbiler partikelfilter  

Familietype 3 har en dieselbil og skal betale den nye afgift for dieselbiler uden partikelfilter. 

Familien har ikke så mange penge og har derfor ikke valgt at få installeret et partikelfilter. Samtidig 

er bilen af ældre dato, og installationen af et partikelfilter koster ca. 9.000 kr. for denne biltype. 

Familietype 3 skal hermed beholde bilen i mere end 9 år, før det kan betale sig at få installeret et 

partikelfilter frem for at betale den årlige afgift.  

 

Sodavand med og uden sukker 

Familietype 3 har det samme forbrug af sodavand med og uden sukker på 59 l årligt. Det ses af 

figur 24, at stigningen i afgiften på sukkerholdige sodavand er mindre end reduktionen i afgiften på 

sukkerfrie sodavand. Således kan man ”spare” penge ved at drikke sukkerfri sodavand frem for 

sodavand tilsat sukker.  
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Det opgøres for familietype 3, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 5.665 5.643 5.404 
Afgiftsstigning i kr.          - 2.045 2.176 2.176 
I alt              3.620 3.467 3.228 
Familietype 3 vil opleve en forholdsvis høj stigning i afgifterne sammenlignet med nogle af de 

øvrige familietyper. Stigningen skyldes hovedsageligt afgiften på dieselbilen. I år 2019 vil der være 

en reduktion i skattelettelsen på ca. 40 % grundet de stigende afgifter. Ændringerne i den disponible 

indkomst er ca. 3.400 kr. i gennemsnit for årene. Familietype 3 vil i alle år efter indførelsen af 

Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.    



Kapitel 4.4 – Familietype 4 

 93 

4.4.5 Familietype 4 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

4 Gift 40,44 2 Frederiksberg ejerbolig >1.200 t.kr 

 

Indkomstoplysninger, mand  

Der er lønindkomst på 489.438 kr., fri telefon på 3.000 kr. og B-indkomst på 1.159 kr. Der er 

negativ nettokapitalindkomst på 38.087 kr., som består af renteindtægter af bankindestående på 

4.037 kr., renteudgifter af bankgæld på 5.059 kr. og renteudgifter til realkreditinstitut på 37.065 kr. 

Renteudgifter til realkreditinstitut er vedr. ejerlejligheden, som familien bor i. Manden ejer 

ejerlejligheden. De ligningsmæssige fradrag består af beskæftigelsesfradraget og gaver til 

velgørende foreninger. Se nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og 

de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 18) 

Figur 25: Skattepligtig indkomst i kr. År:   2009   2010   2012   2019  
Mand               
Personlig indkomst      454.202 454.202 454.201 454.201 
Kapitalindkomst      -38.087 -38.087 -38.087 -38.087 
Ligningsmæssige fradrag    -14.900 -14.900 -15.900 -19.700 
        401.215 401.215 400.214 396.414 
        
Figur 25: Beregnede skatter i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
Mand               
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 111.436 111.436 107.552 81.662 
Bundskat       20.730 15.095 19.208 47.999 
Mellemskat     6.420 - - - 
Topskat       16.050 9.645 9.645 6.765 
Kompensation negativ nettokap.    - - -381 -3.047 
Ejendomsskat     10.500 10.500 10.500 10.500 
AM-bidrag     39.395 39.395 39.395 39.395 
Indkomstskat til betaling   204.531 186.071 185.919 183.274 

 

Ud fra figur 25 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

de ligningsmæssige fradrag. Ændringen i de ligningsmæssige fradrag skyldes ændringerne i 

beskæftigelsesfradraget og fradraget for gaver til velgørende foreninger. I nedenstående afsnit 

gennemgås gaver til velgørende foreninger samt multimediebeskatningen.    

 

Gaver til velgørende foreninger 

Efter gældende regler er der ikke fradrag for de første 500 kr. af gaver til velgørende foreninger, jf. 

afsnit 2.6.3. Manden betalte i år 2009 1.800 kr. til velgørende foreninger og fik fradrag for 1.300 kr. 
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Reglen ophæves fra år 2012. Der er hermed fradrag for det fulde beløb til Fonden til bekæmpelse af 

Aids på 1.800 kr.   

 

Multimediebeskatning 

Manden blev i år 2009 beskattet af 3.000 kr. i fri telefon. Fra år 2010 indtræder 

multimediebeskatningen på 3.000 kr. i stedet for beskatningen af fri telefon. Multimedieskatten vil 

ikke medføre et forøget beskatningsgrundlag, da manden i forvejen blev beskattet af samme beløb. 

Derfor er der ikke en ændring i den personlige indkomst.  

 

Indkomstoplysninger, kone 

Der er en lønindkomst på 660.000 kr. Der er positiv nettokapitalindkomst på 5.500 kr., som er 

renteindtægter af bankindestående. Da ægtefællen har negativ nettokapitalindkomst modregnes 

konens positive nettokapitalindkomst heri. Det ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget. 

Se nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for 

årene. (Jf. bilag 18) 

Figur 25: Skattepligtig indkomst i kr.    År:   2009   2010   2012   2019  
Kone                
 Personlig indkomst      607.200 607.200 607.200 607.200 
 Kapitalindkomst      5.500 5.500 5.500 5.500 
 Ligningsmæssige fradrag    -13.600 -13.600 -14.100 -17.900 
        599.100 599.100 598.600 594.800 
        
Figur 25: Beregnede skatter i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
Kone                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 175.648 175.759 170.044 130.248 
Bundskat       28.441 20.710 26.353 65.854 
Mellemskat     15.600 - - - 
Topskat       39.000 32.595 32.595 29.715 
AM-bidrag     52.800 52.800 52.800 52.800 
Indkomstskat til betaling   311.489 281.864 281.792 278.617 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 25 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

det ligningsmæssige fradrag, da beskæftigelsesfradraget stiger. Ud fra figur 25 ses det, at de 

beregnede skatter for konen er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Reduktionen i 

skatterne skyldes hovedsageligt, at mellemskatten bortfalder fra år 2010. Ændringen skyldes også 

den lavere topskat samt ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget.  

 

Det opgøres for familietype 4, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  
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Samlet skatteberegning  

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr. mand     - 18.460 18.612 21.257 
I kr. kone     - 29.625 29.697 32.871 
Samlet i kr. for ægteparret    - 48.085 48.309 54.129 
I % mand       - 9,03 9,10 10,39 
I % kone       - 9,51 9,53 10,55 
Samlet % for ægteparret    - 9,32 9,36 10,49 

 

Den samlede skatteberegning viser, at der en lempelse af skatten for familietype 4 fra år 2009 til 

2010 på i alt 48.085 kr. I år 2012 er skattelettelsen næsten uforandret i forhold til år 2010. I år 2019 

får familietype 4 den største skattelettelse siden indførelsen af Forårspakke 2.0. Skattereformen har 

gennem årene givet en skattelettelse på ca. 10 %. Beløbet er dog højere end for de andre 

familietyper med samme procentmæssige skattelettelse, da familietype 4 har høje indkomster og 

betaler forholdsmæssigt høje skatter. Sammenlignet med de øvrige familietyper i 

kandidatafhandlingen opnår familietype 4 en stor skattelettelse over årene.  

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 4 bor i ejerlejlighed og har et højt elforbruget grundet mange elapparater, fx en 

vaskemaskine. Der er et anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. Husstandens årlige vandforbrug 

ligger lidt over gennemsnittet for en familie på 4 personer. Familien har et lavt forbrug af slik, 

chokolade og sodavand, da det er en sundhedsbevidst familie. Børnene i familietype 4 spiser mange 

is, hvilket medfører et isforbrug over gennemsnittet. Se nedenstående figur for specifikation af 

forbruget samt afgiftsstigningerne. 

Figur 26:  
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 4 

Stigning 
i kr.  År:  2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  5.400 
 0,0314/ 
0,0914  170 494 494 

Energiafgiften på brændsel Anslået  1.500 1.500 1.500 
Spildevandsafgiften    Antal m3  180  0,23  - 41 41 
Slik og chokolade    Antal kg.  38  3,55  135 135 135 
Is      Antal L.  45  0,85  38 38 38 
Sodavand uden sukker  Antal L.  10  -0,34  -3 -3 -3 
Sodavand med sukker  Antal L.  130  0,17   22 22 22 
Afgiftsstigning i alt i kr.         1.861 2.227 2.227 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 26 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 4 udgør en afgiftsstigning på 

1.861kr. - 2.227 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i 

energiafgiften på brændsel samt el-afgiften. Stigningen i de andre afgifter er minimal, da familien er 
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meget sundhedsbevidst. I nedenstående afsnit er der en forklaring på slik- og chokoladeforbruget 

for familien.   

 

Slik og chokolade 

Familietype 4 spiser ca. 38 kg slik og chokolade om året. Jf. Dansk Industri Fødevarer spiser 

danskerne i gennemsnit 13,46 kg slik og chokolade pr. person, dvs. 54 kg for en familie. Forbruget 

for familietype 4 med to voksne og to børn er dermed under gennemsnittet. Det lave forbrug 

skyldes, at det hovedsageligt er børnene, der spiser slik og chokolade.   

 

Det opgøres for familietype 3, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 År: 2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 48.085 48.309 54.129 
Afgiftsstigning i kr.          - 1.861 2.227 2.227 
I alt              46.224 46.082 51.902 
Familietype 4 vil opleve en minimal stigning i afgifterne efter indførelsen af Forårspakke 2.0. I år 

2019 vil familietype 4 få reduceret skattelettelsen med 4 % grundet de stigende afgifter. Samlet set 

vil afgiftsstigningerne kun belaste familietype 4 i et begrænset omfang. Familietype 4 vil i alle år 

efter indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en væsentlig lavere skattebetaling.  



Kapitel 4.4 – Familietype 4A 

 97 

4.4.6 Familietype 4A 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

4A Gift 33,35 2 København Hus >800 t.kr 

 

Indkomstoplysninger, kone 

Der er lønindkomst på 412.745 kr. samt bidrag til privattegnet ratepension på 23.700 kr. Der er 

negativ nettokapitalindkomst på 55.395 kr., som består af renteindtægter af bankindestående på 75 

kr., renteudgifter af bankgæld på 30.210 kr. samt renteudgifter til realkreditinstitut på 25.260 kr. 

Renteudgifter til realkreditinstitut er vedr. huset, som familien bor i. Huset ejes med 50 % af hver 

ægtefælle. De ligningsmæssige fradrag består af beskæftigelsesfradraget, et fagligt kontingent samt 

gaver til velgørende foreninger. Familien har en nyerhvervet varebil. Se nedenstående figur for 

specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 19) 

Figur 27: Skattepligtig indkomst i kr.    År:   2009   2010   2012   2019  
Kone               
Personlig indkomst      356.025 356.025 356.025 356.025 
Kapitalindkomst      -55.395 -55.395 -55.395 -55.395 
Ligningsmæssige fradrag    -30.893 -30.893 -31.893 -35.693 
        269.737 269.737 268.737 264.937 
        
Figur 27: Beregnede skatter i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
Kone                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 73.949 73.949 71.365 54.621 
Bundskat       15.782 11.492 14.623 36.542 
Topskat       2.134 - - - 
Kompensation negativ nettokap. - - -500 -4.000 
Ejendomsskat     16.383 16.383 16.383 16.383 
AM-bidrag     33.020 33.020 33.020 33.020 

Samlet indkomstskat  141.267 134.843 134.890 136.566 
Grøn check   - -1.900 -1.900 -1.900 
Indkomstskat til betaling     141.267      132.943  132.990 134.666 

 

Ud fra figur 27 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

de ligningsmæssige fradrag. Herunder ændringen af beskæftigelsesfradraget samt ændringen af 

grænsen for gaver til velgørende foreninger. 

