
Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 1 
 

Indhold 
Executive summary .......................................................................................................................................... 4 

Kapitel 1: Indledende afsnit .............................................................................................................................. 5 

1.1 Forord ..................................................................................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................................... 6 

1.2.1 Problemstilling ................................................................................................................................. 6 

1.2.2 Problemformulering ........................................................................................................................ 7 

1.2.3 Problemafgrænsning ....................................................................................................................... 7 

1.3 Metodevalg ............................................................................................................................................ 8 

1.3.1 Metode ............................................................................................................................................ 8 

1.3.2 Litteratur og kildekritik .................................................................................................................... 9 

1.3.3 Disponering ..................................................................................................................................... 9 

Kapitel 2 Beskrivende afsnit ........................................................................................................................... 10 

2.1 Hvad er skat og formålet med at betale skat ........................................................................................ 10 

2.2 Klarlægning af principper ..................................................................................................................... 11 

2.2.1 Lighedspincippet ............................................................................................................................ 11 

2.2.2 Skatteevneprincippet .................................................................................................................... 12 

2.3 Beskatningsgrundlaget ......................................................................................................................... 12 

2.3.1 Indkomsttyper ............................................................................................................................... 12 

2.3.1.1 Personlig indkomst PSL § 3 ..................................................................................................... 12 

2.3.1.2 Kapitalindkomst PSL § 4 .......................................................................................................... 13 

2.3.1.3 Aktieindkomst PSL § 4a ........................................................................................................... 14 

2.3.2 Fradrag .......................................................................................................................................... 14 

2.3.2.1 Personfradrag ......................................................................................................................... 15 

2.3.2.2 Beskæftigelsesfradrag ............................................................................................................ 15 

2.3.2.3 Befordringsfradrag .................................................................................................................. 15 

2.3.2.5 Fagforening og A-kasse ........................................................................................................... 17 

2.3.2.6 Fri telefon ............................................................................................................................... 17 

2.3.2.7 Renter ..................................................................................................................................... 18 

2.4 Særlige familierelaterede skatteregler ................................................................................................. 19 

2.5 Skatteberegningen ............................................................................................................................... 21 

2.5.1 Bundskat ........................................................................................................................................ 22 



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 2 
 

2.5.2 Topskat .......................................................................................................................................... 22 

2.5.2.1 Skrå skatteloft ......................................................................................................................... 23 

2.5.3 Sundhedsbidrag ............................................................................................................................. 23 

2.5.4 Kommuneskat ................................................................................................................................ 24 

2.5.5 Kirkeskat ........................................................................................................................................ 24 

2.5.6 Grøn check ..................................................................................................................................... 24 

2.6 Særlige familierelaterede skatteberegningsregler................................................................................ 25 

2.6.1 Bundskat ........................................................................................................................................ 25 

2.6.2 Topskat .......................................................................................................................................... 25 

2.6.3 Grøn check ..................................................................................................................................... 26 

Kapitel 3 Analyserende afsnit ......................................................................................................................... 27 

3.1 Indkomst Analyse ................................................................................................................................. 27 

3.1.1 Introduktion................................................................................................................................... 27 

3.1.2 Analyse .......................................................................................................................................... 28 

3.1.3 Delkonklusion ................................................................................................................................ 33 

3.2 Skattemæssig analyse ........................................................................................................................... 34 

3.2.1 Introduktion................................................................................................................................... 34 

3.2.2 Analyse .......................................................................................................................................... 35 

3.2.2.1 Høj indkomst .......................................................................................................................... 35 

.2.2.2 Mellem indkomst ...................................................................................................................... 46 

3.2.2.3 Lav indkomst ........................................................................................................................... 56 

3.2.2.3 Al indkomst samlet ................................................................................................................. 66 

3.2.3 Delkonklusion ................................................................................................................................ 67 

3.3 Rådighedsbeløb analyse ....................................................................................................................... 68 

3.3.1 Introduktion................................................................................................................................... 68 

3.3.2 Analyse .......................................................................................................................................... 68 

3.3.3 Delkonklusion ................................................................................................................................ 71 

3.4 Bankrådighedsbeløb analyse ................................................................................................................ 72 

3.2.1 Introduktion................................................................................................................................... 72 

3.2.2 Analyse .......................................................................................................................................... 72 

3.2.3 Delkonklusion ................................................................................................................................ 74 

Kapitel 4 Konkluderende afsnit ...................................................................................................................... 75 

4.1 Konklusion ............................................................................................................................................ 75 



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 3 
 

4.2 Perspektivering ..................................................................................................................................... 77 

Kapital 5 Litteraturliste ................................................................................................................................... 78 

 

  



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 4 
 

Executive summary 
One of the cornerstones in the Danish taxation system, is our principle of ability to pay tax, which shall 

ensure a progressive taxation. The progressive taxation, is a tax principle, that is based on, that the tax 

percentage, increases, when the tax base (foundation) is higher. This means there will be paid more tax of 

the last earned taxable Krone, than the first earned. The tax of the last earned Krone, is also referred to as 

marginal tax. 

Progressive taxation is especially being used in the area of income tax, where the tax percentage depends 

on the size of the income. In practice a stepwise graduation is often used. The division in low and high 

taxation in Denmark, is thereby an expression of stepwise, progressive taxation. Some years ago, there 

were also a middle step, called middle tax. From the year 2010, this middle tax was removed, due to the 

Danish taxation reform from 2009. 

One of the advantages of progressive taxation, is that the tax payers, pay tax based on ability. In this way 

we are sort of helping each other. However, in Denmark you can also achieve a few taxfree allowances, 

both directly in the tax itself, but also in the taxable income. The interesting part is then, whether we 

Danish people comply with the principle of ability to pay tax, or whether this principle does not hold. 

But what does it actually mean, ability to pay tax? The principle of ability to pay tax, is basically covered by 

a maxim, ”the broadest shoulders, should carry the heaviest burden”, but at the same time the Danish 

taxation system is also built on a principle of equality. This principle of equality is an equalization of all 

Danish tax payers, this means all tax payers have the ability to achieve the same, e.i. if two tax payers 

circumstances are identical, then their tax details will also be identical.  

However, an interesting point is, how the principle of equality and the principle of ability to pay tax, 

contradict each other. Luckily, this is not the case. In practical, it is clear that they are two different things, 

although they are very much connected. The principle of equality is to be found in the texts of law. The 

similarity for tax purposes is, that the taxation, takes place according to the law of taxation, in which it is 

written, that by given conditions X is achieved. A good example is PLS §3, that prescribes what personal 

income imply, therefore it is the same for everyone. If you experience discrimination, you have the right to 

complain. A breach of the principle of equality will therefore often be used in case of a law breach.  

It is a bigger challenge to verify the principle of ability to pay tax. This is more uncertain. Here you also have 

the question of moral as well. A doctor with the responsibility for the life of his patients, should he not have 

the allowance of gaining some advantages/benefits by giving him a greater disposable income? It is 

interesting though, to turn the problem at hand the other way round. The tax payer that starts to work, 

right after high school, indirectly pays the doctors education, via his/hers tax. In the years that the doctor is 

under education and receiving student grants from the council/state, the other tax payer will be paying 

more in tax, due to his/hers better tax ability, which is why it seems fair, that it goes both ways. 

The most interesting part is, if the principle of ability to pay tax, is influenced by our civil status. Does a 

single person pay more in tax, than a married couple? Will a ”single parent” family be favorized in tax 

matters by a more modest tax, due to his/hers civil status as single parent. 
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This thesis therefore have a closer look at the ordinary tax rules, which rules are applicable for the ordinary 

citizen’s tax details. Which options are there in the Danish taxation system, and what does the Danish tax 

details contain of elements, and how is it calculated. 

After having looked at the rules, the principle of ability to pay tax, is verified. In Denmark we have different 

levels of education, which leads to differences in the Danish incomes. It would also be strange , if e.i. a 

doctor had the same income as someone  who fillets fishes. In other words a higher education versus an 

unskilled person. These differences in income, are taken into consideration for the analysis, both to clarify 

the income level in Denmark, but also to analyse if it is influenced by the civil status. The tax calculation of 

the analysis is therefore being done as well for the lower paid jobs, medium paid jobs and the higher paid 

jobs. This is simply to form the best possible overview, for the total analysis of, whether the principle of 

ability to pay tax, is applied in the Danish taxation system. 

The interesting matter is not only that the tax is affected by the different income levels, and the many 

rules. It is also interesting, if after the tax is paid, there are any unevenesses. The principle of ability to pay 

tax, is not only about the tax that has been paid, for of course it is also interesting to see how much the 

principle of ability to pay tax, shines through. It is also interesting to see, after the tax calculations, how 

much does people then have left to spend? The ability to pay tax, has that good thing about it, that he who 

has a little bit extra of money, pays a small fraction more to the community. 

This thesis therefore will prove, how the tax burden meets the principle of ability to pay tax, with a 

particular reference to, how civil status influences the taxation position. 

Kapitel 1: Indledende afsnit 

1.1 Forord 
Nærværende afhandling er skrevet som en afsluttende del på mit studie Cand.merc.aud. 

Problemstillingen udsprang sig i en brainstrom med min specialevejleder, hvor vi kom frem til emnet familie 

beskatning. Efter nærmere research omkring emnefeltet familie beskatning, kom jeg frem til, at formålet 

med afhandlingen er at klarlægge skattebyrden i forskellige civilstande og indkomsttyper samt omfanget af 

skattebyrdens betydning for skatteevnen. 

En af grundstenene i det danske skattesystem er vores skatteevneprincip, som skal sikre en progressiv 

beskatning. Den progressive beskatning er et skatteprincip, der går ud på, at skatteprocenten øges ved et 

højere skattegrundlag. Der betales altså mere i skat af den sidste krone, der skal beskattes, end af den 

første. Skatten af den sidst tjente krone betegnes også marginalskat. 

Progressiv beskatning anvendes især på indkomstskatteområdet, hvor man lader skatteprocenten være 

afhængig af indkomstens størrelse. I praksis anvender man ofte en trinvis graduering. Opdelingen i bund- 

og topskat i Danmark er således udtryk for en trinvis, progressiv beskatning. Tidligere fandtes et mellemtrin 

i form af mellemskatten. Fra og med indkomståret 2010 blev mellemskatten dog afskaffet som led i 

skattereformen fra 2009. 
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En af fordelene ved en progressiv skat er, at skatteyderne betaler skat efter evne. Vi er derved med til at 

hjælpe hinanden. Men i Danmark kan man også opnå en del fradrag, både direkte i skatten, men også i den 

skattepligtige indkomst. Det interessante er derfor, om hvorvidt vi dansker efterlever princippet om at 

betale skat efter evne, eller om princippet ikke holder. 

Denne afhandling vil derfor se nærmere på de almindelige skatteregler, samt særlige familierelateret 

skatteregler, og om hvorvidt vi har en progressiv beskatning eller ej.  

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Problemstilling 

Grundstenene i vores skattesystem er som skrevet ovenfor vores skatteevneprincip (Skatteministeriet, 

2015). Vi har derfor i Danmark en stilletiende sætning, at vi ikke gør forskel på folk. Vi bidrager alle til en 

velfærdsstat, og har derved ret til samme ydelser som øvrige dansker. Den danske skatteyder betaler netop 

af samme grund sin skat med glæde, da de ved, at øvrige danskere gør det samme.  

I Danmark har vi en progressiv beskatning, der betyder som tidligere nævnt, at skatteprocenten øges ved et 

højere skattegrundlag. Med andre ord betyder det, at den sidst tjente krone beskattes højere end den 

første. Det er som sådan ikke noget danskerne sætter spørgsmålstegn ved, og alligevel er der undren over 

skattereglerne og om hvorvidt nogle i samfundet bliver mere tilgodeset end øvrige dansker.  

Igennem tiden er skattereglerne blevet mere ligestillet, og i bund og grund går danskerne i bevidsthed om, 

at skattereglerne er ens for alle, og vi alle opnår samme profit af skatten i form af ydelser som fx fri hospital 

(Jensen, 2014). Det er dog en interessant betragtning, at man ofte oplever, at danskerne køber hus 

sammen og i den forbindelse gifter sig, er det mon skattemæssige årsager eller alene juridiske. Det vil 

derfor være interessant at se nærmere på, om der ved forskellige civilstande opleves ujævnheder i forhold 

til bidraget til den fælles samfundskage? 

Der er et særligt tidspunkt, hvor skatterne bliver diskuteret mere end ellers, og det er ved folketingsvalg. I 

sommeren 2015 var der folketingsvalg i Danmark. Her oplevede danskerne igen det klassiske paradoks hos 

politikkerne – nemlig paradokset hvor politikkerne til stadighed forsøger, at opfylde danskernes ønske om 

både bedre velfærd og lavere skatter. 

Hyppige diskussioner i en valgkamp er tit, ”at hjælpe de svage i samfundet” eller ”at give danskerne flere 

penge imellem hænderne via indkomstskatter”.  Eksempelvis tales der ofte om skattelettelser ved en 

valgkamp, hvor befolkningen for alvor er splittet i deres meninger. Enten har man holdningen, at en 

reduceret skat medfører mere økonomisk aktivitet og sætter gang i hjulene. Eller også mener man, at det 

vil påvirke velfærden negativt. Et af argumenterne for skattelettelser er, at det tilgodeser alle danskere, 

hvor fx bedre dagpengereform kun tilgodese en del af befolkningen. Men kan Danmark ved en 

skattemæssig ændring tilgodese alle dansker?  

En galop-undersøgelse viser, at vi danskere i bund og grund betaler vores skat med glæde (Jensen, 2014). 

Det gør vi i overbevisning om, at vi alle er nødt til at give vores bidrag for at kunne få en bid af 

samfundskagen. Vi har som tidligere skrevet et skatteprincip i Danmark, der siger at danskerne betaler skat 

efter evne. Men hvad betyder det? Det betyder kort og godt, at de bredeste skuldre skal bære den tungeste 

byrde! 
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Det leder os hen til en anden bemærkelsesværdig kommentar ved et folketingsvalg, der lyder således, at 

det er ”de rige”, som får glæde af skattelettelserne. Oftest tales der om, at man vil sænke topskatten, og vi 

danskere tænker straks ”ok, så er det kun personer med høje lønninger, som får glæde af denne 

skattelettelse”.  Dette ledte mig videre til min næste underen; ved skattereformen 2009 og 2012 skete der 

en del ændringer - mellemskatten blev blandet andet fjernet. Men har disse ændringer kun været tilsigtet 

højt lønnede dansker, eller er alle dansker tilgodeset? Det kunne derfor være interessant at se på den 

faktiske krone, som befolkningen har betalt i skat, samt hvad danskerne har tilbage efter skat. Har 

topchefen med den høje løn betydelig flere penge pga. bedre skattefordele, eller betaler de ren faktisk så 

meget i skat, at den procentandel de får udbetalt svarer til at de betaler skat efter evne? 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i tredive forskellige senarier af familiemæssig og økonomisk karaktere, 

hvor det ønskes at få belyst hvilke skattemæssige regler, der er gældende for de enkelte senarier, samt om 

der kan opnås økonomisk gevinst eller tab ved disse senarier, og om påstanden at ”vi alle bidrager efter 

evne til den fælles samfundskage” holder i praksis: 

 Høj indkomst Mellem indkomst Lav indkomst 

 Pos.kap Neg.kap Begge Pos.kap Neg.kap Begge Pos.kap Neg.kap Begge 

Enlig forsørger Senarie 1 Senarie 5  Senarie 11 Senarie 15  Senarie 21 Senarie 25  

Enlig Senarie 2 Senarie 6  Senarie 12 Senarie 16  Senarie 22 Senarie 26  

Samlevende Senarie 3 Senarie 7 Senarie 9 Senarie 13 Senarie 17 Senarie 19 Senarie 23 Senarie 27 Senarie 29 

Ægtepar Senarie 4 Senarie 8 Senarie 10 Senarie 14 Senarie 18 Senarie 20 Senarie 24 Senarie 28 Senarie 30 

 Tabel 1: Oversigt over forskellige skattesenarier 

1.2.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstillinger er der formuleret følgende hovedspørgsmål, som 

afhandlingen skal belyse: 

Med udgangspunkt i de danske skatteregler vil det blive analyseret om, hvorledes skattebyrden opfylder 

skatteevneprincippet, med særlig henblik på hvorledes civilstand påvirker den skattemæssige stilling. 

Hovedspørgsmålet vil blive belyst ved hjælp af følgende hjælpespørgsmål: 

 Hvilke skatteregler, herunder skatteberegningsregler, gælder der for beskatningen af skattepligtige 

personer med forskellig civilretlig status? 

 Hvilke forskelle og ligheder er der i beskatningen af skattepligtige personer med forskellig civilretlig 

status?  

 Er en eller flere af de civilretlige statusser skattemæssigt mere fordelagtig end de andre?  

 Hvilke fordele og ulemper giver forskellen i beskatningen af skattepligtige personer med forskellig 

civilretlig status? 

 Hvilke risici eller muligheder er der for at udnytte forskellen i beskatningen af skattepligtige personer 

med forskellig civilretlig status? 

1.2.3 Problemafgrænsning 

Afhandlingens hovedformål er, at vise om skattebyrden opfylder skatteevneprincippet, dvs. det er en 

analyse af den almene borgers skattebetaling kontra rådighedsbeløb. Der vil derfor kun blive set på de 

direkte skatter, som er obligatorisk for alle. De indirekte skatter er på sin vis ikke obligatorisk for den 
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almene borger, da de har valget, at købe eller lade vær. Det vil også på baggrund af dette være for 

omfattende at medtage, da man derved også skal se på skatteyderens forbrugsvaner, prioriteringer og 

mønster. 

I skattelovgivningen findes der mange regler for indkomster og fradrag. Afhandlingen tager kun 

udgangspunkt i reglerne vedrørende fysiske personer. Ydermere er der i forhold til afhandlingens omfang 

valgt kun at benytte de mest almindelige fradrag i skatteberegninger. Der findes fx regler om fradrag for 

arbejdstøj, men da dette fradrag ikke er særlig almindelig er der valgt at fokuser på de fradrag som er mere 

almindelige. 

Afhandlingen omfatter kun almindelig skatteydere, dvs. skatteydere omfattet af KSL §§ 48E og 48F vil ikke 

være en del af afhandlingens analyse. Dette er valgt, da paragrafferne omfatter en særlig 

bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglepersoner, som Danmark ønsker at tiltrække for at 

styrke dansk erhvervslivs og danske forskningsinstitutioners arbejde. Ordningen er begrænset til, at den 

kun kan benyttes i 5 år, og er en særlig ordning, som ikke alle kan opnå, og derfor gerne skulle være 

gunstig. Den er derfor ikke medtaget i sammenligningsgrundlaget. 

På baggrund af afhandlingen omfang er civilstand med en part, der er selvstændig erhvervsdrivende ikke 

medtaget. Der findes mange regler på dette området, det er derfor valgt pga. et max på 80 sider, at de 

erhvervsdrivende ikke er en del af analysefeltet. 