 

Ud fra figur 27 ses det, at de beregnede skatter for konen er reduceret efter indførelsen af 

Forårspakke 2.0. Ligeledes er der indført et nedslag i skatten for fastfrysning af fradragsværdien af 
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negativ nettokapitalindkomst fra år 2012, som vil blive gennemgået i nedenstående afsnit samlet for 

ægteparret. Yderligere er der indført de grønne checks fra år 2010, som også vil blive gennemgået i 

nedenstående afsnit samlet for ægteparret.  

 

Indkomstoplysninger, mand 

Der er lønindkomst på 350.000 kr. Der er negativ nettokapitalindkomst på 55.700 kr., som består af 

renteudgifter af bankgæld på 30.440 kr. samt renteudgifter til realkreditinstitut på 25.260 kr. Det 

ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget. Jf. nedenstående figurer for specifikation af den 

skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 19) 

Figur 27: Skattepligtig indkomst i kr.    År:   2009   2010   2012   2019  
Mand                
 Personlig indkomst      322.000 322.000 322.000 322.000 
 Kapitalindkomst      -55.700 -55.700 -55.700 -55.700 
 Ligningsmæssige fradrag    -13.600 -13.600 -14.100 -17.900 
        252.700 252.700 252.200 248.400 
        
Figur 27: Beregnede skatter i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
Mand                
Sundhedsbidrag, kommune – og kirkeskat 68.395 68.395 66.139 50.553 
Bundskat       14.067 10.243 13.034 32.571 
Kompensation negativ nettokap. - - -500 -4.000 
Ejendomsskat     16.383 16.383 16.383 16.383 
AM-bidrag     28.000 28.000 28.000 28.000 
Samlet indkomstskat  126.844 123.021 123.056 123.507 
Grøn check  - -1.900 -1.900 -1.900 
Indkomstskat til betaling   126.844 121.121 121.156 121.607 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 27 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilet skyldes ændringen i 

beskæftigelsesfradraget. Ud fra figur 27 ses det ligeledes, at de beregnede skatter for manden er 

reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Som nævnt under gennemgangen af konens forhold 

vil de grønne checks og negativ nettokapitalindkomst blive gennemgået i nedenstående afsnit.   

  

Grøn check 

Begge ægtefæller modtager en grøn check på 1.300 kr. Indkomsten må maks. udgøre 362.800 kr. 

efter AM-bidraget for at modtage den fulde kompensation på 1.300 kr. Ingen af ægtefællerne 

overstiger denne grænse. Familietype 4A har 2 børn og modtager således også de supplerende 

grønne checks for børnene. Hver ægtefælle modtager 300 kr. pr. barn, i alt en kompensation på 

1.900 kr. i årene 2010 og frem, jf. figur 27 for beregnede skatter.  
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Negativ nettokapitalindkomst for ægtefæller 

Familietype 4A har store renteudgifter, der overstiger bundfradraget for negativ 

nettokapitalindkomst på 100.000 kr. for et ægtepar. Reduceringen af fradragsværdien sker fra år 

2012. Fradragsværdien på ca. 33,5 % bibeholdes frem til år 2019 for beløb under 100.000 kr. Hver 

ægtefælle får 500 kr. i kompensation i år 2012 og 4.000 kr. i år 2019. Familietype 4A har negativ 

nettokapitalindkomst på 111.095 kr. og får kun kompensation for de 100.000 kr. Fradragsværdien 

for den overstigende del på 11.095 kr. er kun 24,60 % i år 2019.136 

 

Det opgøres for familietype 4A, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

Samlet skatteberegning  

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr. kone     - 8.324 8.277 6.601 
I kr. mand     - 5.724 5.689 5.237 
Samlet i kr. for ægteparret    - 14.047 13.965 11.839 
I % kone       - 5,89 5,86 4,67 
I % mand       - 4,51 4,48 4,13 
Samlet % for et ægtepar    - 5,24 5,21 4,42 

 

Den samlede skatteberegning viser, at der en lempelse af skatten for familietype 4A på 14.047 kr. 

fra år 2009 til 2010. I år 2012 er skatten næsten uforandret i forhold til år 2010. I år 2019 får 

familietype 4A den mindste skattelettelse siden indførelsen af Forårspakke 2.0. Skattereformen har 

givet en gennemsnitlig skattelettelse på i alt 5 % i forhold til år 2009. Sammenlignet med 

familietype 4 opnår familietype 4A en lille skattelettelse over årene. Forskellen i skatten skyldes 

bl.a., at familietype 4A har store renteomkostninger i forhold til familietype 4. Ligeledes har 

familietype 4 en højere indkomst end familietype 4A, hvilket giver en større skattelettelse, da bl.a. 

mellemskatten afskaffes.   

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 4A bor i et hus på ca. 130 m² og har et elforbrug lidt over gennemsnittet. Der er et 

oliefyr i huset, hvor forbruget er på ca. 89 GJ årligt. Husstandens årlige vandforbrug svarer til en 

gennemsnitsfamilie. Familietype 4A har et meget almindeligt forbrug af slik og chokolade. 

Familiens forbrug af sodavand med og uden sukker er nogenlunde det samme. Se nedenstående 

figur for specifikation af forbruget samt afgiftsstigningerne. 

                                                 
136 Hvilket svarer til kommune og kirkeskatten i år 219. Se bilag 19 vedr. skatteberegning. 
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Figur 28: 
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  

Fam 
4A 

Stigning i 
kr.  År: 2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  6.200 
 0,0314/ 
0,0914  195 567 567 

Energiafgiften på brændsel  Antal GJ  89  7,5   668 668 668 
Varebiler, brændstofforb.  km pr. L  1  3.000  3.000 3.000 3.000 
Spildevandsafgiften    Antal m3  170  0,23  - 39 39 
Slik og chokolade    Antal kg.  49  3,55  174 174 174 
Is      Antal L.  42  0,85  36 36 36 
Sodavand uden sukker  Antal L.  155  -0,34  -53 -53 -53 
Sodavand med sukker  Antal L.  145  0,17   25 25 25 
Afgiftsstigning i alt i kr.         4.044 4.455 4.455 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 28 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 4A udgør en afgiftsstigning på 4.044 

kr. - 4.455 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt den nye afgift på 

varebilen, der beskattes efter bilens brændstofforbrug. I nedenstående afsnit er der en forklaring på 

varebilens brændstofforbrugsafgift samt energiafgiften på brændsel.  

 

Energiafgiften på brændsel 

Familietype 4A har et oliefyr i huset. Der benyttes 89 GJ om året, hvilket ca. svarer til 2.500 l olie 

om året. Jf. SKAT´s værdiansættelse af forskellige skønsposter benytter en familie i et hus på 120 – 

130 m² ca. 2.500 l olie om året, hvilket er lagt til grund for Familietype 4A´s forbrug. Forbruget er 

hermed opgjort skønsmæssigt. Da afgiften på GJ stiger med 7,5 kr. fra år 2010 vil familietype 4A få 

en afgiftsstigning på 668 kr. Afgiftsstigningen er lavere end for familietyper, der har fjernvarme. 

Dette er i konflikt med de oplysninger, der er modtaget fra Dansk Fjernvarme. Men olieforbruget er 

anslået efter SKATs fastsættelse af skønnet privatforbrug, og forbruget kan muligvis være højere.  

 

Varebiler brændstofforbrugsafgift 

Familietype 4A har købt en varebil, som udelukkende benyttes til privat kørsel. Varebilen er 

anskaffet den 1. juli 2009 og bliver derfor beskattet efter bilens brændstofforbrug. Familiens varebil 

er ikke økonomisk, og kører dermed ikke så langt pr. l. Der er en anslået en meromkostning på 

3.000 kr. om året. Afgiftsbelastningen vil træde i kraft fra år 2010 og frem, jf. figur 28.    

 

Det opgøres for familietype 4A, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 

2010, 2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 
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Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År: 2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 14.047 13.965 11.839 
Afgiftsstigning i kr.          - 4.044 4.455 4.455 
I alt              10.003 9.510 7.384 
Familietype 4A vil opleve en stor stigning i afgifterne efter indførelsen af Forårspakke 2.0. 

Afgifterne stiger fra år 2010 til 2012 hvilket skyldes stigningen i el– og spildevandsafgiften. 

Beløbsmæssigt stiger afgifterne meget i forhold til den samlede skattelettelse. I år 2019 vil 

familietype 4A få reduceret skattelettelsen med ca. 38 % grundet de stigende afgifter. Samlet set vil 

afgiftsstigningerne have en stor belastning på familietype 4A. Familietype 4A vil i alle år efter 

indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.  



Kapitel 4.4 – Familietype 5 

 102 

4.4.7 Familietype 5 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

5 Par 32,29 - København Andelsbolig >800 t.kr 

 

Indkomstoplysninger, dame  

Der er lønindkomst på 447.610 kr. samt 131 kr. i gruppeliv. Den negative nettokapitalindkomst på 

19.876 kr., er renteudgifter af bankgæld vedr. andelslejligheden. Damen ejer andelsboligen, som 

familietype 5 bor i. Det ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget. Se nedenstående 

figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 

20) 

Figur 29: Skattepligtig indkomst i kr.  År:  2009 2010 2012 2019 
Dame               
Personlig indkomst     375.169 377.929 377.929 377.929 
Kapitalindkomst     -19.876 -19.876 -19.876 -19.876 
Ligningsmæssige fradrag   -13.600 -13.600 -14.100 -17.900 
        341.693 344.453 343.953 340.153 
 

Figur 29: Beregnede skatter i kr. År:  2009 2010 2012 2019 
Dame               
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 97.407 98.306 95.133 73.124 
Bundskat       16.746 12.296 15.646 39.098 
Mellemskat     1.678 - - - 
Topskat       4.195 - - - 
Kompensation negativ nettokap. - - -199 -1.590 
AM-bidrag     32.612 32.852 32.852 32.852 
Samlet indkomstskat   152.638 143.454 143.432 143.484 
Grøn check      - -165 -165 -165 
Indkomstskat til betaling   152.638 143.289 143.267 143.319 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 29 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

den personlige indkomst og det ligningsmæssige fradrag. Ændringen af det ligningsmæssige fradrag 

skyldes stigningen i beskæftigelsesfradraget. Den personlige indkomst er ændret grundet 

multimedieskatten, som vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. Damen havde også 

medarbejderobligationer i år 2009, som vil blive gennemgået nedenstående.   

 

Ud fra figur 29 ses det, at de beregnede skatter for damen er reduceret efter indførelsen af 

Forårspakke 2.0. Reduktionen i skatterne skyldes, afskaffelsen af mellemskatten, lavere topskat, 

ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget samt den grønne check.  
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Medarbejderobligationer 

Der er tilbudt medarbejderobligationer fra arbejdspladsen fra januar 2009. Damen har disponeret en 

del af hendes bruttoløn på ca. 9 %, hvilket svarer til 39.960 kr. til køb af medarbejderobligationer. 

Medarbejderobligationen er båndlagt i 5 kalenderår inkl. tildelingsåret dvs. til år 2014. Jf. artikel i 

Inspi giver Forårspakke 2.0 en mindre fordelagtig beskatning af medarbejderobligationer, da 

skattefordelen afskaffes. Arbejdsgiveren vil ikke fremadrettet kunne udstede 

medarbejderobligationer, medmindre de lønbeskattes.137 Da medarbejderobligationsordningen er 

afskaffet fra år 2010, er det forudsat, at damen fra år 2010 og frem i stedet indbetaler de 39.960 kr. 

på en arbejdsgiveradministreret ratepension, og den personlige indkomst er derfor uændret. Se 

nedenstående figur 30 for betydningen af afskaffelsen af medarbejderobligationerne. 

Figur 30: Medarbejderobligationer i år 2009 
Månedsløn 36.333 kr., årsløn   439.604 kr.     
Maks. opsparing af årsløn 9,09 %  39.960 kr.     
            
Uden obligation       Med obligation   
Indkomst   39.960   Opsparing 39.960 
AM-bidrag, 8 %   -3.197   Afgift, 45 % -10.788 
Skat, 59 %   -21.690       
            
Indkomst efter skat   15.073   Medarbejderobligation 29.172 
            
Effektiv skat   62,3 %   Effektiv skat 27,0 % 
Fordelen for medarbejderen ved medarbejderobligationen er 14.100 kr., hvilket svarer til  
en bruttolønsstigning på 37.379 kr. 

Kilde: Egen tilvirkning 

Multimediebeskatning 

Damen blev ikke beskattet af bredbånd i år 2009, fordi der var opkobling fra hjemmet til 

virksomhedens netværk. Fra år 2010 og frem rammes hun af multimedieskatten på 3.000 kr., som 

beskattes som a-indkomst. Siden Forårspakke 2.0 blev vedtaget, har multimedieskatten været et 

omdiskuteret emne, og der har været mange bindende svar på området. Jf. artikel i Jyllands Posten 

har multimedieskatten forårsaget, at nogle virksomheder tilbyder medarbejderne flere goder. Der 

har været stor vækst i pakker, som inkluderer bærbare computere, bredbånd og mobiltelefoner. 

Medarbejderne kan hermed få så meget ud af beskatningen som muligt ved at få så mange 

multimedier som muligt stillet til rådighed.138  

 
                                                 
137 Inspi, nr. 6 2009, Søren Thorvaldsen Keller, Aktieløn efter skattereformen, side 12-14. 
138 Morgenavisen Jyllands-Posten, den 8. september 2010, Kristoffer Brahm, Mange frynsegoder er på vej ud, side 4-5. 
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Indkomstoplysninger, mand 

Der er lønindkomst på 359.990 kr., og en arbejdsgiveradministreret ratepension på 25 % af 

lønindkomsten, (samlet giver det 479.986 kr.) Der indbetales 46.000 kr. på en privat kapitalpension, 

som fragår i den personlige indkomst.139 Der er positiv nettokapitalindkomst på 168 kr., som er 

renter af bankindestående. Det ligningsmæssige fradrag er beskæftigelsesfradraget. Se nedenstående 

figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 

20) 

Figur 31: Skattepligtig indkomst i kr.              År:  2009 2010 2012 2019 
Mand                
Personlig indkomst     285.191 285.191 285.191 285.191 
Kapitalindkomst     168 168 168 168 
Ligningsmæssige fradrag   -13.345 -13.345 -13.816 -17.583 
        272.014 272.014 271.543 267.775 
 

Figur 31: Beregnede skatter i kr.  År:  2009 2010 2012 2019 
Mand                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 74.691 74.691 72.251 55.319 
Bundskat       12.220 8.898 11.323 28.295 
AM-bidrag     28.799 28.799 28.799 28.799 
Samlet indkomstskat   115.710 112.389 112.373 112.413 
Grøn check     - -1.300 -1.300 -1.300 
Indkomstskat til betaling   115.710 111.089 111.073 111.113 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 31 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

det ligningsmæssige fradrag. Ud fra figur 31 ses det, at de beregnede skatter for manden er 

reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Reduktionen i skatten skyldes den grønne check 

samt ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget. I nedenstående afsnit gennemgås den 

arbejdsgiveradministrerede ratepension.  

 

Arbejdsgiveradministreret ratepension over 100.000 kr. 

Manden indbetaler 119.996 kr. via en arbejdsgiverordning på sin ratepension (der indbetales 

110.396 kr. uden AM-bidrag). Fra og med år 2010 er der indført et loft over indbetalinger på 

ratepensioner på 100.000 kr. Manden vælger derfor at indbetale 10.396 kr. i år 2010 og fremadrettet 

på en pensionsordning med livsvarige udbetalinger. Således fastholdes fradraget i den skattepligtige 

indkomst med det fulde beløb. Da der er tale om en arbejdsgiveradministreret ordning, er der 

bortseelsesret for indbetalingen, og den fremgår derfor ikke af skatteberegningen. Manden 
                                                 
139 Den personlige indkomst fremkommer således:

 
25 % af 479.986 = 119.996 kr. Skattepligtig lønindkomst er herefter 479.986 – 119.996 = 359.990 

kr. Indbetaling på kapitalpension er 46.000 kr. og AM-bidrag udgør 28.799. I alt en personlig indkomst på: (359.990-46.000-28.799) = 285.191 kr. 
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indbetaler herudover 46.000 kr. på sin private kapitalpension uden begrænsninger i fradragsretten. 

Jf. artikel fra AE vurderes det at loftet på ratepensioner på 100.000 kr. ikke har den store betydning, 

når der stadig kan indbetales ubegrænset på livsvarige livrentepensioner.140 Manden i familietype 5 

undgår også loftet ved at indbetale det resterende beløb på en pensionsordning med livsvarige 

udbetalinger.    

 

Det opgøres for familietype 5, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %. 

Samlet skatteberegning  

Skattereduktion i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr. dame       - 9.350 9.372 9.320 
I kr. mand       - 4.622 4.637 4.597 
Samlet i kr. for parret       - 13.972 14.009 13.917 
I % dame       - 6,13 6,14 6,11 
I % mand       - 3,99 4,01 3,97 
Samlet % for parret       - 5,21 5,22 5,19 
 

Den samlede skatteberegning viser, at der en reduktion i skattebetalingen for parret fra år 2009 til 

2010 på 13.972 kr., hvilket svarer til ca. 5 %. Den procentmæssige ændring er næsten uforandret de 

efterfølgende år. Sammenlignet med de øvrige familietyper i kandidatafhandlingen opnår de en 

middel-/ lav skattelettelse over årene. 

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 5 bor i en andelslejlighed i en etageejendom med vaskemaskine og har et forholdsvis 

højt elforbrug pga. mange elektriske apparater. Der er et anslået forbrug af brændsel til fjernvarme.   

Husstandens årlige vandforbrug ligger omkring gennemsnittet for to gennemsnitsdanskere i en 

andelslejlighed af samme størrelse. Husstandens to beboere er festrygere. Forbruget af slik, 

chokolade og is er lidt over gennemsnittet. Der drikkes meget sodavand og størstedelen er sodavand 

uden sukker. Se nedenstående figur for specifikation af forbruget samt afgiftsstigningerne.    

Figur 32: 
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 5 

Stigning 
i kr. År:  2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  3.600 
0,0314/ 
0,0914   113 329 329 

Energiafgiften på brændsel Anslået  1.200 1.200 1.200 
Spildevandsafgiften    Antal m3  84  0,23  - 19 19 
Tobak      Pr. pakke   26  3,99/  104 130 140 

                                                 
140 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 10. september 2009, provenu ved loft over pensionsindbetalinger.   
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5/5,4 

Slik og chokolade    Antal kg.  27  3,55  96 96 96 
Is      Antal L.  18  0,85  15 15 15 
Sodavand uden sukker  Antal L.  363  -0,34  -123 -123 -123 
Sodavand med sukker  Antal L.  90 0,17   15 15 15 
Afgiftsstigning i alt i kr.         1.420 1.681 1.692 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 32 set det, at de beregnede afgifter for familietype 5 udgør en afgiftsstigning på 1.420 

kr. - 1.692 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i 

energiafgiften på brændsel.  

 

Det opgøres for familietype 5, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 13.972 14.009 13.917 
Afgiftsstigning i kr.          - 1.420 1.681 1.692 
I alt              12.551 12.328 12.225 
Familietype 5 vil opleve en stigning i afgifterne efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Familien er i 

højindkomstgruppen, og deres forbrug af afgiftsbelastede produkter/varer ligger lidt højere end 

gennemsnittet i samme kategori. Den samlede stigning i afgifterne og reduktion i skatterne fremgår 

af ovenstående tabel. Ændringerne i den disponible indkomst er ca. 12.300 kr. efter vedtagelsen af 

Forårspakke 2.0, så den gennemsnitlige afgiftsstigning på ca. 1.600 kr. får ikke en væsentlig 

betydning. Familietype 5 vil i alle år efter indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere 

skattebetaling.      
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4.4.8 Familietype 6 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

6 Enlig 75 - Helsingør Lejebolig <100 t.kr 

Pensionist 

 

Indkomstoplysninger 

Pensionisten får 6.024 kr. i ATP pension og 92.103 kr. i social pension fra Helsingør kommune.  

Der er positiv nettokapitalindkomst på 251 kr., som består af renteindtægter af indestående i 

pengeinstitut. Se nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de 

beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 21) 

Figur 33: Skattepligtig indkomst i kr.   År:  2009 2010 2012 2019 
                
Personlig indkomst     98.127 98.127 98.127 98.127 
Kapitalindkomst     251 251 251 251 
        98.378 98.378 98.378 98.378 
 
Figur 33: Beregnede skatter i kr.   År:  2009 2010 2012 2019 
                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 18.613 18.613 18.058 14.175 
Bundskat       2.796 2.036 2.591 6.474 
Samlet indkomstskat   21.409 20.649 20.649 20.649 
Grøn check     - -1.300 -1.300 -1.300 
Indkomstskat til betaling   21.409 19.349 19.349 19.349 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 33 ses det, at den skattepligtige indkomst er uforandret i perioden. Yderligere ses det, at 

de beregnede skatter for familietype 6 er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Ændringen 

skyldes den grønne check samt ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget. 

   

Det opgøres for familietype 6, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

Samlet skatteberegning 

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr.       - 2.060 2.060 2.060 
I %       - 9,62 9,62 9,62 
Den samlede skatteberegning viser, at der er en reduktion af den samlede indkomstskat fra år 2009 

til 2010 på 760 kr. Reduktionen er den samme i alle årene, da der ikke er nogen ligningsmæssige 

fradrag, samtidig med indkomsten ikke bliver berørt af andre elementer i Forårspakke 2.0. Således 

får indfasningen af sundhedsbidraget i bundskatten, fjernelse af mellemskatten mv. ingen 
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indflydelse. For familietype 6 med ovenstående forudsætninger opnås en skattelettelse på ca. 10 % i 

forhold til de gældende skatteregler i år 2009. 

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 6 bor til leje i en etageejendom uden vaskemaskine og har et lille elforbrug. Der er et 

anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. Generelt spares der på alt. Husstandens årlige 

vandforbrug ligger en del under gennemsnittet. Det årlige forbrug af slik, chokolade, is og sodavand 

er lavere end for en gennemsnitsdansker. Se nedenstående figur for specifikation af forbruget samt 

afgiftsstigningerne.    

Figur 34: 
Afgifter stigning i kr.  Forbrug  Fam. 6 

Stigning 
i kr. År:  2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  1.300 
0,0314/ 
0,0914   41 119 119 

Energiafgiften på brændsel Anslået  800 800 800 
Spildevandsafgiften    Antal m3  27  0,23  - 6 6 
Slik og chokolade    Antal kg.  10  3,55  36 36 36 
Is      Antal L  7  0,85  6 6 6 
Sodavand med sukker  Antal L  20  0,17  3 3 3 
Afgiftsstigning i alt i kr.         886 970 970 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 34 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 6 udgør en afgiftsstigning på 886 kr. 

- 970 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i energiafgiften på 

brændsel.  