Den afsluttende analyse ser nærmere på rådighedsbeløbet ud fra 3 parts synspunkt. Her ses der alene på 

bankernes holdning. Der kunne sagtens have været inddraget kommune, fri plads, tilskud mv., men da 

dette blev for omfattende er det valgt, at der kun ses på bankerne. Da mange danskere låner penge til både 

hus og bil hos bankerne, så kunne det være spændende at inddrage dem i analysen. 

1.3 Metodevalg 

1.3.1 Metode 

I dette afsnit vil der blive redegjort for min analysestrategi samt hvilket empirisk materiale der ligger til 

grund for afhandlingen, og hvorledes det er etableret. På baggrund af afhandlingens problemstilling rejser 

dette afsnit spørgsmålet om, hvilken form for empirisk materiale er velegnet i forhold til at studere; 

hvorledes skattebyrden opfylder skatteevneprincippet, med særlig henblik på hvorledes civilstand påvirker 

den skattemæssige stilling. 

Formålet er således at relatere til spørgsmålet om hvordan jeg definerer og udvælger relevant empirisk 

materiale, og hvordan det analytisk er muligt at arbejde med dette materiale. 

Analysen er opbygget efter det flow, der er på området. Dvs. først modtages en indkomst, som der betales 

skat af, hvorefter der opnås et rådighedsbeløb, som eventuelt vurderes og sammenholdes af tredje part. 

Afhandlingens analyse er derfor delt op i fire afsnit, som er fordelt efter ovennævnte flow. Der lægges ud 

med en analyse af danskernes indkomst, hvilket er en analyse af data hentet fra Danmarks statistik, for at 

danne et billede af indkomstfordelingen i Danmark. 

Efter at have dannet et billede af indkomstfordelingen går analysen videre til den skattemæssige del, som 

støtter op om mine egne beregninger. Opstillingen af beregningerne er inspireret af Skats årsopgørelse, og 
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er foretaget på ”fiktive tal” for at danne det bedst mulige billede. Analyse af skatten er en vigtig faktor i 

forhold til, om skatteevneprincippets præmisser opfyldes. 

Skatteevneprincippet er ikke kun skattedelen, det er også befolkningens rådighedsbeløb efterfølgende. Det 

findes derfor naturligt at se på rådighedsbeløbet som helhed i forhold til både Danmarks Statistiks tal på 

området, men også i forhold til mine beregninger, hvilket falder i spænd med både lighedsprincippet og 

skatteevneprincippet. 

Til sidst trædes der et skridt tilbage og analyseres ud fra omverdenens krav til rådighedsbeløbet. Her er det 

primært bankernes krav til rådighedsbeløb ved eksempelvis lån. Er de både rimelig, realistiske og falder de i 

spænd med skatteevneprincippet? 

1.3.2 Litteratur og kildekritik 

Det er valgt at basere afhandlingen på flere forskellige former for data der både er af kvalitativ og 

kvantitativ art.  

Kvantitativt data består af statistikker og beregninger. Statistikkerne er hentet af data fra Danmarks 

statistik og udgør derfor den sekundære data. Statistikkernes omfang er data fra en større kreds af 

adspurgte personer, og må derfor anses for yderst pålidelige da det dækker en stor mængde danske 

borgere. Den eneste udfordring var, at data fra Danmarks statistik kun gik til og med 2013, der var ingen 

nyere data, hvilket primært skyldes 2015 ikke er omme endnu (i skrevet stund).  

Den anden form for kvantitativt data kommer fra mine egne beregninger. Data må derfor anses som 

primære data, da de er udarbejdet af mig ud fra givende forudsætninger. Data anses som ikke-stimulidata, 

det er ikke fremkommet pga. interview eller lignende, men er beregninger foretaget på givende 

forudsætning og inden for lovens bestemmelser. 

Den første type af kvalitativt materiale er anvendelsen af tekstmateriale, der allerede er bearbejdet og 

derfor kan klassificeres som sekundær data. Denne type data er hovedsageligt dokumenter, notater, 

publikationer mv. Problemstillingen ved denne type materiale er, at forfatterne er præget af de emner og 

holdninger, der hører deres tid til, og det kræver derfor kildekritiske overvejelser omkring problematikkens 

samfundsmæssige forankring. Ved anvendelsen af sekundære kilder som for eksempel faglitteratur, er der 

udvalgt materiale, hvor forfatterne heraf har stor faglig indsigt på de respektive områder.   

Herudover er der anvendt kvalitative data af primær karakter. Disse består primært af den danske 

lovgivning, og hvor anvendelsen af disse, i afhandlingen, må anses som værende objektiv. Oplysningerne 

baseret på disse er derfor pålidelige.   

I den forbindelse bør det dog bemærkes, at afhandlingen behandler domme og afgørelser for at klarlægge 

betydningen af reglerne inden for et bestemt område, hvorfor fortolkningen og forståelsen i disse tilfælde, 

vil være forfatterens egne.  

Endvidere har jeg forholdt mig kritisk til forfatterne og forsøgt kun at anvende materiale af nyere dato. 

1.3.3 Disponering 

Nærværende afhandling er disponeret således; afhandlingen har et indledende afsnit, hvor 

problemstillingen klarlægges, samt hvilke forudsætninger og empirisk data afhandlingen er opbygget på. 
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Herefter starter afhandlingen med et beskrivende afsnit, der er opbygget efter et princip om ”rart at vide”, 

”skal vide” og ”nødvendigt at vide”. Dvs. afsnittet lægger ud med en kort beskrivelse af hvad skat er, og 

hvad formålet med at betale skat er. Dette er medtaget, da det er rart at vide. Dernæst kommer det 

læseren skal vide af grundlæggende skatteprincipper og skattebegreber, for at læseren har de bedste 

forudsætninger for, at vide hvad afhandlingen og analysens beregninger er opbygget på. Til sidst i det 

beskrivende afsnit kommer der det, som jeg betegner som nødvendigt at vide. Det er beskatningsreglerne 

og beregningsreglerne, dette er simpelthen en nødvendighed, for at kunne følge analysens beregninger og 

konklusioner. 

Efter det beskrivende afsnit kommer analyseafsnittet, som er delt op i fire hovedemner. Afsnittet er 

opbygget efter, hvornår hovedemnerne rammer os borger. Til at start med kommer en analyse af 

indkomstfordelingen i Danmark, dernæst skatteanalysen, som bliver forfulgt af en analyse vedrørende 

rådighedsbeløbet og det hele afsluttes med en analyse af rådighedsbeløbet set fra tredje parter – her 

banker. Grunden til denne opbygning er at forsøge at bevare en rød tråd igennem opgaven, som læseren 

kan relatere til ved hjælp af deres egen virkelighed 

Hele afhandlingen afsluttes med en konklusion om, hvorvidt afhandlingsanalysen bekræfter 

problemstillingen.  

Kapitel 2 Beskrivende afsnit 

2.1 Hvad er skat og formålet med at betale skat 
Skat kan defineres som følgende; en obligatorisk ydelse, der betales til offentlig forvaltning og service, uden 

at denne giver direkte ret til en speciel modydelse (Wikipedia). Denne definition lægger op til tre forhold, 

som alle skal være opfyldt, for at der er tale om skat:  

- Ydelsen skal være obligatorisk, dvs. en gave til det offentlige er ikke en skat 

- Den skal betales til det offentlige,  

- Der må ikke være nogen direkte modydelse tilknyttet. Brugerbetaling i forhold til egenbetaling i 

offentlige børnehaver betragtes således ikke som skatter, selvom de betales til det offentlige og er 

obligatoriske for de pågældende brugere.  

Der er dog ikke altid en skarp grænse mellem, hvad der opfattes som skatter, og hvad der ikke gør. Ofte 

skelnes der mellem skatter og afgifter. Begge er en betaling til det offentlige, men forskellen er, at det ene 

er direkte skatter, som opkræves direkte af de enkelte borger via deres indkomst. Det andet er indirekte 

skatter, som opkræves indirekte via de varer og tjenesteydelser vi køber, fx moms.  

Hovedformålet med beskatning er at skaffe indtægter, der skal finansiere den offentlige sektors udgifter. 

Beskatning benyttes dog ikke alene til finansiering af den offentlig sektor, den kan også bruges som 

instrument til at påvirke fordelingen i samfundet i den retning, det ønskes, og til at regulere adfærden. Et 

eksempel kunne være i konjunktursammenhænge. Her kan ændringer i beskatningen bruges til enten at 

dæmpe eller stimulere den økonomiske aktivitet, så skatten er også en slags politisk værktøj. 
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2.2 Klarlægning af principper 

2.2.1 Lighedspincippet 

Den danske befolknings opbakning til skattesystemet, er årsagssammenhængende med de 

fordelingsvirkninger, som der er af beskatning. 

Man taler traditionelt om det vandrette og det lodrette lighedsprincip, som begge opfattes som principper, 

der i de fleste lande er et almindeligt ønske om at opretholde. Det vandrette lighedsprincip tilsiger, at 

personer med samme reelle skatteevne og indkomstmuligheder bør betale det samme i skat, selvom deres 

formelle forhold adskiller sig, eksempelvis hvis de har forskellige erhverv, eller deres indkomst hidrører fra 

forskellige kilder. Det lodrette lighedsprincip tilsiger, at folk med højere skatteevne bør beskattes 

forholdsvis mere end personer med lavere skatteevne (Den juridiske vejledning, 2015). 

Det vandrette lighedsprincip bruges eksempelvis som argument for, at frynsegoder bør beskattes på lige 

fod med almindelig monetær indkomst, og at boligejere bør beskattes af den huslejebesparelse, de opnår 

ved at have en ejerbolig, ellers ville en ejer og en lejer med samme indkomst og forbrug ikke blive 

skattemæssigt ligestillet. Eksempel fra lovgivningen er SKM2011.424.LSR, der omhandler en 

døgninstitutions klage over afslag for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, 

litra a. Døgninstitution ser sig uforstående overfor afslaget med henvisning til øvrige institutioner, hvor der 

er opnået afgiftsfritagelse. Her begrunder skat deres afslag med lighedsprincippet, og følgende kan læses 

som argumentation i dommen (Fritagelse for registreringsafgift - befordring af egne beboere på 

døgninstitution for behandling af stofmisbrugere, 2011):  

For så vidt angår lighedprincippet har Motorcentret bemærket: 

Lighedsgrundsætningen er et helt grundlæggende ulovbestemt forvaltningsretligt 

princip, som skal sikre, at der som udgangspunkt træffes identiske afgørelser i 

forhold til borgere med identiske omstændigheder. En myndighed må ikke udøve 

usaglig forskelsbehandling. 

For at kunne støtte ret på lighedsprincippet er det en betingelse, at de tilsvarende 

sager er helt identiske. Det er ligeledes en betingelse, at de afgørelser, der henvises 

til, er i overensstemmelse med skattemyndighedernes offentligt tilkendegivne 

praksis. Endelig er det en betingelse, at de afgørelser, der henvises til, ikke er direkte 

ulovmedholdelige. 

Uanset om der måtte være identitet mellem institutionen og fire tilsvarende 

institutioner, er det motorcentrets opfattelse, at der ikke ved afgørelsen er udøvet 

usaglig forskelsbehandling. 

 Landsskatteretten gav Skat medhold og døgninstitutionen måtte betale afgift. Men det giver et godt 

billede af, hvad der ligger til grund for princippet, nemlig to identiske sager må ikke behandles forskelligt. 

Princippet er med til at fastholde Skat i, at de også skal overholde reglerne inden for deres område og må 

ikke begunstige en borger frem for en anden. 
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Det lodrette lighedsprincip bruges som argument for at skattesystemet samlet bør være progressivt, 

således at højindkomstgrupper betaler relativt mere i skat end lavindkomstgrupper. Det lodrette 

lighedsprincip lægger sig tæt op af skatteevneprincippet. 

2.2.2 Skatteevneprincippet 

Skatteevneprincippet er bygget på teorien om, at ”de bredeste skuldre skal bære de største byrder”. 

Princippet bygger derfor på et synspunkt om retfærdighed i fordelingen af skattebyrden. Dvs. kernen i 

skatteevneprincippet er, at beskatningen skal fordeles i forhold til evnen til at bære skatten. I den 

forbindelse antages indkomsten at være det bedst anvendelige indeks for denne evne. 

Skattepolitikken i Danmark i nyere tid er i stort omfang styret af velfærdsøkonomiske overvejelser. Dvs. at 

det, der styrer skattepolitikken, er et ønske om at øge nytten i samfundet bl.a. ved at øge ligheden blandt 

borgerne (Aage Michelsen, 2013). Den totale velfærd i samfundet øges ved større økonomisk lighed i 

samfundet, hvis man accepterer antagelsen om indkomstens faldende marginalnytte. Dvs. at en krone 

mere hos en person med få økonomiske midler giver større nytte end hos en person med flere midler. 

Hvorvidt en skattepolitik indrettet efter velfærdsøkonomiske overvejelser er i overensstemmelse med 

evneprincippet, afhænger af forståelsen af evneprincippet.  

2.3 Beskatningsgrundlaget 
Beskatningsgrundlaget opgøres ganske simpelt efter de gamle regler i SL §§ 4-6, som kort fortalt siger 

indtægter minus udgifter. Men desværre er det i praksis ikke så simpelt. Siden indførslen af SL, er der 

efterfølgende kommet supplerende love, som alle skal hjælpe med at beregne, opgør og fordele skatten, så 

der forhåbentlig ikke er tvivlsspørgsmål om hvad der indgår i beregning, hvilken procent vi beskattes til osv.  

2.3.1 Indkomsttyper 

I Danmark skal alt indkomst oplyses til skat, som opererer med fire indkomstkategorier til fordeling af 

danskernes indkomster. De fire kategorier er personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-

indkomst (Den juridiske vejledning, 2015). I princippet fører alle indkomstkategorierne til beskatning, men 

reglerne for beskatningen kan variere pga. forskellige love som foreskriver hjemmel til beskatningen, fx 

aktieindkomst beskattes efter aktieavancebeskatningsloven. 

Personlig indkomst og kapitalindkomst udgør tilsammen den skattepligtige indkomst, og beskattes ud fra 

reglerne herom i personskatteloven (Den juridiske vejledning, 2015).  

2.3.1.1 Personlig indkomst PSL § 3 

Personlig indkomst vil jeg kalde for en slags skraldespand for indkomster. Dette vil jeg gøre fordi, det er en 

åben kategori for de indkomster, som ikke passer i de øvrige kasser. Fx er både kapitalindkomst og 

aktieindkomst defineret med udtømmende lister i loven. 

Dog er der i PSL en paragraf til klarlæggelse af personlig indkomst, og findes i PSL § 3. Her står der følgende  

Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. (SKAT, 2015) 

Det kan ses, at lovteksten er rimelig omfattende og ikke en udtømmende liste. Så når man skal fastlægge 

den personlige indkomst, skal man først undersøge, om indkomsten kunne høre under reglerne for 
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kapitalindkomst, aktieindkomst eller CFC-indkomst.  Kan indkomsten ikke kommes i de tre kasse, vil den 

passe under personlig indkomst (Den juridiske vejledning, 2015). 

Mange af de sager, der findes omkring personlig indkomst er, pga. den lidt flydende 

”skraldespandsdefinition”. Eksempelvis er mange af sagerne vedrørende hvorvidt indkomsten er et lån eller 

en reel indkomst. Et eksempel på sådan en problemstilling er SKM2011.81.BR, der handler om A, der har 

lånt et betydeligt beløb af en ven. Lånet indgår på A´s konto via flere overførsler, som ligner vederlag. Pga. 

manglende dokumentation for tilbagebetaling, bliver disse overførsler i første omgang anset som personlig 

indkomst og A beskattes af beløbene, samt får en bøde for misvedligeholdelse af kontrollovens 

bestemmelse. I den nævnt dom beviser A, at der er lånedokument, samt tilbagebetalinger, dvs. kan de 

første betalinger ikke dokumenter pga. kontante betalinger. A frifindes og beløbene anses for lån. 

Under personlig indkomst vedrører også personalegoder. SKM2011.194.SR er et bindende svar vedrørende 

en kommunes personalegoder til sine medarbejder, og hvorledes medarbejderne bliver beskattet heraf. I 

begrundelsen i det bindende svar skriver skatteministeriet følgende; 

Indledningsvis bemærker Skatteministeriet, at der i henhold til statsskattelovens § 4 til 

indkomstopgørelsen skal medregnes alle indtægter, uanset om indtægten fremtræder 

i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi. Det er således skattemæssigt 

uden betydning, om en medarbejder får sit arbejdsvederlag i kontantløn eller i 

naturalier (personalegode). 

Det bemærkes af det bindende svar, at personlig indkomst ikke kun er penge i form af løn indsat på 

skatteyderens konto, men det også i høj grad vedrører naturalier. Det skal i den forbindelse holdes for øje, 

at LL § 16 indeholder regler vedrørende beskatning af naturalier, samt bemærkes, at ligningslovens § 16 

ikke omfatter goder uden væsentlig værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje. 

Ligningslovens § 16 finder kun anvendelse på økonomiske fordele, der ydes som led i et ansættelsesforhold 

eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt (Skattepligt ved deltagelse i motionshold, 

benyttelse af svømmehaller m.m., 2011). 

Ved opgørelsen af den personlige indkomst kan visse nærmere bestemte udgifter fradrages. I PSL § 3, stk. 2 

findes en udtømmende opremsning af disse udgifter (Den juridiske vejledning, 2015). Det er primært 

erhvervsdrivendes driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten, som fremgår af bestemmelsen. 

For fysiske personer kan befordringsudgifter efter LL § 9 B, samt arbejdsmarkedsbidrag og obligatoriske 

sociale bidrag som nævnt i LL § 8 M, fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst.  

Desuden kan bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. i samme omfang som det er nævnt i PBL §§ 18 

og 52 fradrages i den personlige indkomst, jf. dog PSL § 4a, stk. 3. Endelig kan tilbagebetalingspligtig 

skattepligtig kontanthjælp i samme omfang som nævnt i ligningslovens § 8 O fradrages. 

2.3.1.2 Kapitalindkomst PSL § 4 

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i PSL § 4. Der lyder som følgende  

Kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af…. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1924995&chk=211047
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1942323&chk=211047
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Hvorefter der kommer en udtømmende opremsning af kapitaludgifter og indtægter, som medregnes ved 

opgørelsen af kapitalindkomsten. Det er som loven foreskriver nettobeløbet, der fremkommer ved 

opgørelsen af kapitalindkomsten, der skal beskattes. Det betyder, at det er bruttoindkomsten med fradrag 

af de udgifter, der er afholdt ved samme formuetype, der beskattes som kapitalindkomst.  