 

Det opgøres for familietype 6, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 2.060 2.060 2.060 
Afgiftsstigning i kr.          - 886 970 970 
I alt              1.174 1.090 1.090 
Familietype 6 vil opleve en stigning i afgifterne efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Familietype 6 

er i lavindkomstgruppen, og forbruget er væsentligt under en gennemsnitsdanskers. I år 2019 vil 

familietype 6 få reduceret skattelettelsen med ca. 47 % grundet de stigende afgifter. Ændringerne i 

den disponible indkomst er i gennemsnit ca. 1.100 kr. pr. år. Familietype 6 vil i alle år efter 

indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.      
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4.4.9 Familietype 6A 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

6A Gift 80,81 - Lyngby-

Tårbæk 

Hus + 

ejerlejlighed 

>800 t.kr 

 

Indkomstoplysninger, kone  

Der er pension på 115.788 kr. heraf er 63.048 kr. social pension og 52.740 kr. er fra en privat 

pensionsordning i Danica. Der er positiv nettokapitalindkomst på 1.295 kr. Herudover er der 

aktieindkomst på 9.750 kr. Konen er ejer af huset, som familietype 6A bor i. Se nedenstående 

figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 

22) 

Figur 35: Skattepligtig indkomst i kr.              År:  2009 2010 2012 2019 
Kone               
Personlig indkomst     115.788 115.788 115.788 115.788 
Kapitalindkomst     1.295 1.295 1.295 1.295 
        117.083 117.083 117.083 117.083 
Aktieindkomst     9.750 9.750 9.750 9.750 
 

Figur 35: Beregnede skatter i kr. År:  2009 2010 2012 2019 
Kone               
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 23.954 23.954 23.212 18.019 
Bundskat       3.739 2.723 3.464 8.657 
Topskat       194 - - - 
Aktieskat       2.730 2.730 2.633 2.633 
Ejendomsværdiskat     14.705 14.705 14.705 14.705 
Samlet indkomstskat   45.322 44.111 44.014 44.014 
Grøn check      - -1.300 -1.300 -1.300 
Indkomstskat til betaling   45.322 42.811 42.714 42.714 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 35 ses det, at den skattepligtige indkomst er uforandret i perioden. Ud fra figur 35 ses 

det, at de beregnede skatter for konen er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Ændringen 

skyldes indførelsen af den grønne check, ændringen i aktieskatten, bortfald af topskatten og 

ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget.  

 

Indkomstoplysninger, mand  

Mandens indkomst er sammensat af et bestyrelseshonorar på 10.000 kr., social pension på 63.048 

kr., ATP pension på 4.224 kr. og private pensionsordninger på 639.073 kr. Der er positiv 
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nettokapitalindkomst på 82.183 kr., som er renter af obligationer mv. Det ligningsmæssige fradrag 

er beskæftigelsesfradraget af bestyrelseshonoraret. Manden ejer lejligheden, som ligger på 

Bornholm. Se nedenstående figurer for specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede 

skatter for årene. (Jf. bilag 22) 

Figur 35: Skattepligtig indkomst i kr.              År:  2009 2010 2012 2019 
Mand                
Personlig indkomst     715.545 715.545 715.545 715.545 
Kapitalindkomst     82.183 82.183 82.183 82.183 
Ligningsmæssige fradrag   -425 -425 -440 -560 
        797.303 797.303 797.288 797.168 
Aktieindkomst     67.576 67.576 67.576 67.576 
 

Figur 35: Beregnede skatter i kr. År:  2009 2010 2012 2019 
Mand               
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 239.146 239.146 231.597 178.762 
Bundskat       38.043 27.702 35.250 88.088 
Mellemskat     13.225 - - - 
Topskat       67.579 49.338 49.338 46.458 
Udligningsskat store pensionsudbetalinger - - 20.300 3.383 
Aktieskat       18.921 18.921 18.246 18.246 
Ejendomsværdiskat     16.000 16.000 16.000 16.000 
AM-bidrag     800 800 800 800 
Indkomstskat til betaling   393.714 351.908 371.532 351.737 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 35 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

det ligningsmæssige fradrag, som er beskæftigelsesfradraget. Ud fra figur 35 ses det, at de 

beregnede skatter for manden er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Ændringen i skatten 

i år 2010 skyldes hovedsagelig at mellemskatten afskaffes, og at topskatten er reduceret. I år 2012 

og 2019 stiger skattebetalingen grundet udligningsskatten på store pensionsudbetalinger, som vil 

blive gennemgået nedenstående.    

 

Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger 

Figur 36: 
Udligningsskat på store pensionsudbetalinger i kr.  År:  2012 2019 
                
Samlede pensionsudbetalinger for manden      706.345 706.345 
Bundfradrag         362.800 362.800 
            343.545 343.545 
Samlede pensionsudbetalinger for konen      115.788 115.788 
Bundfradrag         362.800 362.800 
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            0 0 
Pensionsudbetaling efter bundfradrag mand   343.545 343.545 
Overført uudnyttet bundfradrag fra konen (121.000-115.788) 5.212 5.212 
Til beskatning af midlertidig udligningsskat     338.333 338.333 
Udligningsskat         6 % 1 % 
Udligningsskat til betaling i kr.     20.300 3.383 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den midlertidige udligningsskat er 6 % i år 2012, der er en bundgrænse på 382.600 kr. 

Pensionsudbetalinger over bundgrænsen rammes af udligningsskatten. Ægtefæller kan overføre 

uudnyttede beløb til hinanden, dog maks. 121.000 kr. I de 121.000 kr. skal personlig indkomst fra 

ægtefællen modregnes. Manden skal betale en udligningsskat på 20.300 kr. i år 2012. I år 2019 er 

udligningsskatten 1 %, skatten falder herefter til 3.383 kr., jf. ovenstående figur nr. 36.  

 

Iflg. en artikel i Børsen141 er det angivet, at velstillede kan tabe på skattereformen. Det fremhæves, 

at muligheden for at udnytte en del af ægtefællens uudnyttede fradrag i praksis ikke er særligt 

anvendeligt, da ægtefællens udbetalinger (fx folkepension) skal modregnes heri. Jf. ovenstående 

eksempel for udligningsskatten på store pensionsudbetalinger ses det, at konens uudnyttede fradrag 

blot er på 5.212 kr. Konens uudnyttede fradrag får dermed ikke den store betydning for manden, 

ligesom artiklen fremhæver. Det får derfor stor betydning, hvorledes pensionistægtepar har fordelt 

pensionerne imellem sig. Iflg. en artikel i Revisorposten142 vurderes det, at udligningsskatten typisk 

vil blive aktuel for personer, der har haft en årlig indtægt over 700.000 kr. Skatteministeriet har 

angivet, at der kun er 31.000 personer i den kategori.       

 

Restskat  

Manden får i år 2012 en restskat på 20.300 kr. vedr. udligningsskatten på pensionsudbetalingen. 

Efter de nye regler kan der foretages en frivillig indbetaling indtil den 1. juli 2013 mod en betaling 

af en dag-til-dag rente. Det vil dog være fordelagtigt at indbetale restskatten før den 31. december 

2012 og derved undgå at betale renter.  

 

Det opgøres for familietype 6A, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

 

 

 
                                                 
141 Børsen, den 3. maj 2010., Jørgen Bendsen & Ulrik Horn, velstillede kan tabe på skattereformen, side 16.  
142 Revisorposten, nr. 3, 2010, Steen Mørup, udligningsskat på store pensioner, side 7. 
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Samlet skatteberegning  

Skattereduktion i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr. kone       - 2.511 2.608 2.608 
I kr. mand       - 41.807 22.183 41.977 
Samlet i kr. for ægteparret       - 44.317 24.791 44.585 
I % kone              - 5,54 5,75 5,75 
I % mand       - 10,62 5,63 10,66 
Samlet % for ægteparret       - 10,09 5,65 10,16 
Den samlede skatteberegning viser, at der en samlet reduktion af skattebetalingerne for ægteparret 

fra år 2009 til 2010 på 44.317 kr., hvilket svarer til ca. 10 %. I år 2012 bliver skattereduktionen 

næsten halveret i forhold til år 2010 pga. den indførte udligningsskat på pensionsudbetalinger. Her 

kan man tydeligt se effekten af udligningsskatten som et finansieringselement. I år 2019 falder den 

midlertidige udligningsskat til 1 %, og skattereduktionen er på niveau med år 2010. Skattereformen 

har givet en samlet gennemsnitlig skattereduktion for familietype 6A på ca. 8,6 % i forhold til år 

2009.  

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 6A er et pensionist ægtepar og bor i hus. Deres forbrug af alm. el svarer til et forbrug 

lidt under gennemsnittet. Der er et anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. De har også en 

lejlighed på Bornholm, hvor der benyttes el-varme. Husstandens årlige vandforbrug svarer til et 

gennemsnit for to personer i et hus. Konen er ryger, men forbruget af cigaretter ligger under 

gennemsnittet for en ryger. Forbruget af slik, chokolade, is og sodavand er lavere end 

gennemsnittet. Familietype 6A har en dieselbil. Se nedenstående figur for specifikation af forbruget 

samt afgiftsstigningerne.    

Figur 37: 
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 6A 

Stigning 
i kr. År:  2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  3.300 
0,0314/ 
0,0914  104 302 302 

El-varme      Antal kWh  4.200 
0,026/ 
0,086  109 361 361 

Energiafgiften på brændsel  Anslået  2.500 2.500 2.500 
Dieselbiler partikelfilter  Antal stk.  1 1.000  - - - 
Spildevandsafgiften    Antal m3  84 0,23  - 19 19 

Tobak      Pr. pakke   88 
3,99/ 
5/5,4  352 440 475 

Slik og chokolade    Antal kg.  21 3,55  75 75 75 
Is      Antal L.  15 0,85  13 13 13 
Sodavand med sukker  Antal L.  35 0,17  6 6 6 
Afgiftsstigning i alt i kr.         3.158 3.715 3.751 
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Ud fra figur 37 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 6A udgør en afgiftsstigning på 3.158 

kr. - 3.751 kr. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt el-afgifterne, energiafgiften på brændsel og 

afgiften på tobak. I nedenstående afsnit er der en forklaring på opgørelsen af el-varme, 

energiafgiften på brændsel og dieselbilens partikelfilter.  

 

El-varme 

Ejerlejligheden på Bornholm er et gammelt parcelhus, der er opdelt i to lejligheder. I lejligheden er 

der el-varme og brændeovn. Parret opholder sig på Bornholm ca. 15 uger om året. Familietype 6A 

vil hermed få en årlig afgiftsstigning på el-varmen på 109 kr. - 361 kr. 

 

Energiafgiften på brændsel for fjernvarme 

Familietype 6A bor i hus i Lyngby, der er fjernvarme i huset. Afgiftsstigningen er anslået til 2.500 

kr. årligt. Forbruget er højt i forhold til de øvrige familietyper, hvilket skyldes, at mange af de andre 

familietyper bor i lejlighed og dermed ikke har så mange m², der skal opvarmes.   

 

Dieselbiler partikelfilter  

Familietype 6A har en dieselbil og skal betale den nye afgift på dieseldrevne biler. Familietype 6A 

har valgt, at få installeret et miljøvenligt partikelfilter, så de ikke skal betale den nye afgift. Det 

kostede 8.500 kr. at få partikelfiltret installeret. Hvis partikelfilteret ikke var installeret, skulle der 

betales en årlig afgift på 1.000 kr.  