Bestemmelsen er som tidligere nævnt udtømmende. Der forefindes dog eksempler på, at det i anden lov 

kan være bestemt, at indtægter og udgifter, der ikke er nævnt i PSL § 4 stk. 1, skal behandles som 

kapitalindkomst, f.eks. PBL § 53 

2.3.1.3 Aktieindkomst PSL § 4a 

Aktieindkomst opgøres efter reglen i PSL § 4 a, hvor den udgøre en samlet sum af de i paragraffen 

opremset indtægter og udgifter (SKAT, 2015). Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst, det 

beskattes særskilt efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven jævnfør PSL § 4 a, stk. 4. (Den juridiske 

vejledning, 2015) 

2.3.2 Fradrag 

I beskatningsgrundlaget indgår også eventuelle fradrag. I dansk skatteret findes der mange 

fradragsrettigheder, som primært står i PSL og LL. Fradragsretten kan være en alle skattepligtige har eller 

en rettighed man kan opnå ved opfyldelse af lovens betingelser. Eksempelvis er personfradrag et fradrag 

alle fuldt skattepligtige personer har, hvad enten de arbejder, er pensionister, hjemmegående eller 

lignende. Endvidere kan en lønmodtager fradrage deres udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende 

arbejde efter SL § 6 litra a.  

Oftest er fradrag et ligningsmæssigt fradrag, dvs. et fradrag der gives i den skattepligtige indkomst. I 

modsætning hertil er fradrag, der eksempelvis gives i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten. 

Ligningsmæssige fradrag har en lavere skatteværdi end fradrag, der gives i den personlige indkomst eller i 

kapitalindkomsten (Den juridiske vejledning, 2015). 

Fradragshjemlen findes grundlæggende i SL § 6, men derudover findes reglerne om fradrag særligt i 

ligningsloven. I forbindelse med fradrag er det vigtigt at undersøge reglerne for hver enkel fradragstype. 

Der er nemlig både en række fradrag, der har en bundgrænse, men der forefindes også fradrag, som har et 

fradragsloft. 

De mest benyttede skattefradrag for lønmodtagere er følgende; 

- Personfradrag 

- Beskæftigelsesfradrag 

- befordringsfradrag 

- Fagforening og a-kasse 

- Fri telefon 

- Renter 

Fradragene vil blive gennemgået nærmere i nedenstående afsnit. 
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2.3.2.1 Personfradrag 

Jævnfør PSL § 9 gives der årligt et personfradrag, som kommer til udtryk i skatteberegning ved, at de 

beregnede skatter til staten nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Reglerne vedrørende 

personfradraget findes i PSL §§ 9, 10 og 12. PSL § 9 fastlægger retten til personfradrag, samt at det er en 

nedsættelse af skatten, hvor øvrige fradrag er nedsættelse af indkomstgrundlaget. (Aage Michelsen, 2013) 

Ifølge PSL § 12 beregnes skatteværdien af personfradraget som en procentdel svarende til 

indkomstskatten, dvs. skatteværdierne beregnes med procenterne for bundskat, sundhedsbidrag, 

kommuneskat og kirkeskat. (Aage Michelsen, 2013) 

Personfradraget reguleres efter PSL § 20   

2.3.2.2 Beskæftigelsesfradrag 

Indførslen af beskæftigelsesfradraget skete for, at lempe skatten på arbejdsindkomst. Fradraget blev 

lanceret som en del af skatteændringerne med virkning fra 2004 og havde til formål at skaffe flere fra 

passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfradrag omfatter derfor borgere, der er i 

beskæftigelse og dermed betaler arbejdsmarkedsbidrag. 

Reglerne vedrørende beskæftigelsesfradraget er i LL § 9J. Her ses det, at fradraget beregnes automatisk af 

lønnen. Beløbet beregnes før arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes, men efter at eventuelle bidrag og 

præmier til privattegnede pensionsordninger er fratrukket. Ligesom andre ligningsmæssige fradrag kan det 

fratrækkes i kommuneskat og sundhedsbidrag. 

I 2015 er beskæftigelsesfradraget 8,05 %, men kan højst udgøre 26.800 kr. I 2015 opnår indkomster på ca. 

332.920 kr. og derover dermed det maksimale beskæftigelsesfradrag. 

I 2012-skattereformen er fradraget blevet hævet, og som følge af denne reform stiger fradraget gradvis til 

10,65 % i 2022, og det maksimale fradrag til 34.100 kr. 

I samme skattereform blev der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Reglerne herom 

findes i LL § 9J stk. 3-4. Fradraget blev indfaset i 2014, og for indkomståret 2015 udgør fradraget 5,4 %, men 

kan højst udgøre 17.900 kr. Fradraget er betinget af, at skatteyderen er berettiget til at modtage ekstra 

børnetilskud efter børnetilskudsloven. 

2.3.2.3 Befordringsfradrag 

Reglerne vedrørende befordringsfradrag findes i LL §§ 9B og 9C. De mest almindelige regler kan læses i LL § 

9C. Hovedreglen er, at alle borgere kan få befordringsfradrag ved lønnet arbejde, det gælder også studiejob 

og løntilskudsjob. Der opnås befordringsfradrag, hvis Skatteyderen har mere end 12 Kilometer til og fra 

arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke 

være betalt af arbejdsgiver. Grunden til dette er, at staten har bestemte satser pr. Kilometer. 
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Satser for befordringsfradrag i 2015 

Transport pr. dag  Fradrag pr. Kilometer pr. dag for 2015  

0-24 Kilometer 0 kr. (intet fradrag) 

25-120 Kilometer 2,05 kr. 

Over 120 Kilometer 1,03 kr. (2,05 kr. i udkantskommuner) 

Tabel 2: Oversigt over km og takster 

Kørselsafstanden som befordringsfradraget dækker, er den reelle afstand mellem folkeregister-adressen og 

arbejdspladsen. Dvs. kørselsafstanden må ikke indeholde kilometer til afstikkere, såsom at hente kollegaer 

eller hente og bringe børn, disse ekstra kilometer må derfor ikke medregnes.  

I disse dage hvor statens udflytningsplan for statslige arbejdspladser er oppe i medierne, kan man sagtens 

gøre grin med, at eksempelvis medarbejder i Statens administration får et kæmpe befordringsfradrag, når 

de nu skal arbejde i Hjørring. Men flytter medarbejderne med deres arbejdsplads til Hjørring vil de faktisk 

opnå befordringsfradrag. SKM2009.659.SR er et bindende svar, hvor skatteyderen får betinget ja til 

befordringsfradrag for sin befordring mellem Aalborg og København. Skatteyderen der er bosat i Aalborg, 

men arbejder i København vil overnatte i København 3 nætter om ugen, og ellers være i Aalborg hos sin 

familie den resterende tid. Skatteyderen fik betinget ja til fradrag for sin befordring mellem Aalborg og 

København, dvs. skatteyderen kan få fra for den befordring han kan dokumentere.  

Der er visse betingelser for befordringsfradraget, som lægger sig op af betingelserne for skattepligt, dvs. 

bopæl og centrum for livsinteresse. En skatteyder kan være uheldige, og få afslag på befordringsfradraget, 

hvis de ikke opfylder betingelserne for eksempelvis bopæl, dette var tilfældet i SKM2007.226.HR, hvor 

skatteyderen boede på de byggepladser han arbejdet på, eller på vandrehjem og hos kæresten i udlandet i 

weekenderne. Skatteyderen blev vurderet til ikke at have bopæl noget, og derfor kunne han ikke berettiget 

til fradrag for din befordring. 

Efter klarlæggelse af den reelle kørselsafstand er det vigtigt, at klarlægge det faktiske antal dage med 

transport. I opgørelsen af dage, er det vigtigt ikke at tælle fri-, ferie-, syge- eller hjemmearbejdsdage med. 

Hvis SKAT har beregnet fradraget på årsopgørelsen, sætter de antallet af arbejdsdage til 216. 216 

arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. De ekstra 

dage kan for eksempel være sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage.  

Det er vigtigt man i forhold til befordring, selv holder øje med, hvad man har af egentlige arbejdsdage. I 

SKM2009.477.VLR blev antal arbejdsdage vedtaget ved et skøn, da skatteyderen ikke kunne godtgøre for de 

noteret arbejdsdage. Man skal derfor selv huske at gemme oplysninger vedrørende sine arbejdstider, så 

man til en hver tid over for skat kan godtgøre de antal arbejdsdage man har selvangivet. 

Befordringsfradraget opnås af hver borger med lønnet arbejde, uanset transporttype dvs. det er uden 

betydning om man kører i samme bil eller flere biler. Det spiller derfor ingen rolle, hvordan alle i bilen 

fordeler udgifterne til kørslen. Selv hvis du slet ikke betaler til kørslen, kan du få fradrag. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1843575&chk=211047
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1622558&chk=211047
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1825445&chk=211047
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Udover det almindelig befordringsfradrag ydes der et ekstra befordringsfradrag til skatteyder med en 

indkomst under 257.000 kr. i 2015 niveau. Det ekstra befordringsfradrag beregnes som et tillæg på 42 

procent i 2015 til det almindelige befordringsfradrag. Fradraget kan dog maksimalt udgøre 10.100 kr. i 2015 

niveau. 

For personer med indkomster over indkomstgrænsen på kr. 257.000 sker der en nedtrapning af fradraget. 

Dvs. det ekstra befordringsfradrag nedsættes med 0,84 procentpoint dels ved at maksimumsbeløbet på 

10.100 kr. nedsættes med 2,0 procent pr. 1.000 kr., hvormed indkomsten overstiger de ca. 257.000 kr. 

Fradraget er således helt bortfaldet ved en indkomst over ca. 307.000 kr. Aftrapningsindkomsten består af 

grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget med tillæg af eventuelle dagpenge og sygedagpenge. 

Der skal på selvangivelsen kun indtastes det normale befordringsfradrag (Skatteministeriet, 2015) 

2.3.2.5 Fagforening og A-kasse 

Udgifter til fagforeninger og a-kasser kan fradrages i den skattepligtige indkomst efter reglerne i LL § 13. 

Reglen siger; en skatteyder kan fradrage udgifterne til kontingenter for medlemskab af fagforeninger og 

andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den 

erhvervsgruppe, som vedkommende tilhører (Den juridiske vejledning, 2015).  

Som udgangspunkt kan alle skattepligtige personer få fradrag for udgifterne til fagforening og a-kasse. Det 

er ikke et krav, at skatteyderen er i arbejde for at kunne fradrage udgifterne til fagforeningskontingent. 

Arbejdsløse kan få fradrag for deres kontingentbetaling, fordi de faglige foreninger også varetager de 

arbejdsløse medlemmers interesser. Pensionister kan ikke fratrække kontingent til deres hidtidige 

fagforeninger, men personer, der modtager efterløn, kan fratrække fagligt kontingent og kontingent til a-

kasse. 

Det er foreningerne, hvor kontingentbetalingen er fradragsberettiget efter LL § 13, der har 

indberetningspligt jævnfør SKL § 8T.  

Fradrag for udgifter til faglige foreninger for lønmodtagere kan højst udgøre 6.000 kr. i 2015 jævnfør LL § 

13, stk. 1. Det er vigtigt at bemærke, at lønmodtagers fradragsberettigede udgifter til 

fagforeningskontingenter og betaling til arbejdsløshedsforsikring er ikke omfattet af bundgrænsen for 

lønmodtager fradragsret i LL § 9, stk. 1. (Den juridiske vejledning, 2015) 

2.3.2.6 Fri telefon 

Det skattemæssige udgangspunkt er, at al løn skal beskattes – uanset om den udbetales i kontanter eller 

naturalier. Hidtil har det kun været fri telefon der indgik i den skattepligtige indkomst med fradrag for egne 

telefonudgifter. 

Der blev derfor ved Forårspakke 2.0 indført multimediebeskatning med virkning fra skatteåret 2010. Den 

anderledes form for multimediebeskatning blev indført, da denne skattereform indebar markante 

nedsættelser af indkomstskatten, hvilket betød, at der på visse områder blev indført en mere ensartet 

beskatning af personalegoder (Skat).  

Multimediebeskatningen er således ikke en ny skat, men en fast værdiansættelse af det gode, som består i, 

at arbejdsgiver betaler for en computer, telefon eller internetforbindelse, som kan bruges privat. 



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 18 
 

Udfordringen var blot ved multimediebeskatningen, at skatteyderne miste en del fleksibilitet og nogen blev 

beskattet af en mobiltelefon, som var nødvendigt for udførslen af deres arbejde.  

Med virkning fra 2012 blev disse regler for multimediebeskatning derfor ændret ved lov nr. 1382 af 28. 

december 2011. De nye og nu gældende regler på området findes i LL § 16 stk. 12-13. Reglerne er således 

nu, at medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det 

skattepligtige beløb udgør 2.600 kr. om året i 2015. Det minder om reglerne før multimediebeskatningen i 

2010 og 2011, bort set fra at der ikke længere gives fradrag for telefonudgifter. Samt det er kun fri telefon, 

hvis arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder kan bruge den til arbejde, så skal den 

private benyttelse heraf ikke beskattes jævnfør LL 16 stk. 13. Det samme gælder for arbejdsgiverbetalt 

datakommunikationsforbindelse, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk jævnfør LL § 

16 stk. 12, 3. pkt. (Den juridiske vejledning, 2015). 

Formålet med at genindføre lignende beskatningsregler som før Forårspakke 2.0 er, at sikrer en rimelig 

beskatning af multimedierne, hvilket var muligt med lidt tilpasninger af de gamle regler (Den juridiske 

vejledning, 2015). Den nuværende lov skulle derfor gerne skabe mulighed for, at der igen kan etableres 

hjemmearbejdspladser, og at skatteyder fremover har mulighed for, at tage en bærbar computer med hjem 

for at arbejde, uden at dette udløser beskatning. Internetforbindelser, der giver adgang til arbejdsgiverens 

netværk, vil således heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner, der er nødvendige for 

udførelsen af arbejdet, ikke beskattes i samme omfang som hidtil. Kort sagt var ønsket med ændringen, at 

fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning i de tilfælde, hvor goden 

anvendes privat. (Den juridiske vejledning, 2015) 

2.3.2.7 Renter 

Renteudgifter kan fradrages jævnfør SL § 6, stk. 1, litra e. Det pudsige ved renteudgifter er, at en egentlig 

definition af, hvad renteudgifter er ikke findes hverken i SL eller anden skattelovgivning, hvorfor det er 

almindelig praksis der har skabt en rentedefinition i skattelovgivningens forstand. 

Rentedefinitionen er derfor blevet følgende; et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor, beregnet som en 

bestemt procentdel af den til enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til disposition (Den juridiske 

vejledning, 2015). 

Ved vurderingen af, om renten opfylder rentedefinitionen, lægges der vægt på, at renten fastsættes forud 

for den renteperiode, som den vedrører. Hvis afkastet først fastsættes efter begyndelsen af den periode 

den vedrører, er der ikke tale om en renteudgift, men et kurstab. 

Førhen var den skattepligtige indkomst personlig indkomst +/- kapitalindkomst – ligningsmæssigt fradrag. 

Med virkning fra og med indkomståret 2012 er der kommet nye regler for den skattepligtige indkomst, som 

nu er summen af personlig indkomst + positiv nettokapital indkomst – ligningsmæssigt fradrag. Dette 

indebar ny og lavere fradragsværdi af negativ nettokapitalindkomst, hvilket i høj grad vil ramme husejerne. 

Regeringen havde ikke til hensigt at ”straffe” husejerne. Der blev i sammen forbindelse derfor indført en 

kompensationsordning der ved lov nr. 459 af 12. juni 2009 indførte regler om nedslag i skatten for negativ 

nettokapitalindkomst jævnfør PSL § 11.   
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Formålet med nedslaget er at modvirke den gradvist faldende skatteværdi af negativ kapitalindkomst fra og 

med indkomståret 2012. Ordningen har år for år stigende procent svarende til den gradvise udfasning af 

sundhedsbidraget og tilsvarende forøgelse af bundskatteprocenten (Den juridiske vejledning, 2015).  

Nedslaget går i sin enkelhed ud på som paragraffen foreskriver; 

For den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger 

et beløb på 50.000 kr., beregnes et nedslag i skatten med den procent, der anføres i 

stk. 2. Nedslaget modregnes i skatterne efter §§ 6, 7, 7 a og 8, § 8 a, stk. 2, og § 8 c, 

indkomstskat til kommunen og kirkeskat i den nævnte rækkefølge (SKAT, 2015). 

Som det kan ses af paragraffen bliver der af den skattepligtiges samlede negative nettokapitalindkomst, 

som er 50.000 eller der under, beregnet et nedslag i skatten med 4 procent. Nedslaget modregnes i denne 

rækkefølge: Bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, 42 pct.-aktieindkomstskat, kommuneskat 

og kirkeskat samt indkomstskat for begrænset skattepligtige. Nedslaget i skatterne foretages umiddelbart 

efter der er sket modregning i skatterne af skatteværdi af personfradrag. Uudnyttet nedslag kan ikke 

fremføres til efterfølgende skatteår (Den juridiske vejledning, 2015). 

2.4 Særlige familierelaterede skatteregler 
KSL foreskriver reglerne og pligten til at svare skat her i landet. KSL indeholder visse særregler om 

indkomstopgørelsen for ægtefæller og børn jævnfør KSL §§4-5 og §§24A-27. Desuden indeholder PSL 

forskellige regler om beregning (Aage Michelsen, 2013) 

Den principielle skattemæssige ligestilling af ægtefæller blev først gennemført fra og med indkomståret 

1983. Inden 1983 blev ægtefællerne sambeskattet med manden som skattesubjekt. I dag anses hver 

ægtefælle som et individuelt skattesubjekt dog med særlige ægtefællebeskatningsregler. 

Ægtefællebeskatningsreglerne finder også anvendelse, når to personer af samme køn har indgået ægteskab 

eller ladet deres partnerskab registrere. Mens reglerne ikke finder anvendelse for personer, der lever i et 

parforhold uden for ægteskab eller anden registrering. 

Ægtefællers opdeling af indkomst skal derfor ske efter de samme kriterier som for andre personer. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beregning af indkomstskat for ægtefæller sker jævnfør KSL § 

4 stk. 2 ud fra reglerne i KSL afsnit III og PSL. 

Ifølge KSL § 4 stk.2 er der tre betingelser, der alle skal være opfyldt, for at ægtefællebeskatningsreglerne 

kan finde anvendelse. 

Første betingelse er, at der skal forelægge et retligt gyldigt ægteskab. Omstødes ægteskabet træder 

omstødelsen først i kraft for afsigelse heraf jævnfør LSR 1970.176 (Aage Michelsen, 2013) 

Den anden betingelse er, at begge ægtefæller skal være fuld skattepligtig til Danmark i henhold til KSL § 1. 

Er blot den ene af ægtefællerne begrænset skattepligtig til Danmark i henhold til KSL § 2 vil 

ægtefællebeskatningsreglerne ikke finde anvendelse. 
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Tredje betingelse er at man skal være samlevende i skattemæssig forstand, dvs. ved indgåelse af ægteskab 

vil etablering af fælles husførelse som udgangspunkt være nødvendig for, at samliv i skattemæssig 

henseende kan anses for påbegyndt. Dette er et definitions spørgsmål, hvor alle forhold må tages i 

betragtning. Eksempelvis i TfS 1996, 819 LSR var en skatteyder udstationeret til Grønland under sin 

udstationering blev skatteyderen gift, og selvom ægtefællen flytte sin folkeregistrerer adresse til 

skatteyderens adresse, anså skattemyndighederne ikke skatteyderen og ægtefællen for samlevende, da 

ægtefællen boede hos sine forældre indtil skatteyderen vendte hjem til Danmark. Til gengæld i 

SKM2005.96.LSR blev et ægtepar anset som samlevende til trods for den ene ægtefælle havde påbegyndt 

afsoning af en langvarig straf kort tid før ægteskabet blev indgået. 

Forskellen mellem de to domme må vurderes til at være, at i TfS 1996, 819 LSR havde ægtefællen sin frihed 

og mulighed for, at flytte ind i skatteyderens ejendom, hvorimod SKM2005.96.LSR der er det ikke muligt 

pga. andre faktor, men må vurderes at havde ægtefællen ikke været fængslet, vil ægteparret være 

samlevende. 

I skattelovgivningen har man fastlagt regler om, hvorledes fordelingen af indtægter og udgifter skal være 

mellem ægtefæller. Som udgangspunkt sker fordelingen efter princippet om rette indkomstmodtager *, 

eksempelvis beskattes arbejdsindtægter hos den ægtefælle, der har udført den indkomstskabende 

aktivitet. 

Endnu en af skattelovgivningen særlige regler, vedrørende ægtefællebeskatning, er reglen om 

renteudgifter. Hovedreglen er, at renteudgifter fradrages hos den ægtefælle, der efter 

ægteskabslovgivningen hæfter for gælden. Kan det ikke afgøres, hvem der hæfter for gælden, fradrager 

hver ægtefælle halvdelen af renteudgifterne jævnfør KSL § 24 A. (Den juridiske vejledning, 2015) 

Så længe ægteskabet består, er det stort set uden betydning for ægtefællernes samlede skat, hvorledes 

renteudgifterne fordeles mellem ægtefællerne. Er der aftalt en anden fordeling end den der følger af KSL § 

24 A, vil skattemyndighederne derfor normalt henholde sig til den aftalte fordeling så længe de særlige 

ægtefællebeskatningsregler finder anvendelse (Den juridiske vejledning, 2015) 

Når de særlige regler for ægtefæller ikke mere skal anvendes, fordi de tidligere ægtefæller er blevet skilt 

eller separeret, skal renteudgifter derimod fratrækkes hos den person, som hæfter for gælden, uanset 

hvem der har betalt renterne. Det betyder, at hvis ægtefællerne hæfter for et lån i fællesskab, skal de, i år 

hvor ægtefællereglerne ikke finder anvendelse, fratrække renteudgifterne i forhold til hvor stor en del af 

gælden de hæfter for. Er der fx solidarisk hæftelse på gælden, kan hver af de tidligere ægtefæller fradrage 

50 procent af renteudgifterne. (Den juridiske vejledning, 2015) 

I domspraksis ses der mange forskellige sager vedrørende denne problemstilling. Bl.a.SKM2004.377.HR 

hvor skatteyderen er blevet skilt fra sin ægtefælle, og er blevet boende i deres tidligere fællesbolig. Da der 

intet var aftalt om fordelingen, og begge parter hæfte solidarisk, anså Højesteret at skatteyderen alene var 

berettiget til at fradrage halvdelen af renteudgifterne. (Aage Michelsen, 2013) 

Men det at ægteparret hæftet solidariske gør ikke alene, at fradraget for renteudgifterne skal deles ligeligt. 

I SKM2003.451.LSR kunne skatteyderen godtgøre, at alle tidligere år, havde skatteyderen betalt lånet og 

ægtefællen ikke rådet over midler af værdi, derfor fik skatteyderen medhold og blev berettiget til fuld 

fradrag for renteudgifterne selvom ægteparret havde solidarisk hæftelse. (Aage Michelsen, 2013) 
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En af ulemperne ved ægtefællebeskatning er, at en ægtefælle hæfter subsidiært for den anden ægtefælles 

skatter jævnfør inddrivelsesloven § 12. Hæftelse i henhold til bestemmelsen er betinget af, at udlæg er 

forsøgt hos den skattepligtige selv. Den subsidiære hæftelse indtræder først for indkomståret, hvor 

ægteskabet er indgået og senere. Den ophæves igen ved skilsmisse og samlivets ophør. Finder 

ægtefællerne sammen efter en periode, hvor samlivet har været ophørt og gifter sig på nu, kan 

skatterestance fra tidligere ikke gøres gældende. Der starter en ny periode med subsidiære hæftelse. Dette 

illustreres også i TfS 1996,592 V, hvor ægteparret bliver skilt 8 marts 1995, og på ny bliver gift den 5. 

oktober 1995. Pantefogeden havde den 4. januar 1996 foretaget subsidiært udlæg efter KSL § 72 for 

indkomstårene 1991 og 1992. I denne sag fandt Landsretten, at et sådan udlæg ikke kunne foretages, hvor 

begrundelsen lød; 

Det tiltrædes, at den subsidiære hæftelse for restskatterne vedrørende 

indkomstårene 1991 og 1992 efter KSL § 72 stk 2 1. led må anses som bortfaldet ved 

parrets separation og efterfølgende skilsmisse. Det forhold, at indkærede på ny har 

indgået ægteskab med den tidligere ægtefælle, findes ikke i sig selv at kunne 

begrunde en fravigelse fra princippet om, at den subsidiære hæftelse alene kan 

gøres gældende for restskatter vedrørende det indkomstår, ægteskabet er indgået, 

og senere. 

Der gælder ikke særlige regler for ugifte samlevende. Det afgørende for fordeling af rentefradrag mellem 

ugifte samlevende er, hvem der hæfter for gælden. Hvis begge står som debitor, og der er solidarisk 

hæftelse, kan hver fradrage 50 procent. af renteudgifterne. Det er uden betydning, hvem af de ugifte 

samlevende, der ejer den ejendom, som lånet er brugt til at købe og som er stillet til sikkerhed. 

2.5 Skatteberegningen 
Efter nærmere definition af indkomsttyper og fradrag, vil det være interessant at se på, hvordan skatten 

beregnes. Vi ved fra afsnit 2.3 at den skattepligtige indkomst er summen af personlig indkomst + positivt 

nettokapitalindkomst – ligningsmæssigt fradrag. Den skattepligtige indkomst danner grundlaget for 

skatteberegningen.   

Reglerne om skatteberegningen for fysiske personer findes som udgangspunkt i PSL (Aage Michelsen, 

2013). I PSL § 5 står følgende vedr. skatteberegningen; Indkomstskatten til staten opgøres som summen af; 

(SKAT, 2015), 

1) bundskat efter § 6, 
2) topskat efter § 7, 
3) udligningsskat efter § 7 a, 
4) sundhedsbidrag efter § 8, 
5) skat af aktieindkomst efter § 8 a, 
6) skat af CFC-indkomst efter § 8 b og 
7) skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c 

Når Skat laver årsopgørelserne, tjekker de derfor alle 7 punkter. Eksempelvis har borgeren haft personlig 

indkomst og kapitalindkomst, så sker der beskatning efter punkterne 1-4 og 7. Ligeledes ved aktieindkomst 

sker der beskatning efter punkt 5. 
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Punkterne henviser alle til en paragraf i PSL, hvor den pågældende skat og beregningsgrundlaget bliver 

fastlagt. Nedenfor vil de mest almindelige skatter blive gennemgået 

2.5.1 Bundskat 

Bundskat er den skat alle fysiske personer betaler til staten. Beskatning sker efter PSL § 6, som foreskriver;  

”Skatten efter § 5, nr. 1, beregnes med den procent, der anføres i stk. 2, af den 

personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. 

Stk. 2. For indkomståret 2011 udgør procenten 3,64. For indkomståret 2012 udgør 

procenten 4,64. For indkomståret 2013 udgør procenten 5,83. For indkomståret 2014 

udgør procenten 6,83. For indkomståret 2015 udgør procenten 8,08. For 

indkomståret 2016 udgør procenten 9,08. For indkomståret 2017 udgør procenten 

10,08. For indkomståret 2018 udgør procenten 11,10. For indkomståret 2019 udgør 

procenten 12,10. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør 

procenten 12,11…. (SKAT, 2015)” 

Det kan udledes af paragraffen, at beskatningsgrundlaget er en samle sum bestående af personlig indkomst 

med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, ved nærmere definition af disse indkomsttyper se ovenstående 

afsnit herom. Det er værd at bemærke, at har Skatteyderen en negativ nettokapitalindkomst skal den ikke 

modregnes i den personlig indkomst, det er kun positivt nettokapitalindkomst som skal tillægges (Aage 

Michelsen, 2013). Beskatningen sker til 8,08 procent i 2015 jævnfør stk. 2 hvor der er opridset 

procentsatser fra indkomståret 2011 og frem.  

2.5.2 Topskat 

Topskatten betales ud fra bestemmelserne i PSL § 7. Beregningsgrundlaget for topskatten opgøres efter PSL 

§ 7, stk. 1, som den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Positiv 

nettokapitalindkomst indgår kun i topskattegrundlaget med den del der overstiger et bundfradrag på 

41.400 kr. 

Skatteyderen skal betale topskat, hvis beregningsgrundlaget giver en samlet indkomst på kr. 459.200 efter 

arbejdsmarkedsbidrag. Topskatten udgøre 15 % og beregnes af den indkomst som overstiger bundgrænsen 

på 459.200 kr. Dvs. er en skatteyderes samlede indkomst på kr. 500.000, beregnes der topskat af 500.000 – 

459.200 = 40.800 kr. 

Har skatteyderen positiv nettokapitalindkomst som overstiger bundfradraget på kr. 41.400 sker 

topskatteberegningen i to trin. Der beregnes dels topskat af den del af beskatningsgrundlaget, der består af 

personlig indkomst, dels af hele beskatningsgrundlaget, der består af personlig indkomst tillagt positiv 

nettokapitalindkomst, der overstiger bundfradraget for medregningen heraf. Topskatten af personlig 

indkomst udgør det først beregnede skattebeløb, mens topskatten af positiv nettokapitalindkomst udgøres 

af forskellen mellem de to beregnede skattebeløb (Skatteministeriet, Skråt skatteloft - en historisk oversigt, 

2015). 
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2.5.2.1 Skrå skatteloft 

Det skrå skatteloft har sin bestemmelse i PSL § 19, som er todelt i stk. 1 der vedrører personlig indkomst og 

stk. 2 der vedrører positiv nettokapitalindkomst. Bestemmelsen sætter et loft for den skat, som 

skatteyderne kan betale. Loftet holdes op imod summen af de indkomstskatter der betales af alle 

skatteydere dvs. bundskat, topskat og sundhedsbidrag samt skatteyderens kommunale indkomstskat 

(Skatteministeriet, Skråt skatteloft - en historisk oversigt, 2015). 

Det skrå skatteloft for personlig indkomst udgør 51,95 procent i 2015 og det skrå skatteloft for positiv 

nettokapitalindkomst udgør 42,0 procent i 2015. I de kommuner, hvor summen af de statslige 

skatteprocenter (15 % topskat, 8,08 % bundskat og 4 % sundhedsbidrag) og den kommunale skatteprocent 

udgør mere end 51,95 eller 42 procent, nedsættes satsen for beregning af topskatten af personlig indkomst 

og positiv nettokapitalindkomst med forskellen mellem summen af skatteprocenterne og de skrå skatteloft 

(Skatteministeriet, Skråt skatteloft - en historisk oversigt, 2015).  

Da de statslige skatteprocenter i sagens natur er ens over hele landet, afhænger størrelsen af 

skatteloftsnedslaget af den kommunale skatteprocent, der varierer fra kommune til kommune.  

Det kan udtrykkes ved denne tabel; 

  Personlig indkomst Positiv nettokapitalindkomst 

Skrå skatteloft er opnået Kommuneskat > 24,87% Kommuneskat > 14.92% 

Skrå skatteloft er ikke opnået Kommuneskat < 24,87% Kommuneskat < 14.92% 
Tabel 3: Oversigt over opnåelse af det skrå skatteloft 

Dvs. det skrå skatteloft opnås anderledes for de to indkomsttyper, hvilket gør topskatteberegningen vil ske i 

to trin. Skatteloftet angiver som sagt, hvor høj en samlet skatteprocent, man kan komme til at betale af sin 

indkomst. Det såkaldte skrå skatteloft virker således, at hvis indkomstskatteprocenterne til staten 

bestående af sundhedsbidrag, bund-, og topskat samt skatteprocenten til kommunen tilsammen overstiger 

51,95 procent, nedsættes procenten for beregning af topskatten, der som udgangspunkt udgør 15 pct., 

med forskellen mellem summen af skatteprocenterne og 51,95 pct. 

Beregningsteknisk sker nedsættelsen ved, at de beregnede skatter deles med 15 og ganges med 15 
fratrukket de beregnede nedslagsprocenter efter det skrå skatteloft ganget med 100 (Skatteministeriet, 
Skråt skatteloft - en historisk oversigt, 2015). 

2.5.3 Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidraget er en statslig indkomstskat, der betales af alle, der har en skattepligtig indkomst, der 

overstiger personfradraget jævnfør PSL § 8 

Sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst, dvs. personlig indkomst med tillæg af positiv 

kapitalindkomst og med fradrag af negativ kapitalindkomst (rentefradrag) og af ligningsmæssige fradrag. 

Sundhedsbidraget blev en del af Forårspakke 2.0 bestemt til at skulle udfase i samme takt som bundskatten 

steg. Konsekvensen heraf er fra 2012 til 2019 sammensmeltes sundhedsbidraget gradvist med bundskatten 

og får samme indkomstgrundlag som bundskatten. Sammensmeltningen sker ved, at det nuværende 

sundhedsbidrag på 4 procent gradvist udfases med 1 procentenhed årligt. Parallelt hermed øges 

bundskatten med 1 procentenhed årligt over samme periode. Meningen var at bundskatten skulle stige 
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med de 8 procentenheder, som sundhedsbidraget var på, men imellem tiden er der med skattereformen 

2012 lavet nye regler for bundskatten så den stiger med mere end 8 procent. 

Sundhedsbidraget bliver stadig udfaset, som også kan ses af PSL § 8 

§ 8. Sundhedsbidrag efter § 5, nr. 4, beregnes af den skattepligtige indkomst med 

den procent, der anføres 2.-9. pkt. For indkomstårene 2010 og 2011 udgør procenten 

8,0. For indkomståret 2012 udgør procenten 7,0. For indkomståret 2013 udgør 

procenten 6,0. For indkomståret 2014 udgør procenten 5,0. For indkomståret 2015 

udgør procenten 4,0. For indkomståret 2016 udgør procenten 3,0. For indkomståret 

2017 udgør procenten 2,0. For indkomståret 2018 udgør procenten 1,0. For 

indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 0. 

Sundhedsbidraget er som tidligere nævnt 4 procent i 2015, hvilket også kan ses af PSL § 8. 

2.5.4 Kommuneskat 

Kommuneskat er også en del af indkomstskatten. Kommuneskatten tilfalder skatteyderens 

bopælskommune. Hovedreglen lyder, at det er den kommune, hvori skatteyderen havde bopæl 5. 

september i året før indkomståret. 

Den enkelte kommune fastsætter selv sin kommuneskat, dog inden for visse rammer der er forhandlet 

mellem KL og Finansministeriet. Kommuneskatten beregnes ligesom den statslige bundskat og 

sundhedsbidraget af den skattepligtige indkomst minus personfradrag. Beregning og opkrævning mv. sker 

sammen med de øvrige personindkomstskatter. 

2.5.5 Kirkeskat 

Skatteyder der er medlem af den danske folkekirke skal betale kirkeskat. Kirkeskatten er en valgfri skat, 

som ca. 78 % af danskerne betaler. Sammen med et stort statsligt bidrag dækker kirkeskatten udgifterne 

for den danske folkekirke. Man kan slip for at betale skatten ved at melde sig ud af folkekirken. 

2.5.6 Grøn check 

Den grønne check er hverken en skat eller en check, men derimod en skattefri kompensation for forhøjede 

energi- og miljøafgifter. Grøn check blev indført med "Lov nr. 472 af 12/06-2009 om skattefri kompensation 

for forhøjede energi- og miljøafgifter (grøn check)", og havde sin virkning fra og med indkomståret 2010. 

Grøn check er et kompensationsbeløb, hvor modtagelse af dette kompensationsbeløb afhænger af 

skatteyderens indkomst. Kompensationsbeløbet der af skatteyderne modtages som grøn check udgør 955 

kr. i 2015 niveau. Det udbetales til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år. For skatteyder, 

hvor den personlige indkomst minus arbejdsmarkedsbidrag overstiger et bundfradrag på 374.800 kr. 

aftrappes kompensationsbeløbet jævnfør lovens § 2 (Den juridiske vejledning, 2015). 

Skatteyder der ved indkomståret udløb er fyldt 18 år, hvis indkomst er mindre end 219.000 kr. vil ydermere 

modtage et tillæg til grøn check på kr. 280 i 2015 niveau.  
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Grøn check er et kompensationsbeløb, der modregnes i skatterne på årsopgørelsen jævnfør lovens § 4. Har 

skatteyderen ingen skatter eller mindre skat at modregne den grønne check i, vil et eventuelt overskydende 

kompensationsbeløb udbetales sammen med øvrig overskydende skat (Den juridiske vejledning, 2015). 

2.6 Særlige familierelaterede skatteberegningsregler 
KSL foreskriver ellers, at ægtepar ses som to skatteindivider, dog er der beregningsmæssig fordele, hvilket 
der kigges nærmere på i nærværende afsnit. 

2.6.1 Bundskat 

Eksempelvis kunne det erfares i afsnit 2.5.1, at jævnfør PSL § 6 betales der bundskat af den personlige 
indkomst med tillæg fra positiv nettokapitalindkomst. I PSL § 6 stk. 3 er der indflettet en særlig regel 
vedrørende ægtepar, da kapitalindkomsten kan påvirkes positivt på baggrund af ens civilstand. Der står 
nemlig følgende; 

Stk. 3. Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i 

den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden skatten efter stk. 1 og 2 

beregnes. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets 

udløb. (SKAT, 2015)” 

Dvs. beskatningsgrundlaget kan mindskes, og der kan opnås højere fradragsværdi af negativ 

nettokapitalindkomst, hvis man er gift end hvis man er single eller samlevende. 