 

Jf. artikel fra FDM kan der ikke fremskaffes partikelfiltre til alle biltyper. Derudover er 

spørgsmålet, om det overhovedet kan betale sig at få eftermonteret et filter, da det er for tidligt at 

vurdere, om brugtvognsprisen stiger heraf.143 SKAT har fået en forespørgsel om hvor mange 

dieselbiler, der har fået eftermonteret et partikelfilter pr. 20. september 2010. Ud af 317.119 

personbiler uden partikelfilter er der kun 806 personbiler, som har fået eftermonteret et 

partikelfilter.144 Familietype 6A er blandt de få, som har fået udskiftet deres partikelfilter. Der har 

været en del kritik af partikelfilterafgiften. SKAT har ikke haft mulighed for at kontrollere, om 

dieselbilerne skal opkræves afgiften, hvis de er indregistreret før år 2007.145 Det er dermed 

bilejerens ansvar, at udfylde en erklæring og hermed modtage pengene retur, hvis bilen har et 

partikelfilter. Hvis der ikke kan skaffes en erklæring, kan det være nødvendigt at få bilen synet, 

                                                 
143 FDM, Partikelfilter til dieselbiler.  
144 Skatteministeriet, Folketinget 2010-11, svar på spørgsmål 10. 
145 Skatteministeriet, Folketinget 2009-10, svar på spørgsmål 537. 
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hvilket ejeren selv skal betale.146 Kritikken har lydt på en masse administrativt bøvl samt evt. ekstra 

omkostninger for ejeren af dieselbilen.  

 

Det opgøres for familietype 6A, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 

2010, 2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 44.317 24.791 44.585 
Afgiftsstigning i kr.          - 3.158 3.715 3.751 
I alt              41.159 21.075 40.834 
 

Familietype 6A vil opleve en stigning i afgifterne i år 2010 og frem. Som det ses af ovenstående 

tabel, er stigningen i gennemsnit ca. 3.500 kr. i ”rene” afgiftsstigninger. Familietype 6A vil i år 

2010 få en reduktion i skattelettelsen på ca. 8 % grundet de stigende afgifter. Hvis man tager 

installeringen af partikelfiltret på dieselbilen i betragtning, minimeres den disponible indkomst dog 

med 8.500 kr. i år 2010, hvilket svarer til en i reduktion i skattelettelsen på ca. 26 %. Familietype 

6A vil i alle år efter indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.  

                                                 
146 SKAT, Opkrævninger på partikeludledningstillæg fra SKAT-CRM. 
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4.4.10 Familietype 7 
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

7 Enlig 35 - Hjørring Lejebolig < 200 t.kr 

dagpengemodtager 

 

Indkomstoplysninger 

Familietype 7 har en personlig indkomst på 195.520 kr., som er dagpenge. Der betales ikke AM-

bidrag af dagpenge. Der er positiv nettokapitalindkomst på 550 kr., som består af renteindtægter af 

bankindestående. Det ligningsmæssige fradrag er et fagligt kontingent. Der gives ikke et 

beskæftigelsesfradrag, da familietype 7 ikke er på arbejdsmarkedet. Se nedenstående figur for 

specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 23) 

Figur 38: Skattepligtig indkomst i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
                
 Personlig indkomst  195.520 195.520 195.520 195.520 
 Kapitalindkomst      550 550 550 550 
 Ligningsmæssige fradrag    -8.952 -8.952 -8.952 -8.952 
        187.118 187.118 187.118 187.118 
        
Figur 38: Beregnede skatter i kr.  År:   2009   2010   2012   2019  
                
Sundhedsbidrag, kommune – og kirkeskat 49.164 49.164 47.722 37.626 
Bundskat       7.720 5.621 7.153 17.875 
Samlet indkomstskat   56.884 54.785 54.875 55.501 
Grøn check      - -1.300 -1.300 -1.300 
Indkomstskat til betaling   56.884 53.485 53.575 54.201 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 38 ses det, at den skattepligtige indkomst er uforandret i perioden. Yderligere ses det, at 

de beregnede skatter for familietype 7 er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Ændringen 

i skatten skyldes ændringen i bundskatten og sundhedsbidraget samt indførelsen af den grønne 

check.  

 

Det opgøres for familietype 7, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

Samlet skatteberegning 

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr.       - 3.398 3.309 2.682 
I %       - 5,97 5,82 4,72 
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Den samlede skatteberegning viser, at der er en lempelse af skatten fra år 2009 til 2010 på 3.398 kr., 

hvilket svarer til 5,97 %. I år 2012 stiger den samlede skattebetaling med 90 kr. i forhold til år 2010. 

År 2019 er det år med den mindste skattelettelse efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Familietype 7 

bor i Hjørring kommune, jf. en artikel fra AE fremhæves det, at udkantskommunerne i Danmark får 

de mindste skattelettelser. De største skattelettelser er til kommuner omkring hovedstaden og Århus 

og jo større afstand fra storbyerne jo mindre skattelettelse.147 Hvis familietype 7 boede i Gentofte 

kommune (23,22 % inkl. kirkeskat) i stedet for Hjørring kommune (26,09 % inkl. kirkeskat), skulle 

der betales ca. 4.800 kr. mindre i skat i år 2010.148 Der er stor forskel på skattebetalingen alt efter 

hvilken kommune, familietypen er bosat i.   

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 7 bor til leje i en ældre lejlighed uden vaskemaskine og har et elforbrug lidt under 

gennemsnittet. Der er et anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. Husstandens årlige vandforbrug 

svarer til en gennemsnitsdansker. Familietype 7 har et stort forbrug af cigaretter. Derudover er der 

et lavt forbrug af slik, chokolade, is og sodavand uden sukker grundet den lave indkomst. Når der 

drikkes sodavand i husstanden, er det hovedsageligt med sukker. Se nedenstående figur for 

specifikation af forbruget samt afgiftsstigningerne.  

Figur 39:  
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 7 

Stigning 
i kr. År:  2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  1.500 
0,0314/ 
0,0914  47 137 137 

Energiafgiften på brændsel Anslået  1.000 1.000 1.000 
Spildevandsafgiften    Antal m3  43 0,23  - 10 10 

Cigaretter   
 Antal 
pakker  364 

3,99/ 
5/5,4  1.452 1.820 1.966 

Slik og chokolade    Antal kg.  7 3,55  25 25 25 
Is      Antal L.  8 0,85  7 7 7 
Sodavand uden sukker  Antal L.  3 -0,34  -1 -1 -1 
Sodavand med sukker  Antal L.  63 0,17   11 11 11 
Afgiftsstigning i alt i kr.         2.541 3.008 3.154 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra figur 39 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 7 udgør en afgiftsstigning på 2.541 

kr. - 3.154 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i afgifterne på 

cigaretter, som vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.  

 

                                                 
147 AE, 31. august 2010, Jonas Schytz, Regeringens skattelettelser gik forbi udkants Danmark, side 1.  
148 Indtastet i SP - skat med Gentofte kommune i stedet for Hjørring kommune.  



Kapitel 4.4 – Familietype 7 

 117 

Cigaretter 

Familietype 7 ryger ca. 364 pakker cigaretter om året. Ifølge Danmarks Statistik ryger en indbygger 

ca. 59 pakker cigaretter om året, jf. bilag 10.149 Et forbrug på 364 pakker er derfor væsentligt over 

gennemsnittet. Da afgiften på cigaretter stiger to gange i år 2010 samt yderligere i år 2014, får 

familietype 7 en stor afgiftsstigning på cigaretterne. Der er stillet en del spørgsmål til 

Skatteministeren i forbindelse med prisen på cigaretter i Danmark efter de forhøjede afgifter i år 

2010. Prisen på en pakke Prince med 20 stk. udgør efter afgiftsforhøjelser ca. 39 kr. Prisen på 

cigaretter er hermed dyrere i Danmark end i både Sverige og Tyskland.150 For en 

dagpengemodtager med et forholdsvist lille rådighedsbeløb har afgiftsstigningen stor betydning. 

Afgiftsstigningen kan herefter resultere i en forøgelse af grænsehandlen eller medføre et rygestop. 

   

Det opgøres for familietype 7, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År: 2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 3.398 3.309 2.682 
Afgiftsstigning i kr.          - 2.541 3.008 3.154 
I alt              857 301 -472 
Familietype 7 vil opleve en stor stigning i afgifterne fra år 2010 og frem. Afgiftsstigningen vil være 

størst i år 2019, hvilket hovedsageligt skyldes afgiftsstigningen på cigaretterne. I år 2019 får 

familietype 7 ingen skattelettelse grundet stigningen i afgifterne. Samlet set vil afgiftsstigningerne 

belaste familietype 7 i et væsentligt omfang. Familietype 7 vil i modsætning til de øvrige 

familietyper i kandidatafhandlingen ikke opleve en lavere skattebetaling i alle årene efter 

indførelsen af Forårspakke 2.0.    

                                                 
149 Forbruget, som er oplyst af Danmarks Statistik, fordeler det samlede salg af cigaretter på befolkningen over 14 år.  
150 Skatteministeriet, Folketinget 2009-10, svar på spørgsmål 701.  
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4.4.11 Familietype 8  
Familietype Civilstatus Alder Børn Kommune Boligform Indkomst 

8 Enlig 26 - Guldborgsund Lejebolig <100 t.kr 

 

Indkomstoplysninger 

Familietype 8 er studerende og får SU på 36.239 kr. Der arbejdes ved siden af studiet, som giver en 

lønindkomst på 58.336 kr. Der er negativ nettokapitalindkomst på 1.318 kr., som er renteudgifter af 

bankgæld på 146 kr. og renteudgifter vedr. studielån på 1.172 kr. De ligningsmæssige fradrag er 

beskæftigelsesfradraget og et fagligt kontingent til BUPL på 1.056 kr. Se nedenstående figur for 

specifikation af den skattepligtige indkomst og de beregnede skatter for årene. (Jf. bilag 24) 

Figur 40: Skattepligtig indkomst i kr.  År:  2009 2010 2012 2019 
                
Personlig indkomst     89.907 89.907 89.907 89.907 
Kapitalindkomst     -1.318 -1.318 -1.318 -1.318 
Ligningsmæssige fradrag   -3.535 -3.535 -3.623 -4.323 
        85.054 85.054 84.966 84.266 
 

Figur 40: Beregnede skatter i kr.   År:  2009 2010 2012 2019 
                
Sundhedsbidrag, kommune - og kirkeskat 14.459 14.459 14.008 10.879 
Bundskat       2.369 1.725 2.195 5.486 
Kompensation negativ nettokap. - - -13 -105 
AM-bidrag     4.667 4.667 4.667 4.667 
Samlet indkomstskat   21.495 20.851 20.857 20.926 
Grøn check     - -1.300 -1.300 -1.300 
Indkomstskat til betaling   21.495 19.551 19.557 19.626 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 40 ses det, at den skattepligtige indkomst er ændret i årene, hvilket skyldes ændringen i 

de ligningsmæssige fradrag, herunder beskæftigelsesfradraget. Ud fra figur 40 ses det, at de 

beregnede skatter for familietype 8 er reduceret efter indførelsen af Forårspakke 2.0. Ændringen i 

skatterne skyldes hovedsageligt indførelsen af den grønne check. 

 

Det opgøres for familietype 8, hvor stor skattelettelsen er i år 2010, 2012 og 2019 sammenholdt 

med år 2009 både i kr. og %.  

Samlet skatteberegning 

Skattelettelse i forhold til år 2009 2009 2010 2012 2019 
I kr.       - 1.944 1.938 1.868 
I %       - 9,04 9,02 8,69 
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Den samlede skatteberegning viser, at der er en reduktion af den samlede indkomstskat fra år 2009 

til 2010 på 1.944 kr. Pga. den lave indkomst betales der generelt ikke høje skatter, hvorfor en 

skattelettelse på 1.944 kr. udgør en forholdsvis høj procent. For familietype 8 med ovenstående 

forudsætninger opnås en gennemsnitlig skattelettelse på ca. 8,9 % over årene i forhold til år 2009.  