Normalt vil fradrag for negativ nettokapitalindkomst indgå i de ligningsmæssige fradrag, som ikke er en del 

af grundlaget ved bundskat, hvis skatteyderen er gift, vil ægtefællen opnå at få nedskrevet deres positive 

nettokapitalindkomst, således at bundskatten betales af et mindre grundlag. Dvs. der opnås en fordel ved 

at kunne fradrag nettokapitalindkomsten til hundrede procent i stedet for ligningsmæssigt. 

2.6.2 Topskat 

Hver ægtefælle skal betale topskat af sin personlige indkomst. Topskatten beregnes som nævnt i afsnit 

2.5.2. Der findes dog særlige regler vedrørende topskat og ægtepar. De særlige regler findes i PSL § 7 stk. 7-

12. Ligesom ved bundskatten er der fordele at hente ved ægteskabet, når det drejer sig om topskat. 

Reglerne vedrørende topskat opererer med to ord bundfradrag og brundgrænse, som det er vigtigt at 

skelne imellem. Det har nemlig betydning, hvorvidt det er det ene eller det andet. Betydningen består i, at 

det ene kan en ægtefælle benytte den uudnyttede værdi, hvorved det kan de ikke ved den anden.  

Bundgrænsen for topskat på kr. 459.200 kan ikke overføres mellem ægtefæller, dvs. tjener den ene 

ægtefælle 350.000 og den anden 560.000, kan den uudnyttede del fra 350.000 optil 459.200 ikke 

fratrækkes hos den anden ægtefælle, så denne kommer under bundgrænsen. 

Til gengæld bundfradraget for positiv nettokapitalindkomst på kr. 41.400 kan overføres mellem ægtefæller. 

Dvs. har den ene ægtefælles positiv nettokapitalindkomst for kr. 30.000 og den anden for 52.000, kan den 

uudnyttede værdi på kr. 11.400 fra første ægtefælle fratrækkes hos den anden ægtefælle, så den positive 

nettokapitalindkomst ikke indgår i beregningsgrundlaget. 

Giver beregningsgrundlaget en positiv nettokapitalindkomst udover bundfradraget beregnes topskatten 

således: Hos den ægtefælle, der har den højeste personlige indkomst, tillægges ægtefællernes samlede 
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positive nettokapitalindkomst udover grundbeløbet på de to gange 41.400 kr., og skatten beregnes med 15 

% af det samlede beløb, der overstiger et bundfradrag på 459.200 kr. Det kan vises ved Tabel 4 

Det kan ses af Tabel 4, at ægtefælle 1 har den højeste personlige indkomst, derfor sker den samlede 

beskatning af positive nettokapitalindkomster ud fra ægtefælle 1´s oplysninger. Den samlede skat fordeles 

således forholdsmæssigt til sidst efter, hvor stor en andel af de samlede positive nettokapitalindkomster 

ægtefællen har. Havde ægtefællerne haft lige store kapitalindkomster, var skatten delt 50/50. 

Det er en forudsætning for sambeskatning af ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst, at 

ægtefællerne er samlevende i hele indkomståret, og at dette udgør en periode på et helt år. 

Opgørelse af topskat for ægtefæller 

Indkomstoplysninger Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Ægtefælle 1 + 2 

1. Personlig indkomst efter AM 
         
550.000  

         
350.000    

2. Positiv nettokapitalindkomst 
           
65.000  

           
55.000    

3. Fradragsbeløb i kapitalindk. 
           
41.400  

           
41.400    

4. Grundlag for topskat af positiv 
nettokapitalindkomst: (2)-(3) 

           
23.600  

           
13.600  

                  
37.200  

5. Positiv nettokapitalindkomsts placering 
(ægtefælle med højst personlig indkomst) 

           
37.200      

6. Bundgrænse ved topskat efter AM 
         
459.200  

         
459.200    

7. Topskat af personlig indkomst:15 % af ((1)-
(6)) 

           
13.620      

8. Topskattegrundlag 
vedr. nettokapitalindkomst: (1)+(5)     

                
587.200  

9. 15 % skat af ((8) - 459.200)     
                  
19.200  

10. Samlet topskat af kapitalindkomst: (9)-(7)     
                    
5.580  

11. Fordeling af topskat af 
nettokapitalindkomst: (10)x((4)/(5)) 

             
3.540  

             
2.040    

12. Samlet topskat: (7)+(11) 
           
17.160  

             
2.040    

Tabel 4: opgørelse af topskat for ægtefæller 

2.6.3 Grøn check 

Egentlig påvirker den grønne check ikke af familiemæssige forhold, og dog lidt alligevel. Der ydes nemlig et 

supplerende kompensationsbeløb på 220 kr. pr. barn, dog højst op til 2 børn jævnfør lovens § 1, stk. 1 og 2. 

Lovens § 1, stk. 1-4, indeholder forskellige betingelser for kompensationsbeløbet.  

Betingelserne for at få grøn check for sine børn er følgende: 

1. Personen skal være fuldt skattepligtig den første dag i indkomståret. 
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2. Barnet skal være under 18 år ved indkomstårets udløb. 

3. Barnet skal være født senest den første dag i indkomståret. 

4. Barnet skal opholde sig her i landet den første dag i indkomståret, med mindre der er tale om et 

kortvarigt ophold i udlandet.  

5. Barnet må ikke have indgået ægteskab. 

6. Barnet må ikke være anbragt udenfor hjemmet, være optaget i en døgnforanstaltning eller i øvrigt 

forsørges af offentlige midler. 

7. Personer, der har valgt beskatning efter forskerordningen KSL §§ 48E og 48F, kan ikke få 

supplerende grøn check. 

Kompensationsbeløbet til børnene indregnes som udgangspunkt i moderens forskudsregistrering, Dog 

indregnes den hos:  

1. Faderen, hvis det kun er ham, der har forældremyndigheden over barnet. 

2. Faderen, hvis barnet bor hos ham - uafhængigt af, hvem der har forældremyndigheden. 

3. Plejeforældre, jf. § 78 i lov om social service.  

Aftrapning af det supplerende kompensationsbeløb sker ligesom for den almene kompensation. Aftrapning 

sker for skatteyder med høj indkomst.. Aftrapningen sker med 7,5 procent af indkomster over 374.800 kr. 

med tillæg af et fast beløb på 12.733 kr., dvs. ved en indkomst over 387.533 kr. i 2015  

Kapitel 3 Analyserende afsnit 

3.1 Indkomst Analyse 

3.1.1 Introduktion 

Skatteevneprincippet bygger på, at de rigeste i samfundet bidrager med en større del til den fælles 

samfundskage. Det kunne derfor være interessant, at starte analysen med et overblik over udviklingen i 

danskernes indkomster. Dette kunne være interessant, da det tegner et billede af, om hvorvidt danskernes 

indkomster er steget ensartet, samt fordelingen mellem overklasse, mellemklasse og underklasse er jævn. 

Analysen af indkomster skal dels give et billede af, hvorledes udviklingen har været gennem en årrække, 

samt hvor store ujævnheder der er mellem de forskellige samfundslag. Grunden til dette anses for vigtigt i 

denne analyse er, at det giver et billede af om indkomsterne er steget ligeligt med skattens udvikling eller 

om der er ujævnheder. Eksempelvis er indkomsten faldet for mellemklassen, men steget for overklassen, 

skulle det samme gerne give sig til udtryk i skatten, hvis skatteevneprincippet skal overholdes. 

Ydermere bruges denne del af analysen til, at danne et billede af lønnen til de manuelle beregninger, som 

vil blive foretaget i næste del af analysen, nemlig den skattemæssige del. 

Denne analyse vil gør brug af data materiale fra Danmarks Statistik, der viser indkomsternes fordeling 

opdelt på forskellige niveauer i samfundet og civilstand. Det interessant er om, eksempelvis civilstand kan 

påvirke indkomsten, eller om der er sammenfald mellem civilstand og samfundsniveau. Data fra Danmarks 

statistik dækker tal frem til og med 2013, derfor har jeg via arbejderbevægelsens erhvervsråd fundet nyere 

analyser fra november 2015, som vil blive inddraget i denne del af analysen. 
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3.1.2 Analyse 

En analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd i november 2015 viste, at hver sjette ung er ufaglært og 

heller ikke i gang med en uddannelse, hvilket er en stor brøkdel af de danske unge. Spørgsmålet er om det 

er et bevidst valg eller om det er ”arveligt”. 

Ofte siges det, at vi bliver som vores forældre. Er vores forældre højt uddannet, vil vi med høj 

sandsynlighed også blive det og omvendt. Men alligevel lader det til, at flere danskere forsørger at være 

mønsterbryder. Går vi blot små 50 år tilbage, var mange dansker ufaglærte, og der var stor forskel på 

direktører og ”almindelige” ansatte. I dag er organisationen fladet lidt ud, og direktøren kan sagtens være 

søskende med avisbuddet og have forældre fra arbejderklassen. Men er indkomsten også fladet mere ud? 

Det er jo spørgsmålet.  

Træder vi alle et skridt tilbage og ser verden udefra, vil de fleste ud fra en logisk sans sige, det er fair at 

desto længere uddannelse - desto større ansvar – desto mere i løn. Det anses for rimeligt, for hvem vil 

studere 10 år, hvis lønnen var den samme som den der begyndte at arbejde efter folkeskolen. 

Kigges der på indkomstfordelingen i forhold til uddannelse, ses der markante ujævnheder. 

Personindkomster efter indkomsttype, enhed, område, tid, 

uddannelsesniveau og køn 

  Mænd Kvinder 

4 Løn 
  

Gennemsnit for personer med indkomsttypen (Kr) 
  

Region Hovedstaden 
  

2013 
  

10 GRUNDSKOLE 198 944 155 581 

20+25 GYMNASIALE UDDANNELSER 261 270 173 850 

35 ERHVERVSUDDANNELSER 362 477 302 623 

40 KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 425 562 335 559 

50+60 MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INKL. BACHELOR 441 656 315 190 

65 LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 617 469 444 752 

 Figur 1 oversigt over indkomst fordelt på uddannelsesniveau. Kilde Danmarks Statistik 

Uddannelsesniveauerne i Figur 1 er som følgende; erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis uddannelse 

til murer, tømrer og elektriker.  En lang videregående uddannelse omfatter både master-, kandidat- og 

ph.d.-uddannelser, som har en længde på 4-8 år, og er eksempelvis uddannelse til læge og jurist. 

Mellemlange videregående uddannelser har en længde på 2-4 år og er eksempelvis uddannelse til 

sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør. Korte videregående uddannelser har en længde op til 2 

år og er eksempelvis uddannelse til ejendomsmægler, datamatiker og politibetjent. 

Det ses tydeligt af Figur 1, at kvinders indkomst er betydelig mindre end mænds. Søger man svar eller 

forklaring på dette via internettet, kan man læse adskillige årsagsforklaringer. Der er blandt andet forsker, 

som mener det relaterer sig til, at vi blot skal 75-100 år tilbage i tiden, hvor der var meget få kvinder på 

arbejdsmarkedet. Manden var hovedforsørgeren, og kvinden den der stod for de hjemmelige gøremål. 

Manden har derfor været mere på arbejdsmarkedet og har en naturligevne til at forhandle bedre løn. Mens 

andre forsker mener, at forklaringen skal findes ved, at flere kvinder arbejder i den offentlige sektor og 
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mændene holder sig til den private, derfor ses denne forskel, da lønnen i den offentlige sektor er mindre 

end i den private. Som sagt er årsagsforklaringerne meget forskellige når man kigger på internettet. 

Heldigvis er skattestillingen ens for både mænd og kvinder, hvilket gør det muligt at sammenligne trods den 

store forskel i lønniveauet.  

Kigger man bort fra forskellen mellem køn, og kigger på de forskellige uddannelsesniveauer ses der 

markante forskelle. Logisk giver det god mening at desto længere uddannelse desto mere vil man få i 

lønningsposen. Det kan dog vurderes om forskellen er rimelig. 

En sammenligning af forskellen mellem de forskellige uddannelsesniveauer viser, at en person der er 

ufaglært, og begyndt at arbejde direkte efter folkeskolen, får omkring en fjerdedel af det en person med en 

lang videregående uddannelse få. 

  

Grundskole Gym.udd Erhversudd KVU MVU LVU 

          198.944            261.270            362.477            425.562            441.656            617.469  

Grundskole 

                          198.944  

 Gym. Udd.  

24%                         261.270  

 Erhvervsudd.  

45% 28%                       362.477  

 KVU  

53% 39% 15%                     425.562  

 MVU  

55% 41% 18% 4%                   441.656  

 LVU  

68% 58% 41% 31% 28%                 617.469  
Tabel 5: Forskellen i lønindkomst på uddannelsesniveau i procent 

Tabel 5: Forskellen i lønindkomst på uddannelsesniveau i procent viser forskellen mellem to 

uddannelsesniveauer. På flere af uddannelsesniveauerne gives der betydelig bedre løn ved en højere 

uddannelse, mens forskellen mellem en kort videregående og mellemlang videregående er af mindre 

karakter. Forskellen mellem kort og mellemlang videregående uddannelse er kun 4 %, hvor den imellem 

mellemlang og lang videregående er 28 %. Dvs. at tager man en længere uddannelse er der faktisk flere 

lønkroner at hente ved at gå højere i uddannelseshierarkiet.  

Det interessante er, at de mest markante forskelle ligger ved en skilning mellem gymnasiale uddannelse og 

erhvervsuddannelse. Den gymnasiale uddannelse og uddannelsesniveauer nedefter giver et stort spænd 

lønmæssigt op til næste niveau. Erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse og mellemlang 

videregående uddannelse giver ikke de store forskelle. Forskellene lægger på 4, 15 og 18 procent, hvor den 

største forskel som helhed er mellem erhvervsuddannelse og kort videregående, da disse er tæt 

beslægtede og alligevel er der 15 procents forskel mellem disse to indkomster, hvor der er 18 procents 

forskel op til den mellemlange videregående uddannelse. Til sidst er der den lange videregående 

uddannelse som lægge markant afstand til alle de øvrige uddannelsesniveauer.  
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Det kunne derfor være interessant, at se fordelingen af uddannelse på civilstand, samt hvorvidt der er 

forskel på indkomsten inden for samme uddannelsesniveau.  

Tabel 6 nedenfor viser antallet med en given civilstand, der har et givet uddannelsesniveau. Her er det 

interessant at se, hvordan enlige skiller sig ud fra de øvrige to kategorier. Par og familier ses følgende 

tendens. Er civilstanden med børn er der flest med lang videregående uddannelse, men er civilstanden 

derimod uden børn er der flest med erhvervsuddannelse. Her skiller enlige sig ud ved, at både med og uden 

børn er der flest med erhvervsuddannelser. 

  
GRUNDSKO-
LE 

GYMNASIALE 
UDDANNEL-
SER 

ERHVERVS-
UDDANNEL-
SER 

KORTE 
VIDEREGÅ-
ENDE UDD. 

MELLEM-
LANGE 
VIDEREGÅ-
ENDE UDD. 

LANGE 
VIDEREGÅ-
ENDE UDD. 

Familier i alt 69.527 70.300 167.872 31.755 144.323 129.388 

Familier uden børn 53.420 60.907 105.989 19.042 87.723 65.345 

Familier med børn 16.107 9.393 61.883 12.713 56.600 64.043 

Par i alt 16.480 14.298 89.447 17.860 81.161 88.688 

Par uden børn 8.588 8.827 44.740 7.650 36.910 31.936 

Par med børn 7.892 5.471 44.707 10.210 44.251 56.752 

Enlige i alt 53.047 56.002 78.425 13.895 63.162 40.700 

Enlige uden børn 44.832 52.080 61.249 11.392 50.813 33.409 

Enlige med børn 8.215 3.922 17.176 2.503 12.349 7.291 

Tabel 6 Oversigt der viser antal med given civilstand og uddannelsesniveau 

Ydermere er det interessant at se, at enlige med børn med en lang videregående uddannelse er markant 

mindre end alle de øvrige civilstande. Kategorien enlige uden børn er ca. 4,5 gange så mange udannet på 

det højeste niveau.  

Man skal dog lige holde sig for øje, at tallene dækker aldersgruppen 15-69, hvilket kan have betydning for 

tallene, blandt andet under kategorien enlige uden børn, vil det kunne antages at en brøkdel af antallet vil 

være unge studerende, som har et fritidsjob. Ydermere kan par og familier uden børn være ældre omkring 

69 år, hvor børnene er flyttet. Men med det for øje giver Tabel 6 et fint overblik over fordelingen af 

uddannelsesniveau ud på civilstand, hvor man hurtigt kan snydes af, at enlige med børn i mindre grad får 

en lang videregående uddannelse, dette er dog ikke helt virkeligheden, for omregner man eksempelvis til 

procent, kan man se at omkring 13-14 % af enlige dansker får en lang videregående uddannelse, hvilket er 

et fint tal, når man holder for øje, at denne civilstand ”enlige” kan indeholde en større brøkdel af unge, 

hvor de fortsat går i skole og indtægtskilden som lægger til grund for statistikken er deres fritidsjob. 

Det interessante ved at kigge på Tabel 7 er, at indenfor hver civilstand er der forskellige 

uddannelsesniveauer, som danner ligheder og ujævnheder. 

Civilstanden familier ses der ligheder mellem den procentmæssige fordeling på de tre mellemste 

uddannelsesniveauer, hvor ydere niveauer giver større ujævnheder. En af forklaringerne til den store 

ujævnhed ved fx folkeskole og gymnasiale uddannelse kan være aldersfordelingen i statistikken. I 1950érne 

og 1960érne behøvede man ikke uddannelse for at få et job, og størstedelen af arbejderklassen den gang 
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var ufaglærte, så da statistikken tager aldersgruppen 15-69 år, vil der være indkomstkilder der starte deres 

erhvervsliv i den tid.  

  
GRUND-
SKOLE 

GYMNASIALE 
UDDANNELSE 

ERHVERVS-
UDDANNEL-
SER 

KORTE 
VIDEREGÅEN-
DE UDD. 

MELLEMLANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDD. 

LANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDD. 

Familier i alt             

Familier uden børn 14% 16% 27% 5% 22% 17% 

Familier med børn 7% 4% 28% 6% 26% 29% 

Par i alt             

Par uden børn 6% 6% 32% 6% 27% 23% 

Par med børn 5% 3% 26% 6% 26% 34% 

Enlige i alt             

Enlige uden børn 18% 21% 24% 4% 20% 13% 

Enlige med børn 16% 8% 33% 5% 24% 14% 
Tabel 7 viser den procentmæssige fordeling af uddannelsesniveau inden for en given civilstand (sammenligning vandret) 

Derimod er parrenes største ligheder på niveauer som folkeskole, kort videregående uddannelse og 

mellemlang videregående uddannelse. I denne civilstand er de største procentmæssige andel omkring 

erhvervs uddannelser, mellemlange videregående uddannelse og lang videregående uddannelse, hvilket 

nok viser i dagens Danmark uddanner vi os i en højere grad end før i tiden, primært af den årsag at opnå et 

arbejde. 

Til sidste ses det, at enlige har store ujævnheder omkring gymnasiale uddannelse og erhvervsuddannelser, 

hvilket højst sandsynlig er påvirket af aldersgruppen igen, da den yngst del af statistikken er den 

uddannelseskyndig alder, og derfor kan tallene være præget af disse indkomstkilder. 

Spændende er det at se på, om indkomstfordelingen er ujævn på de forskellige civilstande, når der 

sammenlignes inden for samme uddannelsesniveau. Det kan derfor ses af Tabel 8 hvad indkomsten er for 

de forskellige civilstande og uddannelsesniveauer.  

  
GRUND-
SKOLE 

GYMNASIALE 
UDDANNEL-
SER 

ERHVERVS-
UDDAN-
NELSER 

KORTE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

MELLEM-
LANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

LANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

Familier i alt 242.488 221.441 448.889 522.477 520.067 788.131 

Familier uden børn 221.853 182.192 382.441 412.889 395.716 591.560 

Familier med børn 310.927 475.941 562.697 686.624 712.796 988.699 

Par i alt 368.058 425.968 574.015 676.436 691.505 946.262 

Par uden børn 346.035 333.390 495.682 564.151 558.139 762.238 

Par med børn 392.024 575.335 652.406 760.567 802.747 1.049.817 

Enlige i alt 203.478 169.222 306.178 324.586 299.774 443.555 

Enlige uden børn 198.065 156.566 299.723 311.312 277.733 428.407 

Enlige med børn 233.018 337.291 329.196 385.003 390.467 512.966 
Tabel 8 Gennemsnitlig indkomst for en given civilstand og uddannelsesniveau 
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Et hurtigt blik henover tabellen viser hurtigt at der er ujævnheder til trods for, det er samme 

uddannelsesniveau, som indkomstkilderne har. Det skal dog holdes for øje, at familier og par dækker 

indkomster for to indkomstkilder, hvor enlige kun er en. Der vil derfor være noget forskel, som der skal 

tages højde for – men det skal ikke være meget mere end dobbelt. 

Umiddelbart er det store tal, at sidde og sammenligne på. Indkomsten er derfor i Tabel 9 omregnet til 

procentmæssig andel inden for uddannelsesniveauet samt pr. indkomstkilde. Grunden til der er omregnet 

til pr. indkomstkilde er, så sammenligningsgrundlaget er ens for familier, par og enlige. 

Umiddelbart er der et tal der er i øjnefaldende. Familier uden børn er markant mindre end familier med 

børn, og lægger under indkomsten for enlige. Det kan være en fejl, men jeg har forsøgt at ændre lidt på 

søgekriterierne, hvilket fremkalder samme resultat, derfor har jeg valgt at basere analysen på disse tal. 

Det interessante er, om der er markante forskelle i indkomsten fordelt på civilstand. Hvis det antages at 

familier og par dækker over minimum to indkomstkilder skal disse gerne være dobbelt så store som enlige 

for at indkomstfordelingen er jævn. Dette kan af Tabel 9 udledes, at det umiddelbart ikke er tilfældet. I 

flere af uddannelsesniveauerne lægger enlige faktisk højst når der sammenlignes pr. indkomstkilde. Et 

eksempel kunne være civilstanden enlige med børn, som har en gymnasiale uddannelse, deres indkomst er 

16 % af den samle indkomst for dette uddannelsesniveau. Indkomstprocent for familier og par på samme 

niveau er for familier på 12 % og 14 % til par. Enlige med børn topper altså med hele 2 procentpoint ned til 

den nærmeste. Dette kan skyldes mange faktorer, men hovedfaktoren må være, at de enlige med børn på 

dette uddannelsesniveau arbejder flere timer, eksempelvis i elevstilliger, butik eller lignende, for at have 

råd til både dem selv og deres børn. Ved to indkomstkilder er der bedre mulighed for et tilsvarende 

rådighedsbeløb som den enlige ved mindre indkomster, da der ikke skal to huslejer mv 

  
GRUND-
SKOLE 

GYMNASIALE 
UDDANNEL-
SER 

ERHVERVS-
UDDANNEL-
SER 

KORTE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

MELLEMLANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

LANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

Familier i alt             

Familier uden børn 7% 4% 7% 7% 6% 7% 

Familier med børn 9% 12% 10% 11% 11% 11% 

Par i alt             

Par uden børn 10% 8% 9% 9% 9% 9% 

Par med børn 12% 14% 12% 12% 13% 12% 

Enlige i alt             

Enlige uden børn 12% 8% 11% 10% 9% 10% 

Enlige med børn 14% 16% 12% 12% 12% 12% 
 Tabel 9 Gennemsnitlig indkomst for en given civilstand og uddannelsesniveau i procent pr. indkomstkilde (sammenligning 
lodret) 

Det er også vigtigt, at huske på data dækker indkomster fra kilder i aldersgruppen 15-69 år, hvor 

indkomsten er typen løn. Data tager derfor ikke højde for seniorordninger, efterlønners og pensionisters 

lille ekstra indtjeninger, elevjobs, deltid eller studiejob. Det er derfor muligt, at årsagen til eksempelvis den 

meget lavere indkomst for familier uden børn kan derfor findes ved, at data kan indeholde kilder, hvor 
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lønnen er minimal, men den fortsat indgår i beregningen af den gennemsnitløn for gruppen af 

indkomstkilder.  

Det er interessant at se, at familier faktisk er dem som har den mindste indkomst inden for 

uddannelsesniveauerne. Faktisk følges enlige og par meget fint hinanden. En tanke man kunne få er, om 

det har indflydelse, at det er med eller uden børn, hvilket der hurtigt vil afrundes med nedenfor. 

Tabel 10 viser civilstandens indkomst i procent af den samle indkomst indenfor en præcis gruppe der 

hedder enten med børn eller uden børn. På den måde kan der dannes et overblik over om indkomsten 

indenfor disse grupper. Samt om hvorvidt indkomsten er jævnt fordelt eller om en civilstandsgruppe tjener 

betydelig mere eller mindre end andre.  

  
GRUND-
SKOLE 

GYMNASIALE 
UDDANNEL-
SER 

ERHVERVS-
UDDANNEL-
SER 

KORTE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

MELLEMLANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

LANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 

Familier uden børn 14% 14% 16% 16% 16% 17% 

Par uden børn 23% 25% 21% 22% 23% 21% 

Enlige uden børn 26% 23% 25% 24% 23% 24% 

              

Familier med børn 17% 17% 18% 19% 19% 19% 

Par med børn 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

Enlige med børn 25% 24% 21% 21% 20% 20% 
Tabel 10 Indkomstandel pr. indkomstkilde delt i grupper med og uden børn 

Tabel 10 er ligesom Tabel 9 omregnet til pr. indkomstkilde, så der bedre kan sammenlignes. Tabel 10 viser 

store ujævnheder ved indkomsten på de forskellige civilstande uden børn. Her lægger enlige primært 

markant højere end de øvrige to civilstande. Mest markant er forskellen mellem enlige og familier med 

folkeskolen som fuldførte uddannelsesniveau, her er forskellen hele 12 procentpoint, hvilket er en 

tredjedel af de enliges indkomst. Faktisk svinger ujævnheden mellem familier og enlige på et sted imellem 

7-12 procentpoint, hvilket er omkring en tredjedel ved hver uddannelse. Årsagerne kan være mange, men 

det første jeg kommer til at tænk på, er at det kan være fordi de enlige ikke har forpligtelse, så de arbejder 

måske mere, men dette passer dårligt sammen med, at enlige og par faktisk følges nogenlunde jævnt. 

Kigges der på gruppe med civilstand med børn, kan der ses jævn fordeling af indkomsten mellem de tre 

civilstande i forhold til de højere uddannelsesniveauer. Kigges der på uddannelsesniveauerne folkeskole og 

gymnasium er der ujævnheder svarende til omkring 8 procentpoint, hvilket kan skyldes det er studerende, 

hvor de ved en civilstand på par eller familie, kan nøjes med en mindre indtægt, da visse udgifter ikke 

fordobles pga. man er to, men de skal betales også selvom man kun er en eksempelvis husleje. 

3.1.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes ud fra ovenstående analyse, at indkomsten afhænger i højgrad af 

uddannelsesniveauet, hvilket naturligvis er logisk, da der med en længere uddannelse kræver et større 

ansvar. Dog udgør en indkomst med folkeskolen som højeste fuldførte uddannelsesniveau kun en tredjedel 

af indkomsten med en lang videregående uddannelse. Dette kan virke ulogisk at forskellen skal være så høj, 

dog er det ikke mellem alle uddannelsesniveauer der ses så markante forskelle. En lille forskel i lønniveauet 
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burde også være acceptabelt, for ellers vil ingen bruge lang tid på at uddanne sig, og så ville vi for eksempel 

ikke have kvalificeret læger mv. Spørgsmålet er dog, hvor stor en forskel i lønniveauet er acceptabel, dette 

spørgsmål kan nok kun svares individuelt, for hvad der er acceptabelt for mig, er ikke sikkert det er 

acceptabel for andre.  

En faktor er dog sikkert at vurdere indkomsten på. Tales der om lige løn for lige arbejde, så burde 

indkomsten fordelt på en given civilstand og et givet uddannelsesniveau være jævn. Indkomsten burde ikke 

påvirkes af om man er enlig, par eller familie. Det var derfor interessant at se, at der faktisk er store 

ujævnheder i forhold til de forskellige civilstande. Det virker helt utroligt at enlige uden børn tjener ca. en 

tredjedel mere familier uden børn, men samtidige følge indkomsten fint indkomsten for par. Det kan tyde 

på, at aldersgruppen for dataene fra Danmarks statstik spille en rolle i denne fordeling. 

3.2 Skattemæssig analyse 

3.2.1 Introduktion 

Denne analyse tager udgangspunkt i mine beregninger ud fra den erfarede viden i det beskrivende afsnit. 

For at beregningerne giver sammenlignelige data, har jeg valgt at benytte fælles faktorer for indholdet i 

beregningerne. Dvs. følgende vil blive brugt i beregningerne; 

Høj indkomst 700.000 

Mellem indkomst 460.000 

Lav indkomst 225.000 

Fagligt kontingent 6.000 

Befordring 40.000 

Bidrag til A-Kasse mv. 4.500 

Renteudgifter 70.000 

Renteindtægter 50.000 

    

Ved ægtefæller person nr. 2   

Renteudgifter 35.000 

Renteindtægter 35.000 

 

Beregningerne vil tage udgangspunkt i skattemæssige tal og sats for 2015.  

Analysen vil blive opstillet således, at der startes med en analyse af samtlige civilgrupper med en høj 

indkomst. Der ses både på tilfælde med positiv og negativ nettokapitalindkomst, hvor der sammenlignes 

inden for denne indkomstgruppe. Dernæst ses der på samtlige civilgrupper med en mellem indkomst og 

bageftercivilgrupper med en lav indkomst, hvor sammenligningen sker identiske med høj indkomst. Dette 

er valgt for at danne et overblik over indkomstgrupperne, om der er markante forskellige eller ligheder. Til 

sidst ses der på samtlige beregninger, dvs. både høj, mellem og lav indkomst, samt positiv og negativ 

nettokapitalindkomst for alle civilgrupper. Dette er valgt for at danne et stort overblik over alle senarier, til 

at analyser eventuelle sammenfald eller uoverensstemmelser med skatteevneprincippet. Det skulle gerne 

skabe passende overgang til næste analyse som er rådighedsbeløbet. 
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3.2.2 Analyse 

3.2.2.1 Høj indkomst 

Den høje indkomst på kr. 700.000 vil medføre at der ikke gives kompensation i forhold til reglerne om den 

grønne check, derfor ses de ikke i skatteberegningen for den høje indkomst, da de giver nul. Den grønne 

check vil først ses i beregningerne senere. 

Ydermere vil den ekstra befordring ikke ses i beregningerne med den høje indkomst, da indkomsten er for 

høj og der ingen ekstra befordring ydes. Det er lidt interessant at allerede fra start kan der udelukkes to 

skattefradrag fra skatteberegningen for en høj indkomst. Den ene er oven i købet direkte fradrag i skatten 

og reelle penge som skatteyderen får imellem hænderne. Det er derfor interessant at se, hvad 

beregningerne kommer frem til. Beregningerne er som følgende;  
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Skatteopgørelse enlig forsørger 

  Positiv nettokap. Negativ nettokap. 

 Sats Mel.regn. Beløb Mel.regn. Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  70.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -70.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger 37.800 17.900  17.900  

Ligningsmæssigfradrag i alt   95.200  95.200 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -70.000 

- Ligningsmæssig fradrag   95.200  95.200 

Skattepligtige indkomst   601.192  481.192 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  56.268  52.228 

Topskat 0,1500 29.369 29.369 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  24.048  19.248 

Kommuneskat 0,2570  154.506  123.666 

Kirkeskat 0,0085  5.110  4.090 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 - - 50.000 -2.000 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 - - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   299.287  256.224 

Tabel 11 Enlig forsørger, høj indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse enlig 

  Positiv nettokap. Negativ nettokap. 

 Sats Mel.regn. Beløb Mel.regn. Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  70.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -70.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -70.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   619.092  499.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  56.268  52.228 

Topskat 0,1500 29.369 29.369 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  24.764  19.964 

Kommuneskat 0,2570  159.107  128.267 

Kirkeskat 0,0085  5.262  4.242 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   50.000 -2.000 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 - - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   304.755  261.692 

Tabel 12 Enlig, høj indkomst, med både Positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende positiv nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  35.000  

Renteudgifter  -    

Kapitalindkomst i alt   50.000  35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   619.092  604.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  56.268  55.056 

Topskat 0,1500 29.369 29.369 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  24.764  24.164 

Kommuneskat 0,2570  159.107  155.252 

Kirkeskat 0,0085  5.262  5.135 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 690 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   304.755  298.598 

Tabel 13 samlevende, høj indkomst og positiv nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende negativ nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  -  -  

Renteudgifter  70.000  35.000  

Kapitalindkomst i alt   -70.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   -70.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   499.092  534.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  52.228  52.228 

Topskat 0,1500 28.079 28.079 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  19.964  21.364 

Kommuneskat 0,2570  128.267  137.262 

Kirkeskat 0,0085  4.242  4.540 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 50.000 -2.000 35.000 -1.400 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 4.463 - 4.463 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   261.692  272.985 

Tabel 14 samlevende, høj indkomst og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende med både en positiv og negativ nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  35.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   619.092  534.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  52.228  52.228 

Topskat 0,1500 29.369 29.369 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  24.764  21.364 

Kommuneskat 0,2570  159.107  137.262 

Kirkeskat 0,0085  5.262  4.540 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   35.000 -1.400 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 4.463 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   300.715  272.985 

Tabel 15 samlevende, høj indkomst og med både en positiv og en negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller positiv nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  35.000  

Renteudgifter  -    

Kapitalindkomst i alt   50.000  35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   619.092  604.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  56.268  55.056 

Topskat 0,1500 28.409 28.409 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  24.764  24.164 

Kommuneskat 0,2570  159.107  155.252 

Kirkeskat 0,0085  5.262  5.135 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -237 -237 690 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   304.485  298.598 

Tabel 16 ægtepar, høj indkomst og positiv nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller negativ nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  -  -  

Renteudgifter  70.000  35.000  

Kapitalindkomst i alt   -70.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   -70.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   499.092  534.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  52.228  52.228 

Topskat 0,1500 28.079 28.079 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  19.964  21.364 

Kommuneskat 0,2570  128.267  137.262 

Kirkeskat 0,0085  4.242  4.540 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 50.000 -2.000 35.000 -1.400 

Overført mel. Ægtefæller Komp. for neg. Kap.  15.000 -600 - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 4.463 - 4.463 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   261.092  272.985 

Tabel 17 ægtepar, høj indkomst og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller med både en positiv og negativ nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  700.000  700.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   702.600  702.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  35.000  

Overførsel af negativ kapitalindk. mel. ægtepar  35.000  -35.000  

Kapitalindkomst i alt   15.000  - 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 56.350 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   702.600  702.600 

-AM bidrag 0,0800  56.208  56.208 

+ Positiv kapital indkomst   15.000  - 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   584.092  569.092 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  56.208  56.208 

Bundskat 0,0808  52.228  52.228 

Topskat 0,1500 28.079 28.079 28.079 28.079 

Sundhedsbidrag 0,0400  23.364  22.764 

Kommuneskat 0,2570  150.112  146.257 

Kirkeskat 0,0085  4.965  4.837 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Topskat af personfradrag -43.400  -6.510  -6.510 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 2.846 - 4.463 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020 

Skat i alt   289.660  285.077 

Tabel 18 ægtepar høj indkomst og med både en positiv og en negativ nettokapitalindkomst 
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En samle oversigt over alle beregninger viser ikke den store forskel i den betalte skat. Dog alligevel lidt når 

man tager de givende forudsætninger i betragtning. 

 Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

 Pos.kap Neg.kap Pos.kap Neg.kap Pos.kap Neg.kap Begge Pos.kap Neg.kap begge 

Personlig 
indkomst 

702.600 702.600 702.600 702.600 1.405.200 1.405.200 1.405.200 1.405.200 1.405.200 1.405.200 

- AM birag 56.208 56.208 56.208 56.208 112.416 112.416 112.416 112.416 112.416 112.416 

+ Positiv 
kap.indk. 

50.000 -70.000 50.000 -70.000 85.000 -105.000 15.000 85.000 -105.000 15.000 

-lign.mæssig 
fradrag 

95.200 95.200 77.300 77.300 154.600 154.600 154.600 154.600 154.600 154.600 

Skattepligtig
e indkomst 

601.192 481.192 619.092 499.092 1.223.184 1.033.184 1.153.184 1.223.184 1.033.184 1.153.184 

Betalt skat i 
kr. 

299.287 256.224 304.755 261.692 603.353 534.677 573.700 603.083 534.077 574.737 

Betalt skat i 
% af indk. 

0,4260 0,3647 0,4338 0,3725 0,4294 0,3805 0,4083 0,4292 0,3801 0,4090 

Rådigheds-
beløb 

403.313 446.376 397.845 440.908 801.847 870.523 831.500 802.117 871.123 830.463 

Råd.-beløb 
pr. pers 

403.313 446.376 397.845 440.908 400.924 435.262 415.750 401.059 435.562 415.232 

Tabel 19 samlet oversigt over skatteberegninger med høj indkomst 

Tabel 19 viser skattemæssigt kan det bedst betale sig, at være enlig forsørger. Mens en enlig forsørger 

betaler 42,60 % af sin indkomst i skat, betaler en enlig uden børn 43,38 %. Den eneste forskel der er 

mellem disse to civilstande er, at den enlige forsørger får et ekstra beskæftigelsesfradrag.  