 

Forbrugsoplysninger 

Familietype 8 bor på kollegium og har et lille elforbrug. Der bliver generelt sparet meget. Der er et 

anslået forbrug af brændsel til fjernvarme. Husstandens årlige vandforbrug ligger derimod højt i 

forhold til andre i samme kategori. Familietype 8 er ryger og der ryges ca. 10 cigaretter om dagen. 

Det årlige forbrug af slik, chokolade og is er lavere end for en gennemsnitsdansker. Forbruget af 

sodavand svarer til gennemsnitsforbruget for en dansker. Se nedenstående figur for specifikation af 

forbruget samt afgiftsstigningerne. 

Figur 41: 
Afgifter stigning i kr.   Forbrug  Fam. 8 

Stigning 
i kr. År: 2010 2012 2019 

El alm.       Antal kWh  1.400 
0,0314/ 
0,0914   44 128 128 

Energiafgiften på brændsel Anslået  350 350 350 
Spildevandsafgiften    Antal m3  41  0,23  - 9 9 

Tobak      Pr. pakke   182 
 3,99/ 
5/5,4  728 910 983 

Slik og chokolade    Antal kg.  8  3,55  28 28 28 
Is      Antal L.  5  0,85  4 4 4 
Sodavand med sukker  Antal L.  73  0,17  12 12 12 
Afgiftsstigning i alt i kr.         1.167 1.442 1.515 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra figur 41 ses det, at de beregnede afgifter for familietype 8 udgør en afgiftsstigning på 1.167 

kr. - 1.515 kr. i årene 2010-2019. Afgiftsstigningen skyldes hovedsageligt stigningen i 

cigaretafgiften.  

 

Det opgøres for familietype 8, hvor stor den samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver i årene 2010, 

2012 og 2019 sammenholdt med år 2009. 

 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0 

Samlet påvirkning af Forårspakke 2.0   År:  2009 2010 2012 2019 
Skattelettelse i kr.         - 1.944 1.938 1.868 
Afgiftsstigning i kr.          - 1.167 1.442 1.515 
I alt              777 495 353 
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Den samlede stigning i afgifterne er forholdsvis høj i forhold til skattelettelsen. I år 2019 er 

skattelettelsen reduceret med ca. 81 % pga. de stigende afgifter. Den gennemsnitlige ændring i den 

disponible indkomst er ca. 542 kr. højere end før Forårspakke 2.0. Familietype 8 vil i alle år efter 

indførelsen af Forårspakke 2.0 opleve en lavere skattebetaling.    
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5 Skattelettelser og afgiftsstigninger for familietyperne   
I nedenstående figur ses resultaterne af det forrige afsnits beregninger af skattelettelser og 

afgiftsstigninger for kandidatafhandlingens familietyper samlet i en figur. År 2010 er første år, hvor 

Forårspakke 2.0 har betydning, hvorfor det er vist som første år i figuren. Samtidig er år 2019 

medtaget, da Forårspakke 2.0 er fuldt ud trådt i kraft på det tidspunkt. Figuren er opdelt i den 

samlede skattelettelse med og uden afgifter i år 2010 og 2019 (målt i kr. og i %) fordelt på 

familietyperne set i forhold til skattebetalingerne i år 2009. De indregnede afgiftsstigninger består af 

øgede afgifter på varebiler, dieselbiler, el, energi, spildevand, is, chokolade, slik, sodavand og 

cigaretter.  

Figur 42: Samlet skattelettelse for de enkelte familietyper med og uden afgifter i år 2010 og 
2019 
  År  2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 
Familie-

type   Uden afgifter Med afgifter 
    i kr. i % i kr. i % 

1      24.403     27.277  11,7% 13,1% 23.650 26.418 11,4% 12,7% 
1a        3.699       1.406  6,6% 2,5% 2.577 112 4,6% 0,2% 
2        4.192       4.173  3,4% 3,3% 3.048 2.808 2,4% 2,2% 
3        5.665       5.404  7,3% 7,0% 3.620 3.228 4,7% 4,2% 
4      48.085     54.129  9,3% 10,5% 46.223 51.902 9,0% 10,1% 
4a      14.047     11.839  5,2% 4,4% 10.003 7.384 3,7% 2,8% 
5      13.972     13.917  5,2% 5,2% 12.551 12.225 4,7% 4,6% 
6        2.060       2.060  9,6% 9,6% 1.174 1.090 5,5% 5,1% 
6a      44.317     44.585  10,1% 10,2% 41.159 40.834 9,4% 9,3% 
7        3.398       2.682  6,0% 4,7% 858 -472 1,5% -0,8% 
8        1.944       1.868  9,0% 8,7% 777 353 3,6% 1,6% 

Gns.      10.361     10.584  7,6% 7,2% 9.103 9.118 5,5% 4,7% 
Kilde: Egen tilvirkning 

5.1 Uddrag af resultaterne i undersøgelsen   
Af figuren fremgår det, at alle familietyperne får en skattelettelse i år 2010 og i 2019. Hvis man 

indregninger afgiftsstigningerne, oplever alle familietyperne, med undtagelse af en enkelt familie, 

stadig en samlet skattelettelse inkl. afgifter både i år 2010 og i 2019. Se bilag 31 for grafisk 

overblik.  

 

Familietype 7 er dagpengemodtager og er en af de familietyper, som bliver mest påvirket af 

afgiftsstigningerne. Den samlede skattelettelse inkl. afgifter forsvinder i år 2019 og bliver negativ 

med 472 kr. Der er et stort forbrug af cigaretter, som bl.a. påvirker stigningen i afgifterne, se bilag 

23. Skattelettelsen falder fra ca. 2.700 kr. uden afgifter til ca. - 500 kr. inkl. afgifter i år 2019. 
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Familietype 7 er den eneste familie i kandidatafhandlingen, der inkl. afgifter får en mindre 

disponibel indkomst, efter Forårspakke 2.0 er fuldt ud implementeret. 

 

Ca. 45 % af familietyperne i undersøgelsen får en afgiftsstigning på under 1.500 kr. i år 2019, mens 

27 % af familietyperne oplever en stigning i afgifterne på mellem 1.500 kr. og 2.500 kr. De sidste 

28 % får en stigning på mellem 3.100 kr. og 4.500 kr. i år 2019, se bilag 25.    

 

Familietype 1 bliver stort set ikke påvirket af afgiftsstigningerne. Familietype 1 er enlig, bor til leje 

i en etageejendom og har en forholdsvis høj indkomst (indkomst omkring 450.000 kr.). 

Skattelettelsen målt i % med og uden afgifter er stort set den samme og udgør ca. 13 % i år 2019. 

Familietype 1 er den af de 11 familietyper, som opnår den største procentmæssige skattelettelse 

inkl. afgifter. Ændringen udgør ca. 26.500 kr. i år 2019.  

 

Familietype 1A, 7 og 8 er alle enlige i lavindkomstgruppen. Deres skattelettelse inkl. afgifter er 

under 500 kr. i år 2019, hvilket er de laveste i undersøgelsen. Familietype 6 er pensionist og den 

familietype med den næstlaveste indkomst i undersøgelsen, den samlede skattelettelse inkl. afgifter 

er ca. 1.100 kr. i år 2019.  

 

Familietype 4A har to børn og bor i et hus. De får en skattelettelse uden afgifter på ca. 12.000 kr. i 

år 2019. Det er den familietype i undersøgelsen, der får den største stigning i afgifterne, ca. 4.500 

kr. i år 2019 se bilag 25. Den procentmæssige skattelettelse er ca. 3 % i år 2019.  

 

Familietype 4 er den familie med den højeste indkomst. Deres skattelettelse svarer til ca. 11 % og 

udgør ca. 54.000 kr. i år 2019. Familien har to børn, lever sundt og miljøvenligt, og derfor påvirker 

stigningerne i afgifterne ikke familien så meget. Stigningerne i afgifterne for familien er ca. 2.250 

kr. i år 2019. Sammenlignes det med familietype 4A, som også har to børn, er der væsentlig forskel 

på afgiftsstigningen. Familietype 4 opnår en samlet afgiftsstigning på ca. 2.250 kr., mens 

afgiftsstigningen for familietype 4A udgør 4.500 kr. Altså en forskel på 2.250 kr. årligt mellem de 2 

familietyper. Det gør altså en forskel, hvorvidt man lever miljøvenligt eller ej. 

 

Samlet set viser undersøgelsen, at familietyper med lave indkomster får de laveste skattelettelser 

målt i kr. Da beløbene ikke er ret store, skal der ikke projiceres mange afledte afgifter over fra 

erhvervslivet, før det samlede billede vil ændre sig. En skattelettelse vil således ændres til en
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stigning i skattebetalingerne. Der er udarbejdet et afsnit, hvor skattelettelserne uden indregning af 

afgiftsforhøjelserne er opdelt efter indkomststørrelse, se bilag 26.  

 

Undersøgelsen af danskernes forbrug viser, i store træk, at de lavtlønnede har et forholdsmæssigt 

højere forbrug af sundhedsskadelige produkter end de højtlønnede.151 Samtidig har de højtlønnede 

et forholdsmæssigt større forbrug af energibelastede produkter. Dette medfører en højere stigning i 

energiafgifter mv. for de højtlønnede. Skattelettelserne er så meget højere end afgiftsstigningerne 

for de højtlønnede, hvorfor det ikke i samme grad har betydning som for de lavtlønnede. Selvom 

der, målt i procent, ikke er så stor forskel på familietyperne, er der meget stor beløbsforskel mellem 

højt- og lavtlønnede. De højtlønnede vil rent faktisk opleve en mærkbar månedlig skattelettelse, 

mens de lavtlønnede nemt kan overse den, fordi der er tale om småbeløb.  

 

Det fremgår af bilag 26, at det er mellemindkomstgruppen, der får de laveste skattelettelser målt i 

%. Lavindkomstgruppens procentsatser er på højde med højindkomstgruppens. Det skyldes, at 

højindkomstgruppen er den eneste, som får glæde af fjernelsen af mellemskatten, forhøjelsen af 

bundgrænsen for topskat og den nye bundgrænse vedr. positiv kapitalindkomst. Hos 

lavindkomstgruppen vægter personfradraget relativt meget, deres skat er i forvejen relativ lav. Det 

fordrer derfor ikke mange skattekroners lettelse, før procenterne rykkes. Procenten beregnes som 

forholdet mellem skattelettelsen (før afgifter) og skatten i år 2009. Den grønne check er også 

medvirkende til, at lavindkomstgruppen får procentvise større skattelettelser end 

mellemindkomstgruppen. Den grønne check har procentvis størst vægt ved lave indkomster.  

5.2 Sammenligning med resultater i L 195 
I bilag 27 er der gengivet et uddrag af en tabel fra L 195, hvor Skatteministeriet har beregnet 

Forårspakke 2.0´s betydning for forskellige familietyper. Familietyperne i denne 

kandidatafhandling er ikke fuldstændig identiske med familietyperne udarbejdet af 

skatteministeriet. Det er alligevel forsøgt at sammenholde resultaterne for de familietyper, der har 

samme karakteristika. Herudover har man i L 195 valgt at vise år 2011 i 2009-niveau. I denne 

kandidatafhandling vil det svare til 2010-niveau, da der ikke blev foretaget nogen regulering af 

beløbsgrænser i år 2010, jf. lovgivningen.  