Det er dog værd at bemærke, om den enlig betaler skat efter evne. Forskellen mellem den enlig forsørger 

og enlig er 0,78 % procentpoint, hvilket ikke lyder af meget, når man tænker på indkomsten er ens, men 

den ”enlig forsørger” skal forsøge minimum et barn, hvor den enlige kun har sig selv. Denne betragtning vil 

vi kig nærmere på i næste analyse, som er vedrørende rådighedsbeløb. 

Sammenlignes ægtepar og samlevende kan det bemærkes, at disse er forholdsvis ens, hvis begge har 

positiv nettokapitalindkomst. Forskellen er 0,02 procentpoint, hvilket ikke er meget, men skyldes de særlige 

regler for ægtepar. Fx har part 2 i begge beregninger kun 35.000 kr. i renteindtægter, dette er valgt for at 

illustrerer, at der ren faktisk er fordele ved ægteskabet, da bundefradraget ved positiv 

nettokapitalindkomst på kr. 41.400 i 2015 niveau kan deles mellem parterne. Det betyder at de 6.400 kr. 

som part 2 ikke bruger af bundfradraget kan part 1 benytte, hvis de er gift, hos samlevende går de til spilde. 

Det skal dog lige holdes for øje, at det kan være svært ud fra Tabel 19 ovenfor at sammenligne enlige med 

par. Det skyldes at part 2 i civilstanden samlevende og ægtefæller har en lavere nettokapitalindkomst både 

hvad angår positiv og negativ nettokapitalindkomst. Det vil derfor give bedre sammenligningsgrundlag at se 

skatten fordelt på personniveau. 

Tabel 20 viser derfor indkomsten og skatten fordelt på person niveau, hvilket er lidt interessant at 

nærstudere. 



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 45 
 

Det ses tydeligt af Tabel 20, at person 2 og ægtefælle 2 giver de nødagtige samme tal, så derfor vil de ikke 

blive nævnt så meget nedenfor, da forudsætningerne for disse også er anderledes end de øvrige. 

 Personlig 
indkomst 

Ligningsmæs-
sigt fradrag 

Skattepligtig 
indkomst 

Betalt skat Betalt skat i % 
af skattepligtig 

indkomst 

Betalt skat i % 
af personlig 

indkomst 

Enlig fosøger 702.600 95.200 601.192 299.287 0,4978 0,4260 

Enlig 702.600 77.300 619.092 304.755 0,4923 0,4338 

Person 1 702.600 77.300 619.092 304.755 0,4923 0,4338 

Person 2 702.600 77.300 604.092 298.598 0,4943 0,4250 

Ægtefælle 1 702.600 77.300 619.092 304.485 0,4918 0,4334 

Ægtefælle 2 702.600 77.300 604.092 298.598 0,4943 0,4250 

Tabel 20 oversigt der viser betalt skat pr. person med positiv nettokapitalindkomst 

Det nærliggende vil være, at kig på enlig forsørger, enlige, person 1 og ægtefælle 1 samlet, da disse har 

samme forudsætninger. Det bemærkes at det ligningsmæssige fradrag for en ”enlig forsørger” er kr. 17.900 

højere end de øvrige. Dette svarer til det ekstra beskæftigelsesfradrag som gives til enlige forsørger. Det 

betyder, at den enlig forsørger i dette tilfælde får en stigning i det ligningsmæssige fradrag på 23,16 %. Men 

alt i alt giver det kun et fald i den betalte skat på maksimum 0,78 procentpoint, hvilket svarer til 5.468 kr. 

årligt, som den enlig forsørger sparer i skat. Tager man i betragtning, at dette var et forsøg på, at give enlige 

forsørger flere penge, kan det konkluderes at det er lykkes. Men i forhold til et lighedsprincip må det 

vurderes om der gøres en forskel på skatteyderne.  

Det ekstra beskæftigelsesfradrag kan alle skatteyder opnå ved at opfylde visse betingelser, det må derfor 

anses for at overholde lighedsprincippet, da alle kan opnå fradraget ved at opfylde samme betingelser, 

hvorvidt det opfylder skatteevneprincippet vil der ses nærmere på i næste analyse som vedrører 

rådighedsbeløb. 

 Betalt skat Betalt skat i % 
af personlig 

indkomst 

Enlig fosøger 299.287 0,4260 

Enlig 304.755 0,4338 

Person 1 304.755 0,4338 

Ægtefælle 1 304.485 0,4334 
Tabel 21 Oversigt over den betalte skat i procent (Positiv nettokapitalindkomst) 

Ydermere ses det at ægtefællers skat kan mindske i forhold til de særlige regler der findes omkring 

nettokapitalindkomsten, denne formindskelse er minimal på 0,04 procentpoint svarende til der betales 270 

kr. mindre i skat om året. 

Det må derfor vurderes i forhold til lighedsprincippet vil en høj indkomst med positive 

nettokapitalindkomst resulterer i en jævn fordeling i skatten. Der er lidt udsving ved enlige forsørger og 

ægtepar. Udsvinget ved ægtepar anses for så minimal, at det ikke har betydning i den store helhed. 

Hvorimod enlige forsørger får en noget store fordel, som skal vurderes ud fra skatteevneprincippet, om 

dette kan anses for rimeligt. 
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  Betalt skat 

Betalt skat i % 
af personlig 
indkomst 

Enlig fosøger       256.224  0,3647 

Enlig       261.692  0,3725 

Person 1        261.692  0,3725 

Ægtefælle 1       261.092  0,3716 
Tabel 22 Oversigt over den betalte skat i procent (Negativ nettokapitalindkomst) 

Det interessante er kigger man på den betalte skat ved negativ kapitalindkomst er forskellen for en enlig 

forsørger stadig 5.468 kr. dvs. 0,78 procentpoint. Mens forskellen mellem ægtepar og samlevende og enlige 

er blevet ca. dobbelt så stor nemlig 0,09 procentpoint svarende til 600 kr. mindre i skat. Fordelen ved 

ægteskab er altså bedre ved negativ kapitalindkomst, som størstedelen af danske har pga. huslån. Men dog 

er forskellen ikke så markant, at det giver ægtepar en betydelig større rådighedsbeløb, det er kun 50 kr. 

ekstra om måned. 

  Betalt skat 

Betalt skat i % 
af personlig 
indkomst 

Person 1       300.715  0,4280 

Person 2       272.985  0,3885 

Ægtefælle 1       289.660  0,4123 

Ægtefælle 2       285.077  0,4057 
Tabel 23 Oversigt over den betalte skat i procent (Positiv og Negativ nettokapitalindkomst) 

Den største overraskelse er, hvis man kigger på tilfælde, hvor der ved ægtepar og samlevende både er 

positiv og negativ nettokapitalindkomst, vil det billedet vende sig, og der er faktisk en minimal fordel ved at 

være samlevende i stedet for gift.   

.2.2.2 Mellem indkomst 

Ses der nærmere på indkomster omkring middelklassen er det interessant, at se på indkomster omkring 

topskat, om det kan betale sig at være lige under grænsen. Der er derfor valgt en indkomst på kr. 495.000 

som lægger ca. midt imellem den høje og lave indkomst. 

En indkomst på 495.000 kr. er for høj til at opnå grøn check. Feltet vil dog fremgå i opgørelsen men med et 

nul. 
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Skatteopgørelse enlig forsørger 

  Positiv nettokap. Negativ nettokap. 

 Sats Mel.regn. Beløb Mel.regn. Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  70.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -70.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger 26.730 17.900  17.900  

Ligningsmæssigfradrag i alt   95.200  95.200 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -70.000 

- Ligningsmæssig fradrag   95.200  95.200 

Skattepligtige indkomst   412.592  292.592 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  41.030  36.990 

Topskat 0,1500 1.079 1.079 -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  16.504  11.704 

Kommuneskat 0,2570  106.036  75.196 

Kirkeskat 0,0085  3.507  2.487 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 - - 50.000 -2.000 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfrdrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 12.009 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   190.271  147.419 

Tabel 24 Enlig forsørger, mellem indkomst og både positiv og negativ kapitalindkomst 
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Skatteopgørelse enlig 

  Positiv nettokap. Negativ nettokap. 

 Sats Mel.regn. Beløb Mel.regn. Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  70.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -70.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -70.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   430.492  310.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  41.030  36.990 

Topskat 0,1500 1.079 1.079 -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  17.220  12.420 

Kommuneskat 0,2570  110.636  79.796 

Kirkeskat 0,0085  3.659  2.639 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   50.000 -2.000 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfrdrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 12.009 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   195.739  152.887 

Tabel 25 Enlige, mellem indkomst og både positiv og negativ kapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende positiv nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  35.000  

Renteudgifter  -    

Kapitalindkomst i alt   50.000  35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   430.492  415.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  41.030  39.818 

Topskat 0,1500 1.079 1.079 -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  17.220  16.620 

Kommuneskat 0,2570  110.636  106.781 

Kirkeskat 0,0085  3.659  3.532 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfrdrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 690 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   195.739  189.793 

Tabel 26 Samlevende, mellem indkomst og positiv nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende negativ nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  -  -  

Renteudgifter  70.000  35.000  

Kapitalindkomst i alt   -70.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   -70.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   310.492  345.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  36.990  36.990 

Topskat 0,1500 -211 - -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  12.420  13.820 

Kommuneskat 0,2570  79.796  88.791 

Kirkeskat 0,0085  2.639  2.937 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 50.000 -2.000 35.000 -1.400 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfrdrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 12.009 - 8.236 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   152.887  164.180 

Tabel 27 Samlevende, mellem indkomst og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende med både en positiv og negativ nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  35.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   430.492  345.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  41.030  36.990 

Topskat 0,1500 1.079 1.079 -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  17.220  13.820 

Kommuneskat 0,2570  110.636  88.791 

Kirkeskat 0,0085  3.659  2.937 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   35.000 -1.400 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfrdrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -927 -927 8.236 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   195.739  164.180 

Tabel 28 Samlevende, mellem indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller positiv nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  35.000  

Renteudgifter  -    

Kapitalindkomst i alt   50.000  35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   430.492  415.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  41.030  39.818 

Topskat 0,1500 330 330 -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  17.220  16.620 

Kommuneskat 0,2570  110.636  106.781 

Kirkeskat 0,0085  3.659  3.532 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 -237 -237 690 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   195.680  189.793 

Tabel 29 Ægtepar, mellem indkomst og positiv nettokapitalindkomst 
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      Skatteopgørelse ægtefæller negativ nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  -  -  

Renteudgifter  70.000  35.000  

Kapitalindkomst i alt   -70.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   -70.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   310.492  345.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  36.990  36.990 

Topskat 0,1500 -211 - -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  12.420  13.820 

Kommuneskat 0,2570  79.796  88.791 

Kirkeskat 0,0085  2.639  2.937 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 50.000 -2.000 35.000 -1.400 

Overført mel. Ægtefæller Komp. for neg. Kap.  15.000 -600 - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 12.009 - 8.236 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 12 - 12 - 

Skat i alt   152.287  164.180 

Tabel 30 Ægtepar, mellem indkomst og Negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller med både en positiv og negativ nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  495.000  495.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   497.600  497.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  35.000  

Overførsel af negativ kapitalindk. mel. ægtepar  35.000  -35.000  

Kapitalindkomst i alt   15.000  - 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 39.848 26.800  26.800  

Ligningsmæssigfradrag i alt   77.300  77.300 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   497.600  497.600 

-AM bidrag 0,0800  39.808  39.808 

+ Positiv kapital indkomst   15.000  - 

- Ligningsmæssig fradrag   77.300  77.300 

Skattepligtige indkomst   395.492  380.492 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  39.808  39.808 

Bundskat 0,0808  38.202  36.990 

Topskat 0,1500 -211 - -211 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  15.820  15.220 

Kommuneskat 0,2570  101.641  97.786 

Kirkeskat 0,0085  3.362  3.234 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -  - 

Nedslag i topskat pos. Kap.indkom -0,1078 172 - 172 - 

Nedslag i topskat pers.indkomst -0,0083 7.941 - 7.941 - 

Skat i alt   182.067  176.272 

Tabel 31 Ægtepar, mellem indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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  Betalt skat 

Betalt skat i % 
af personlig 
indkomst 

Enlig fosøger  190.271  0,3824 

Enlig  195.739  0,3934 

Person 1   195.739  0,3934 

Ægtefælle 1  195.680  0,3932 
Tabel 32 Oversigt over den betalte skat i procent (Positiv nettokapitalindkomst) 

Tendens er ens med den høje indkomst. Enlige forsørger betaler en smule mindre i skat, hvilket skyldes at 

der ydes et ekstra beskæftigelsesfradrag til dem. Mens forskellen er den samme i kroner, nemlig 5.468, ses 

der alligevel en anderledes forskel i procentpoint, hvor forskellen ved en høj indkomst var 0,78 

procentpoint er den her 1,10 procentpoint. Dvs. teoretisk set har fradraget en større økonomisk betydning 

for skatteyder i denne indkomstklasse, da 5.469 kr. er en større andel af deres samlede indkomst.  

Den bedste måde at stille det op på er, at hvis man har to personer, en person der har 100 kr., og en der 

har 50 kr. Hvis de begge skal undvære 1 kr. vil det få størst betydning for personen med de 50 kr., da 1 kr. 

udgøre en større del af denne persons samlede rådighedsbeløb end personen med 100 kr.  

Forskellen mellem de øvrige er så minimal at det må anses som ingen. 

  Betalt skat 

Betalt skat i % 
af personlig 
indkomst 

Enlig fosøger  147.419  0,2963 

Enlig  152.887  0,3072 

Person 1   152.887  0,3072 

Ægtefælle 1  152.287  0,3060 
Tabel 33 Oversigt over den betalte skat i procent (Negativ nettokapitalindkomst) 

Af Tabel 33kan det ses, at forskellen mellem enlige forsørger og de øvrige civilstande er identisk med 

ovenstående – den enlig forsørger betaler 5.468 kr. mindre i skat svarende til 1,09 procentpoint. Det er 

mere interessant, hvis man kigger på forskellen i Tabel 32 Oversigt over den betalte skat i procent (Positiv 

nettokapitalindkomst)og sammenligner med forskellen i Tabel 33 Oversigt over den betalte skat i procent 

(Negativ nettokapitalindkomst). 

Forskellen ved negativ nettokapitalindkomst er større end ved positiv. Dette skyldes de særlige 

sambeskatningsregler der er for ægtepar. Den samlevende får kun udnyttet egen kompensation for negativ 

nettokapitalindkomst, hvor ved ægtepar fås der fuld udnytte af kompensationen, og derved en lempeligere 

skat. 

Ses det i sammenhæng med, at hvis en part har positiv nettokapitalindkomst og den anden part har negativ 

nettokapitalindkomst kan der udledes, at ægtepar samlet set sparer noget af skatten på deres 

kapitalindkomst. Egentlig er den samlede nettokapitalindkomst ens, men hvor ægteparret opnår fuld 

udnyttelse af den negative nettokapitalindkomst opnås der ved samlevende kun fradrag svarende til ca. en 

tredjedel udbetalt. 



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 56 
 

  Betalt skat 

Betalt skat i % 
af personlig 
indkomst 

Person 1  195.739  0,3934 

Person 2  164.180  0,3299 

Ægtefælle 1  182.067  0,3659 

Ægtefælle 2  176.272  0,3542 
Tabel 34 Oversigt over den betalte skat i procent (både positiv og negativ nettokapitalindkomst) 

Det giver dog kun i beregningseksemplet et fald i den betalte skat med 0,32 procentpoint svarende til 1.580 

kr. dvs. lige over 130 kr. ekstra om måned. 

3.2.2.3 Lav indkomst 

Interessant efter ovenstående beregninger, at se om det giver samme resultat ved en lav indkomst. Eller 

om der er betydelige fordele ved enkelte civilstande. 

Der gives i disse beregner grøn check, da det har betydning, hvor mange børn man har, er der i beregningen 

valgt 2 børn til alle de civilstande, hvor der kan være børn, dvs. enlige forsørger, samlevende og ægtepar. 
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Skatteopgørelse enlig forsørger 

  Pos. Nettokap. Neg. Nettokap. 

 Sats mel.regn. Beløb mel.regn. Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  70.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -70.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger 12.150 12.150  12.150  

Ligningsmæssigfradrag i alt   90.863  90.863 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -70.000 

- Ligningsmæssig fradrag   90.863  90.863 

Skattepligtige indkomst   168.530  48.530 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  20.959  16.919 

Topskat 0,1500 -36.181 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  6.741  1.941 

Kommuneskat 0,2570  43.312  12.472 

Kirkeskat 0,0085  1.433  413 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 - - 50.000 -2.000 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280  -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440  -440 

Skat i alt   72.212  29.512 

Tabel 35 Enlig forsørger, lav indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse enlig 

  Pos. Nettokap. Neg. Nettokap. 