 

I kandidatafhandlingen er skatterne ikke beregnet for år 2011, hvorfor der i stedet sammenlignes 

med år 2010. Den eneste ændring i skatteberegningen, i år 2011 i forhold til år 2010, er den lavere 

                                                 
151 Bl.a. vist i undersøgelse af danskernes rygevaner foretaget af Sundhedsstyrelsen. www.sst.dk og de øvrige resultater i Danmarks Statistik.  
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skattesats på aktieindkomst fra 28 % til 27 %. Det vurderes derfor ikke at have nogen overordnet 

betydning for sammenligningen og konklusionen i dette afsnit. Enkelte afgifter stiger i år 2011, men 

kandidatafhandlingens beregninger mht. afgifterne viser, at stigningen i afgifterne maksimalt er på 

557 kr. fra år 2010 frem til år 2012.152 Det vurderes derfor at være et rimeligt 

sammenligningsgrundlag. I bilag 25 fremgår afgiftsstigningen for de forskellige familietyper. For 

de fleste familietyper er der tale om et par hundrede kr. fra år 2010 til 2012. 

 

Nedenfor er der udarbejdet en figur, der sammenholder resultaterne i L 195 med resultaterne for 

kandidatafhandlingens familietyper med samme karakteristika.  

Figur 43: Sammenligning med L 195 

Betydning af Forårspakke 2.0 for forskellige familietyper, 2011-regler (2009-
niveau) Fam. 

                
Ændring i 

rådighedsbeløb 

Resultat af 
egen 

undersøgelse type 

                kr. kr.    
B Enlig med 1 barn i lejebolig. Lønindkomst 350.000 kr. 6.410  3.048  2  
H Par med 2 børn i ejerbolig. Lønindkomst 800.000 kr. 12.750  10.003  4A 
I Par med 2 børn i ejerbolig. Lønindkomst 1.100.000 kr.  38.880  46.223  4  
J Enlig pensionist uden supplerende indkomst, lejebolig 1.790  1.174  6  
K Pensionist ægtepar med én ATP i ejerbolig  4.060  41.159  6A 
M Enlig dagpengemodtager i lejebolig 1.230  -472 8  
Uddrag fra tabel L 195, afsnit 4.5 Forårspakke 2.0´s fordelingsmæssige konsekvenser.  

Kilde: L 195, Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love, afsnit 4.5 + egen tilvirkning 

Af figuren fremgår det, at kandidatafhandlingens resultater for fire af familietyperne (2, 4A, 6, 8) 

ligger under beregningerne i L 195. Det skyldes bl.a., at kandidatafhandlingen ikke har medtaget 

indkomstafhængige tilskud af nogen art, samt at lønindkomsten ikke rammer præcis samme niveau 

som i L 195. Til gengæld er resultaterne for familietyperne med høje indkomster (4 og 6A) 

væsentligt højere end beregningerne i L 195. De to familietyper 4 og 6A har en skattelettelse inkl. 

afgifter på hhv. ca. 9 % og 10 % i år 2019, hvilket er i den høje ende i forhold til alle familietyperne 

i kandidatafhandlingen.   

 

Familietype 6A er et pensionistægtepar, hvor manden har store pensionsudbetalinger. De adskiller 

sig sandsynligvis fra familietype K i L 195, da det ikke fremgår hvilken indkomst, ændringen i 

rådighedsbeløbet er beregnet ud fra. Umiddelbart ser det ud som om, at indkomsten er væsentlig 

højere for familietype 6A i forhold til familietype K, og derfor er den ikke sammenlignelig.    

                                                 
152 Familietype 6A har den største stigning i afgifterne fra år 2010 til år 2012, 557 kr. Manden i familietype 6A har samtidig den højeste indkomst i 

undersøgelsen. 
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Det er bemærkelsesværdigt så stor forskel, der er på børnefamilien med to børn og en indkomst 

over 1.100.000 kr. Det skyldes måske, at familietype I bor i et stort hus og har et højt energiforbrug 

samt et forholdsvist stort forbrug af andre afgiftsbelastede produkter, mens familietype 4 har fokus 

på sundhed og miljø, har et mindre energiforbrug mv. Det viser, at regeringens formål, om at 

belønne sundhed og miljø virker efter hensigten. Forskellen på de to familier er ca. 7.350 kr.  

 

Sammenligningen med L 195 giver en god indikation af, at beregningerne i denne 

kandidatafhandling matcher skatteministeriets beregninger. Det har ikke været muligt at medtage 

samtlige afgiftsstigninger i denne afhandling, eller at forudsige noget om de afledte effekter i form 

af prisstigninger på alm. varer mv. En antagelse ville dog være, at det ville påvirke skattelettelsen 

inkl. afgifter i nedadgående retning. Således ville familietyperne højst sandsynligt få et mindre 

disponibelt rådighedsbeløb, end det vores undersøgelse kommer frem til.    

5.3 Fordelingseffekterne i Forårspakke 2.0, udarbejdet af AE. 
Denne kandidatafhandling er afgrænset fra at indregne indirekte afgiftsstigninger som følge af 

afgiftsstigninger på erhverv. En stor del af finansieringen af Forårspakke 2.0 kommer bl.a. fra 

mindre erhvervsstøtte og færre særordninger i erhvervsskatter og -afgifter. I dette afsnit er det 

alligevel forsøgt at belyse betydningen af disse ændringer for husholdningerne.    

 

AE har lavet en undersøgelse af fordelingseffekterne i Forårspakke 2.0.153 I den undersøgelse har 

AE forsøgt at fordele de afgifter der påhviler erhvervslivet over på husholdningerne. Dette er 

foretaget via en række antagelser om gennemslagseffekt på aktiekurser, lønninger og prisstigninger. 

Som AE skriver, er undersøgelsen behæftet med en del usikkerheder og baseret på en række skøn. 

Alligevel er enkelte resultater fra undersøgelsen medtaget i nedenstående afsnit da det ikke har 

været muligt, at lave en sådan undersøgelse med de midler, der er til rådighed for denne 

kandidatafhandling.  

 

Undersøgelsen er bl.a. opdelt i husstandsækvivalerede deciler, se bilag 28. Af undersøgelsen 

fremgår det, at de 10 % rigeste husstande i Danmark vil få en skattelettelse på over 18.000 kr., mens 

de 10 % fattigste husstande vil få en skattelettelse på 800 kr. Halvdelen af den voksne befolkning 

vil få en skattelettelse på omkring 2.000 kr. Disse tal er uden erhvervsfinansieringen. Hvis 

erhvervsfinansieringen medregnes vil de 10 % fattigste opleve et tab på 500 kr., mens alle andre vil 

opleve en gevinst. Sammenligner man AE´s resultater med de beregnede resultater i denne 

                                                 
153 http://www.ae.dk/files/AE_Fordelingseffekter-af-Foraarspakke2.0.pdf 
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kandidatafhandling, får dem med de højeste indkomster en skattelettelse på ca. 22.500 kr. i år 2019, 

mens dem med de laveste indkomster får ca. 2.300 kr. i år 2019. Gennemsnitsskattelettelsen er i år 

2019 ca. 10.500 kr.  

 

I samme undersøgelse har AE opdelt fordelingseffekterne af Forårspakke 2.0 inkl. 

erhvervsfinansieringen fordelt på personniveau. Resultatet viser, at de 70 % med lavest indkomst 

enten vil opleve et tab eller en gevinst på under 100 kr.  

 

På trods af usikkerheder og antagende forudsætninger viser AE´s analyse, at betydningen af de 

afgifter, der pålægges erhvervslivet, er væsentlige for husholdningerne. Spørgsmålet er, om der, for 

personer med lave indkomster, overhovedet er tale om en skattelettelse, når det samlede 

regnestykke for Forårspakke 2.0 gøres op. Hvis man læner sig op af AE´s undersøgelse, er svaret, at 

der for langt den største del af befolkningen ikke vil være tale om en positiv ændring i den 

disponible indkomst.  

5.4 Diskussion af undersøgelserne 
I ingen af de omtalte undersøgelser er personer med indkomst under personfradraget (fx 

hjemmegående eller hjemmeboende studerende uden supplerende arbejde) eller folk med negativ 

indkomst (fx folk med store valutatab) medtaget. Disse familietyper får ingen skattelettelser, men 

bliver ramt af afgiftsforhøjelserne. Dog bliver afgiftsforhøjelserne kompenseret med en grøn check. 

Dette er en konsekvens af, at skattelettelserne knytter sig til indkomsten, mens afgifterne knytter sig 

til forbruget. 

 

Hverken Skatteministeriets oplysninger eller undersøgelsen i denne kandidatafhandling har 

indregnet betydningen af erhvervsfinansieringen, hvorfor det er meget svært at sige noget om 

rigtigheden af AE´s resultater. Det har ikke været muligt at skaffe oplysninger fra andre, som kan 

be- eller afkræfte resultaterne. AE er arbejderbevægelsens erhvervsråd og kan have politiske 

dagsordener og manglende objektivitet, når de udarbejder en sådan analyse. Dog kan man undre sig 

over, at Skatteministeriet tilsyneladende ikke selv har forsøgt at forudsige noget om betydningen af 

erhvervsfinansieringen for husholdningerne. Hvis dette, mod forventning, dog har været forsøgt, 

kan det undre, at oplysningerne ikke er blevet offentliggjort. 

 

Der er, i forbindelse med udarbejdelsen af denne kandidatafhandling, rettet henvendelse til 

Skatteministeriet, der efter eget udsagn ikke havde udarbejdet de omtalte beregninger. Det er ikke 
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nødvendigvis et tegn på manglende vilje, men kan ses som en konsekvens af, at de beregninger, der 

skal foretages, er så komplekse og behæftede med så store usikkerheder, at det ikke ville være 

retvisende. Men det kan også ses som et tegn på, at afsmitningen af erhvervsfinansieringen vil få 

større betydning for husholdningerne, end man har foregivet, og at de, af politiske årsager, ikke 

ønsker at offentliggøre resultaterne. 

 

Alt i alt vurderes rigtigheden af kandidatafhandlingens resultater at være korrekte holdt op mod 

tilsvarende undersøgelser. ”Det afgørende spørgsmål, om hvorvidt de samlede afgiftsstigninger 

overstiger skattelettelserne, er stadig ubesvaret, idet det ikke har været muligt at måle de indirekte 

afgifter”. Ser man på de afgifter, der er medtaget i kandidatafhandlingen, så er den samlede 

påvirkning af Forårspakke 2.0 positiv for alle familietyperne på nær en enkelt.   
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6 Konklusion 
Kandidatafhandlingens formål er at belyse de skatte og afgiftsmæssige konsekvenser, for fysiske 

personer, der er i forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0. Forårspakke 2.0 indeholder bl.a. 

en række skattelettelser for personer, men samtidig også en række afgiftsstigninger. Det er derfor 

interessant at undersøge, hvor stor den reelle skattelettelse er efter afgiftsforhøjelserne, eller om der 

overhovedet er tale om en samlet skattelettelse.  

 

Resultatet af undersøgelsen, foretaget i kandidatafhandlingen, viser, at alle familietyperne vil opleve 

en skattelettelse i hele perioden, hvor Forårspakke 2.0 implementeres. Skattelettelsen har et spænd 

mellem 1.406 til 54.129 kr. for familietyperne. Hvis man overfører resultaterne til den danske 

befolkning, betyder det, at alle vil opleve en skattelettelse. En mindre overraskelse er, at de 

højtlønnede får de største skattelettelser, mens de lavtlønnede oplever mindre skattelettelser målt i 

kr. Ser man i stedet på den procentmæssige skattelettelse (i forhold til skattebetalingen i år 2009), 

ligger gruppen af familietyper med de laveste indkomster i undersøgelsen faktisk med forholdsvise 

høje procenter sammenlignet med mellemindkomstgruppen. Målt i procent er det familierne i 

mellemindkomstgruppen, der oplever de laveste skattelettelser. Hos lavindkomstgruppen vægter 

personfradraget relativt meget, deres skat er i forvejen relativ lav. Det fordrer derfor ikke mange 

skattekroners lettelse før procenterne ændres. Den grønne check er også medvirkende til, at 

lavindkomstgruppen får procentvise større skattelettelser end mellemindkomstgruppen. Den grønne 

check har procentvis størst vægt ved lave indkomster.  

  

Alle familietyperne i undersøgelsen oplever en stigning i afgifterne. Der er dog ikke så store 

udsving i afgiftsstigningerne som i skattelettelserne. Afgiftsstigningen er mellem 859 kr. og 4.455 

kr. Som udgangspunkt hænger indkomststørrelsen sammen med størrelsen af forbrug. Flere af de 

afgiftsbelastede produkter, såsom el, spildevand og varme, er nødvendige for alle. Så selvom 

familietyper med høje indkomster bliver ramt af høje afgiftsstigninger, betyder det ikke, at den 

samlede skattelettelse inkl. afgifter bliver væsentligt påvirket. De lavtlønnede familier bliver oftest 

hårdest ramt, da de vil opleve lave skattelettelser. Samtidig kan man også se, at forbruget af 

sundhedsskadelige produkter, fx cigaretter, straffes hårdt med store afgiftsforhøjelser. 

 

Blot med indregning af de afgiftsstigninger det har været muligt at måle i denne 

kandidatafhandling, oplever en enkelt familietype, at afgiftsstigningen rent faktisk overstiger 

skattelettelsen i år 2019. Resten af familietyperne oplever en samlet skattelettelse inkl.  
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afgiftsstigninger i år 2019. Det viser, trods alt, at langt de fleste danskere vil opleve en stigning i 

den disponible indkomst efter Forårspakke 2.0. For 36 % af familietyperne i undersøgelsen er 

skattelettelsen inkl. afgiftsstigningen under 1.090 kr. Det betyder, at de afledte effekter af 

Forårspakke 2.0 i form af prisstigninger pga. øgede erhvervsafgifter ikke skal være ret store, før de 

reducerer skattelettelserne og vender skattelettelsen til en stigning.  

 

Personer, med indkomst under personfradraget eller folk med negativ indkomst, får ingen 

skattelettelser, men bliver ramt af afgiftsforhøjelserne. Afgiftsforhøjelsen bliver dog kompenseret 

med den grønne check. Afgiftsstigningen må derfor ikke overstige 1.300 kr., før ændringen i den 

disponible indkomst bliver negativ for den gruppe. 

 

Der er ikke et entydigt svar på problemformuleringens spørgsmål, da mange faktorer og 

usikkerheder spiller ind. Konklusionen må, alt andet lige, være, at personer i lav- og 

mellemindkomstgruppen højst sandsynligt ikke vil opleve en reel skattelettelse af Forårspakke 2.0, 

mens de højtlønnede vil opleve en reel skattelettelse.           
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7 Perspektivering  
I forbindelse med udarbejdelse af kandidatafhandlingen er det erfaret, at konsekvenserne af 

Forårspakke 2.0´s afgiftsstigninger er et kompliceret område. Det er stort set umuligt at forudsige 

noget om de afgifter, der overvæltes fra erhvervslivet på husholdningerne. Virksomheder kan måle 

afgiftsstigninger, der rammer deres egen produktion, men hvorledes det afspejler sig i prisstigninger 

forbliver uvist. Hvis konkurrencen på markedet tillader det, så vil priserne højst sandsynligt stige og 

evt. med mere end selve afgiftsstigningen.  

 

En stigning i skattebetalingerne eller indførelse af nye skatter, fx multimedieskatten, kan få 

danskerne på barrikaderne, hvor imod en stigning i afgifterne ikke er let at gennemskue. De 

”skjulte” skatter i form af afgiftsforhøjelser er ikke lette at gennemskue for den enkelte husstand. 

Det lyder godt, når Skatteministeriet mv. skriver om folkesundhed og miljøhensyn, men i 

virkeligheden kunne noget tyde på, at det gælder om at få penge i statskassen uden at miste vælgere. 

Provenuet af afgiftsforhøjelserne er i høj grad med til at finansiere de indførte skattelettelser. De 

enkelte husholdninger bemærker sikkert ikke, at de i høj grad selv kommer til at finansiere deres 

egne skattelettelser.  

 

Taget i betragtning af hvor mange afgifter, der ikke er indregnet i undersøgelsen, fx fedtafgiften og 

afgiften på alkoholsodavand samt de afgifter, det ikke har været muligt at måle, fx 

erhvervsafgifterne må det formodes, at rigtig mange danskere ikke vil opleve en større disponibel 

indkomst. Herudover skal det tilføjes, at der efter vedtagelsen af Forårspakke 2.0 er indført flere 

tiltag, der ikke giver så store skattelettelser som først vedtaget. Samtidig er der indført flere afgifter. 

Nedenfor er de ændringer, der er vedtaget eller fremsat efterfølgende, som direkte har tilknytning til 

Forårspakke 2.0. kort oplistet.  

 

Vedtagne lovforslag efter Forårspakke 2.0 hvis indhold ikke er behandlet i kandidatafhandlingen: 

 L 112 (vedtaget den 25/6 2010, folketingsår 09/10) som bl.a. omhandler ophævelse af 

skattefritagelse for gevinst på blåstemplede fordringer og indførelse af fradrag for tab på 

fordringer i danske kr. Således beskattes fordringer ens, uanset om det er i fremmed valuta 

eller i danske kr. Der indføres en bagatelgrænse for beskatning af fordringer og gæld på 

2.000 kr. Herudover er der indført en nedsættelse af den maksimale skattesats for positiv 

kapitalindkomst fra år 2010 til 2014, fra 51,5 % til 42 %. Dette svarer til den høje sats for 

aktieindkomst.  Loven er trådt i kraft for fordringer erhvervet den 27/1 2010 eller senere. 
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 L 171 (vedtaget den 11/6 2010, folketingsår 09/10) som bl.a. skal sikre, at 

registreringsafgiften af en brugt personbil bliver den samme, uanset om bilen købes brugt 

som personbil eller er en ombygget varebil. Loven er trådt i kraft for køretøjer, der er 

registreret i CRM fra den 23/3 2010 eller senere. 

 L 208, L 213, L 216 og L 221 ændringerne i tilknytning til Forårspakke 2.0 er medtaget i 

kandidatafhandlingen.   

 

Fremsatte lovforslag efter Forårspakke 2.0 hvis indhold ikke er behandlet i kandidatafhandlingen: 

 L 76 (fremsat den 17/11 2010, folketingsår 10/11) indeholder forslag til, at forlænge 

ratepensionsordninger, efter udbetalingen er påbegyndt. Mere fleksible regler mht. flytning 

af ratepensionsordninger efter udbetaling er påbegyndt, samt enkelte præciseringer af 

reglerne for skatte- og afgiftsfritagelse for udbetalinger på ratepensioner, der svarer til 

indbetalinger, der ikke har været fradrags– eller bortseelsesret for. 

 L 77 (fremsat den 17/11 2010, folketingsår 10/11) indeholder en kompensation for 

kommunale skatteforhøjelser. Det foreslås at nedsætte bundskatten i år 2011 og frem med 

0,03 % -enheder. Bundskatten vil herefter udgøre 3,64 % i år 2011, mens indfasningen af 

sundhedsbidraget betyder, at bundskatten i år 2019 og frem bliver 11,64 %. Ændringen 

svarer til en skattebesparelse på 60 kr. for en gennemsnitsdansker.  

 L 78 (fremsat den 17/11 2010, folketingsår 10/11). Der foreslås indført en ægtefællerabat 

ved multimediebeskatningen. Rabatten udformes, så det skattepligtige multimediebeløb 

reduceres med 25 % for hver ægtefælle, hvis begge ægtefæller beskattes. Betingelse for 

nedsættelsen er, at den samlede skattepligtige værdi for begge ægtefæller mindst udgør 

4.000 kr. Dette skal gælde fra og med indkomståret 2011. 

 L 80 (fremsat den 17/11 2010, folketingsår 10/11). Ændrede fordelingsregler på 

kraftvarmeområdet. Det foreslås, at afgiften af varme, som er produceret ved kraftvarme, 

øges.  

 

Herudover er der annonceret et forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer. Forslaget er 

omtalt i selve kandidatafhandlingen. Lovforslaget er dog stadig kun i udkast.154  

 

Skatterådet har fastsat de nye satser for befordring og skattefri befordringsgodtgørelse for år 2011. 

Fradraget for kørte km mellem 24-100 bliver 2 kr. og for kørsel over 100 km, er satsen 1 kr. Den 

                                                 
154 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer. 



Kapitel 7 – Perspektivering 

 132 

skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 km årligt vil udgøre 3,67 kr. pr. km. For kørsel over 

20.000 km årligt er satsen 2 kr. pr. km. De ændrede satser er ikke medtaget i skatteberegningerne i 

kandidatafhandlingen, da skatteberegningerne er beregnet i 2010-niveau.   

 

Arbejdet med Forårspakke 2.0 har foranlediget til en tanke om, at fremtidens lovgivning på 

skatteområdet måske bevæger sig i retning af, at der indføres lavere skatter på arbejde, men højere 

afgifter på forbrug.  
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8 Executive summery 
The main purpose of this candidate thesis is to put emphasis on the tax and duty related 

consequences for individuals, who are influenced by the enactment of Forårspakke 2.0. Forårspakke 

2.0 contains, among other things, a series of tax relieves, and simultaneously a series of duty 

increases. It is therefore interesting to examine the actual size of the tax relief after increases on 

duties.  

 

A main element in Forårspakke 2.0 is to reduce taxes on labor income. Tax limits on specific 

income taxes are lowered. Besides from changes in tax limitation, changes are also made on labor 

deductions. Furthermore, changes are made for assessed deductions. Rules for traveling are 

tightened on several areas. Among other things, this is done in order to keep foreign labor from 

receiving large amounts on the cause of deductions. A more uniform taxation is made on benefits in 

kind. The purpose being to put taxation on all salaries, regardless of nature. In addition, rules on 

retirement benefits are tightened. 

 

In order to finance the before mentioned tax relieves, new duties are enacted, along side with an 

increase on already existing duties within the areas of energy, environment and health. The purpose 

of the energy and environment duties is to make Denmark more “green”. This makes it more 

expensive to employ products, which has a negative influence on the environment. The reason for 

the increases on duties within the area of health is to increase the level of public health in general. 

 

In this candidate thesis an inquiry has been devised containing specific non-fictive cases. The 

persons involved have been divided into different types of families. All mentioned families have 

received tax relieves after the enactment of Forårspakke 2.0. Summing up by including the before 

mentioned duty increases, all family types, with a single exception, would receive tax relieves. Seen 

as a whole, the inquiry proved that families with a low income, received small tax relieves 

measured in Danish kroner. Duty increases are dependent on expenses, not on income. High-income 

families will experience a significant tax relief, even after duty increases, as opposed to low-income 

families, who could miss the total relieves entirely. 

 

It has not been possible to calculate with the indirect consequences of Forårspakke 2.0. An example 

of an indirect consequence could be price increases as a result of heightened trade costs. These 
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indirect consequences must remain small, or tax relieves will be transformed into an actual tax 

increase. 

 

That is the reason why an unambiguous answer to the problem statement is not present, as many 

factors and uncertainties come to influence tax payers individually. The conclusion is therefore that 

individuals in low- and middle-income groups, most likely, will receive little or no tax relieves, as a 

result of Forårspakke 2.0, while high-income individuals will experience an actual tax relief. 
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