 Sats mel.regn. Beløb mel.regn. Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  70.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -70.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ekstra Beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger - -  -  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -70.000 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   180.680  60.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  20.959  16.919 

Topskat 0,1500 -36.181 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  7.227  2.427 

Kommuneskat 0,2570  46.435  15.595 

Kirkeskat 0,0085  1.536  516 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   50.000 -2.000 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280  -280 

Supplerende kompensation (børn)   -  - 

Skat i alt   76.364  33.664 

Tabel 36 Enlige, lav indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende positiv nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  35.000  

Renteudgifter  -    

Kapitalindkomst i alt   50.000  35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   180.680  165.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  20.959  19.747 

Topskat 0,1500 -36.181 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  7.227  6.627 

Kommuneskat 0,2570  46.435  42.580 

Kirkeskat 0,0085  1.536  1.408 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280 - -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440 - - 

Skat i alt   75.924  70.570 

Tabel 37 Samlevende, lav indkomst og positiv nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende negativ nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  -  -  

Renteudgifter  70.000  35.000  

Kapitalindkomst i alt   -70.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   -70.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   60.680  95.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  16.919  16.919 

Topskat 0,1500 -37.471 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  2.427  3.827 

Kommuneskat 0,2570  15.595  24.590 

Kirkeskat 0,0085  516  813 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 50.000 -2.000 35.000 -1.400 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280 - -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440 - - 

Skat i alt   33.224  44.957 

Tabel 38 Samlevende, lav indkomst og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse samlevende med både en positiv og negativ nettokapitalindkomst 

  Person 1 Person 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  35.000  

Kapitalindkomst i alt   50.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   180.680  95.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  20.959  16.919 

Topskat 0,1500 -36.181 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  7.227  3.827 

Kommuneskat 0,2570  46.435  24.590 

Kirkeskat 0,0085  1.536  813 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   35.000 -1.400 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280 - -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440 - - 

Skat i alt   75.924  44.957 

Tabel 39 Samlevende, lav indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller positiv nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  35.000  

Renteudgifter  -    

Kapitalindkomst i alt   50.000  35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   50.000  35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   180.680  165.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  20.959  19.747 

Topskat 0,1500 -37.141 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  7.227  6.627 

Kommuneskat 0,2570  46.435  42.580 

Kirkeskat 0,0085  1.536  1.408 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280 - -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440 - - 

Skat i alt   75.924  70.570 

Tabel 40 Ægtepar, lav indkomst og positiv nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller negativ nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  -  -  

Renteudgifter  70.000  35.000  

Kapitalindkomst i alt   -70.000  -35.000 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   -70.000  -35.000 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   60.680  95.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  16.919  16.919 

Topskat 0,1500 -37.471 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  2.427  3.827 

Kommuneskat 0,2570  15.595  24.590 

Kirkeskat 0,0085  516  813 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400 50.000 -2.000 35.000 -1.400 

Overført mel. Ægtefæller Komp. for neg. Kap.  15.000 -600 - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280 - -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440 - - 

Skat i alt   32.624  44.957 

Tabel 41 Ægtepar, lav indkomst og negativ nettokapitalindkomst 
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Skatteopgørelse ægtefæller med både en positiv og negativ nettokapitalindkomst 

  Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 

 Sats mel.reg Beløb mel.reg Beløb 

Personlig indkomst      

Lønindkomst  225.000  225.000  

Fritelefon  2.600  2.600  

Personlig indkomst i alt (med am-bidrag)   227.600  227.600 

Kapitalindkomst      

Renteindtægter  50.000  -  

Renteudgifter  -  35.000  

Overførsel af negativ kapitalindk. mel. ægtepar  35.000  -35.000  

Kapitalindkomst i alt   15.000  - 

Ligningsmæssigfradrag      

Fagligt kontingent  6.000  6.000  

Befordring  40.000  40.000  

Ekstra befordring 16.800 10.100  10.100  

Bidrag til A-Kasse mv.  4.500  4.500  

Beskæftigelsesfradrag 18.113 18.113  18.113  

Ligningsmæssigfradrag i alt   78.713  78.713 

Skattepligtig indkomst      

Personlig indkomst   227.600  227.600 

-AM bidrag 0,0800  18.208  18.208 

+ Positiv kapital indkomst   15.000  - 

- Ligningsmæssig fradrag   78.713  78.713 

Skattepligtige indkomst   145.680  130.680 

Skatteberegningen      

AM-bidrag 0,0800  18.208  18.208 

Bundskat 0,0808  18.131  16.919 

Topskat 0,1500 -37.471 - -37.471 - 

Sundhedsbidrag 0,0400  5.827  5.227 

Kommuneskat 0,2570  37.440  33.585 

Kirkeskat 0,0085  1.238  1.111 

Kompensation for negativ kapitalindkomst -0,0400   - - 

Bundskat af personfradrag -43.400  -3.507  -3.507 

Sundhedsbidrag af personfradrag -43.400  -1.736  -1.736 

Kommuneskat af personfradrag -43.400  -11.154  -11.154 

Kirkeskat af personfradrag -43.400  -369  -369 

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)   -955  -955 

Tillæg til grøn check   -280 - -280 

Supplerende kompensation (børn)   -440 - - 

Skat i alt   62.404  57.049 

Tabel 42 Ægtepar, lav indkomst og både positiv og negativ nettokapitalindkomst 
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  Betalt skat 

Betalt skat i % af 
personlig 
indkomst 

Enlig fosøger            72.212  0,3173 

Enlig            76.364  0,3355 

Person 1             75.924  0,3336 

Ægtefælle 1            75.924  0,3336 
Tabel 43 Oversigt over den betalte skat i procent (Positiv nettokapitalindkomst) 

Det er ingen overraskelse efter de andre beregninger, at den enlige forsørger betaler mindre i skat end de 

øvrige. Det der gør det interessant er, at forskellen i den betalte skat nu er 4.152 kr. imod de 5.468 kr. som 

var i difference i øvrige indkomstgrupper. Dvs. selvom den enlige forsørger opnår supplerende 

kompensation for grøn check, er der stadig ved en lavere indkomst mindre glæde af det ekstra 

beskæftigelsesfradrag, som ellers skulle sikker dem flere penge. 

Årsagen til det mindre fradrag er, at det er indkomstbestemt. Dvs. det er en procentdel af indkomsten, dog 

op til et max. Er indkomsten ikke høj, vil det det beregnede fradrag ikke nå max. Det er en ulempe set med 

skatteevneprincippet for øje, da det betyder at det vil ramme de svage og give til de rige, Hvor 

grundstenene i skatteevneprincippet netop er det omvendte. 

Pointen ved 100 kr. eksemplet i mellemindkomst afsnittet var godt nok, at få penge kunne betyde meget 

merefor dem som næsten ingen penge har, dog synes det ikke fair, at beløbet ændre sig. Det svare jo til, at 

man siger, skatteyder med høj indkomst må hellere få noget ekstra, så de kan mærke fordelen, hvor de lavt 

lønnede ikke behøver så meget for at mærke en forskel. Det strider imod god moral og en hver lighed i 

skattemæssig henseende.  

  Betalt skat 

Betalt skat i % af 
personlig 
indkomst 

Enlig fosøger            29.512  0,1297 

Enlig            33.664  0,1479 

Person 1             33.224  0,1460 

Ægtefælle 1            32.624  0,1433 
Tabel 44 Oversigt over den betalte skat i procent (Negativ nettokapitalindkomst) 

Mens Tabel 43 viser en forholdsvis jævn beskatning set i lyset af flere af civilgrupper har børn og opnår lidt 

ekstra skattefordele ved den grønne check, er det meget ensartet beskatning. Så kan man overraskes ved 

den noget markante ujævnhed der ses i Tabel 44Tabel 44 Oversigt over den betalte skat i procent (Negativ 

nettokapitalindkomst). Her beskattes ingen ens. Fordelagtigst er skatten ved en enlig forsørger, hvilket 

skyldes det ekstra beskæftigelsesfradrag, dernæst kommer ægtepar som er heldig at opnå fordele ved en 

sambeskatning på de negative nettokapitalindkomster, hvilket giver dem 600 kr. ekstra om året. 

Til sidst er der forskellen mellem samlevende og enlige, der skyldes den supplerende kompensation der kan 

opnås ved grøn check når man har børn. Det er 220 kr. pr. barn, dvs.440 kr. ekstra i denne beregning. Det 

kan diskuteres om hvorvidt det er meget eller ej. I forhold til at man har to børn, som man skal forsørger og 
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det har en single ikke, så er 440 kr. ekstra ikke meget, men det kræver at man ser det hele som helhed – 

altså rådighedsbeløb vs. personer, hvilket er en del af næste analyse som er vedrørende rådighedsbeløbet. 

  Betalt skat 

Betalt skat i % af 
personlig 
indkomst 

Person 1            75.924  0,3336 

Person 2            44.957  0,1975 

Ægtefælle 1            62.404  0,2742 

Ægtefælle 2            57.049  0,2507 
Tabel 45 Oversigt over den betalte skat i procent (Både positiv og negativ nettokapitalindkomst) 

I de tilfælde, hvor ægtepar og samlevende har både positiv og negativ nettokapitalindkomst, har vi oplevet 

både fordele og ulemper ved begge civilstande. Ved en høj indkomst kunne det bedst svare sig at være 

samlevende, hvorimod ved mellem indkomst kunne det bedst svare sig ved ægtepar. I den lave 

indkomstgruppe kan det også bedst svare sig ved ægtepar. Dette skyldes højst sandsynligt tesen bag 

marginalskatten, nemlig at den sidst tjente krone beskattes højere end den første.   

3.2.2.3 Al indkomst samlet 

Indkomsten har været delt i tre grupper, som alle har haft et formål i forhold til at vise skattemæssige 

fordele og ulemper, for at kigge på den samlede skatteanalyse er det vigtigt, at se på, hvad udgangspunktet 

er, altså hvor står forskel der er i indkomsten 

  Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst 

Indkomst   227.600             497.600             702.600  

Andel af den høje 32% 71%   

Forskellen 68% 29%   
Tabel 46 Indkomst fordelingen 

Den lave indkomst har svarer til 32 % af den høje indkomst, hvor den mellem indkomst svarer til 71 % af 

den høje indkomst. Det er derfor interessant at se om der ses samme forskel i skatten eller hvorledes den 

fordeler sig. Skal skatteevneprincippet holde i praksis, så skal den betalte skat gerne udgøre en mindre 

andel ad den betalte skat på den høje indkomst. 

  Positiv kapitalindkomst Negativ kapitalindkomst 

  Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst 

Enlig fosøger 24% 64% 100% 12% 58% 100% 

Enlig 25% 64% 100% 13% 58% 100% 

Person 1  25% 64% 100% 13% 58% 100% 

Ægtefælle 1 25% 64% 100% 12% 58% 100% 
Tabel 47 Skatten i forhold til den betalte skat af den høje indkomst 

I Tabel 47 ses den betalte skat i forhold til den betalte skat ved en høj indkomst. Den betalte skat for en lav 

indkomst med positiv nettokapitalindkomst udgør ca. 25 % af den betalte skat ved høj indkomst og positiv 

nettokapitalindkomst. Dvs. i forhold til at indkomsten udgør 32 % af den høje indkomst, så udgør den 

betalte skat en mindre andel end indkomsten, hvilket sagtens kunne understøtte teorien om 

skatteevneprincippet. 



Familiebeskatning 
  

Skrevet af Merete Andersen Side 67 
 

 Positiv kapitalindkomst Negativ kapitalindkomst 

 Lav 
indkomst 

Mellem 
indkomst 

Høj 
indkomst 

Lav 
indkomst 

Mellem 
indkomst 

Høj 
indkomst 

Enlig fosøger 0,3173 0,3824 0,4260 0,1297 0,2963 0,3647 

Enlig 0,3355 0,3934 0,4338 0,1479 0,3072 0,3725 

Person 1 0,3336 0,3934 0,4338 0,1460 0,3072 0,3725 

Ægtefælle 1 0,3336 0,3932 0,4334 0,1433 0,3060 0,3716 
Tabel 48 Betalt skat i procent af den personlige indkomst 

Det ses tydeligt at Tabel 48, at desto mindre indkomsten er desto lavere er andelen af den betalte skat af 

indkomsten. Det skulle gerne også være tilfældet, hvis teorien om at vi betaler skat efter evne, vil en 

mindre skattebetaling være nødvendig ved en mindre indkomst. 

Interessant er det til trods for samme forudsætninger er givet med hensyn til ligningsmæssigt fradrag og 

kapitalindkomst og alligevel er forskellen mellem skatten ved positiv og negativ kapitalindkomst markant 

højere ved den lave indkomst. Hvilket bevidner om, hvor følsom hver krone er, når man ikke har mange af 

dem. Samtidig giver det et godt billede af teorien bag marginalskatten, at den sidst tjente krone er dyrest. 

Tabel 48 viser også et godt billede af desto højere indkomst desto større andel betales i skat, men samtidig 

bevidner den også om, at har skatteyderen en høj indkomst, og låner penge, kan de reducerer 

skattebetalingen, så den kommer ned på et tættere niveau med en skatteyder der har lav indkomst. 

Hvorvidt dette synes rimelig er et moralsk spørgsmål og bør ses i forhold til skatteyderens mulighed for at 

låne penge, som der vurderes nærmere i afsnittet vedrører rådighedsbeløb overfor 3 part.   

3.2.3 Delkonklusion 

Den skattemæssige analyse viser, at der ved skattebetalingen sker en mindre betaling for enlige forsørger, 

som skyldes et ekstra beskæftigelsesfradrag. Forskellen i betalingen er konstant ved en mellem og høj 

indkomst, men ved en lav indkomst opnås max ikke ved det ekstra beskæftigelsesfradrag, og de skatteyder 

med en lav indkomst, får derfor ikke det fulde udbytte af fradraget. Dette kan vurderes urimeligt i den 

kontekst, at fradraget skulle give de enlige, som havde en større forsørger pligt flere penge, men i sted for 

at hjælpe de svage i samfundet gives der flere penge til dem der allerede har. 

Flere steder ses der lidt ujævnheder mellem samlevende og ægtepar, hvilket tyder på, at der er små fordele 

at hente ved at være gift, dog er det så små årlige beløb, at det næppe har en større betydning i forhold til 

et eventuelt lighedsprincip. De gifte begunstiges ikke i en sådan grad, at deres skattebetaling markant 

mindskes, hvorfor skatteevneprincippet sagtens kan vurderes ud fra de beregnede oplysninger. 

Indkomsten er fordelt således, at den laveste indkomst udgør 32 % af den højeste. Til trods for denne store 

forskel mellem indkomsterne, ses der dog endnu større forskel i den betalte skat, hvor den for den laveste 

indkomst udgør 25 % af den højeste. Dette kunne sagtens give et snært af, at skatteevneprincippet 

efterleves. 

Men hvis man efterfølgende kigge på en oversigt over de enkeltes skattebetaling i procent af indkomsten, 

var det tydeligt at desto mindre man tjente desto mindre var skatten. Dog blev jeg overrasket over, at en 

med en høj og negative nettokapitalomkostninger betaler i nærheden af det samme som en med lav 

indkomst og positive nettokapitalomkostninger. Spørgsmålet er om det er rimeligt eftersom en med en 
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højere løn, måske har bedre mulighed for at låne til fx et hus og derved opnå en anden form for værdi. Det 

kigges der nærmere på i et senere afsnit. 

3.3 Rådighedsbeløb analyse 

3.3.1 Introduktion 

Denne analyse vil tage udgangspunkt i både beregningerne fra afsnit 3.2, men også data fra 

skatteministeriet. Grunden til dette er, at mine beregninger på fiktive lønninger vil blive holdt op imod 

virkelige statistikke tal, og der kan ses på sammenfald eller ej. Samt ud fra dette også dannes et historisk 

synspunkt på området. 

Data der bliver brugt i analysen er som følgende; statistikker fra skatteministeriet og mine egne data. 

Skatteministeriet har i november 2015 lavet familietypeberegninger for perioden 1994-2016, hvor man via 

indekstal kan se på udviklingen imellem perioderne, samt på forskelle mellem befolkningsgrupperne. Dette 

synes umiddelbart som en god ide, da man derved kan danne et billede af, om nutiden giver et 

sammenfaldende billede med mine data. Ydermere kan der ses nærmere på udviklingen igennem årene, og 

sammenholde det med skatteevneprincippet, er der sket forbedringer eller forværringer, tilgodeses alle 

borger lige. 

Mine egne beregninger er naturligvis også en stor del af denne analyse, da det skal give et billede af, om vi 

betaler skat efter evne. Et vigtigt barometer er derfor, om skatteyderen forholdsmæssigt har ens 

rådighedsbeløb. Analysen vil derfor kig på, at rådighedsbeløbet ikke forringes pga. skattemæssige forhold. 

3.3.2 Analyse 

Et rådighedsbeløb kan være mange ting, her ses det i forhold til de øvrige indkomster, samt de estimeret 

personer som beløbet skal forsøge. Det er derfor vigtigt, at det klarlægges hvorledes data er. Samlevende, 

ægtepar og enlige forsørger har alle to børn, hvor enlige kun er dem selv. 

 Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

 Pos.kap Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Begge Pos.kap. Neg.kap. begge 

Rådighedsbeløb 
pr. indkomst lav 
indkomst 

155.388 198.088 151.236 193.936 154.353 188.510 167.160 154.353 188.810 167.874 

Rådighedsbeløb 
pr. indkomst 
mellem indkomst 

307.329 350.181 301.861 344.713 304.834 339.066 317.640 304.863 339.366 318.430 

Rådighedsbeløb 
pr. indkomst høj 
indkomst 

403.313 446.376 397.845 440.908 400.924 435.262 415.750 401.059 435.562 415.232 

Tabel 49 Rådighedsbeløb efter mine skatteberegninger 

Umiddelbart ser man sig blind på alle de høje tal, derfor er de nedenfor i Tabel 50 omregnet til procent. 

Ligesom med indkomstfordelingen viser Tabel 50 rådighedsbeløbets procentmæssig andel af 

rådighedsbeløbet ved en høj indkomst. 

Indkomstfordelingen viste jævnfør Tabel 46, at en lav indkomst udgør 32 % af den høje indkomst og en 

mellem indkomst udgør 71 % af den høje indkomst. Rådighedsbeløbet skal derfor gerne være en større 
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procentvis andel, for at skatteevneprincippet har sin overlevelse. Det ses af Tabel 50 at andelen af 

rådighedsbeløbet for en lav indkomst lægger på henholdsvis 38-39 % og 43-44 %, hvilket er et sted imellem 

6-12 % højere end indkomstens andel. Dvs. ved en lav indkomst betales der en procentvis lavere skat, end 

for dem ved en høj indkomst.  

 Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

 Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Begge Pos.kap. Neg.kap. begge 

Rådighedsbeløb 
pr. indkomst lav 
indkomst 

39% 44% 38% 44% 38% 43% 40% 38% 43% 40% 

Rådighedsbeløb 
pr. indkomst 
mellem indkomst 

76% 78% 76% 78% 76% 78% 76% 76% 78% 77% 

Rådighedsbeløb 
pr. indkomst høj 
indkomst 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 50 Rådighedsbeløb procentmæssig andel af rådighedsbeløbet ved en høj indkomst 

Ligeledes er der ved en mellem indkomst en forskel mellem indkomstforskellen på 71 % og 

rådighedsbeløbet, hvor den procentvise andel er et sted imellem 76-78 %, dette giver en større andel til 

rådighedsbeløbet på 5-7 %, hvilket er en mindre forskel end ved en lav indkomst. Dette hænger meget fint 

sammen med skatteevneprincippet hypotese om, at de bredeste skuldrer bærer den tungeste byrde. 

Men skatteevnen er ikke kun den tjente krone, det er i høj grad også, hvor meget den enkelte person har til 

rådighed pr. person i husstanden 

  Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

  Pos.kap Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Begge Pos.kap. Neg.kap. begge 

Rådighedsbeløb 155.388 198.088 151.236 193.936 308.706 377.019 334.319 308.706 377.619 335.747 

Rådighedsbeløb 307.329 350.181 301.861 344.713 609.668 678.133 635.281 609.727 678.733 636.861 

Rådighedsbeløb 403.313 446.376 397.845 440.908 801.847 870.523 831.500 802.117 871.123 830.463 
Tabel 51 Rådighedsbeløb i alt pr. civilstand 

Ifølge mine beregninger med de givne indkomster og fradrag er rådighedsbeløbet pr. civilstand som vist i 

Tabel 51. Taget i betragtning at alle disse rådighedsbeløb skal dække en husleje, varme, vand mv., skal man 

holde for øje, at det skal betales kun en gang også selvom der er to indkomster i husstanden. Dvs. ved 

samlevende og ægtepar er part 2´s rådighedsbeløb en form for bonus indtægt.  

Det er dog svært at beregne, hvor meget eller lidt det betyder i rådighedsbeløbet, da en husstand på et 

ægtepar og to børn kræver mere plads end en enlig, samt der bruge måske mere vand og varme. Det vil 

derfor være rimeligt at antage, at udgifterne til bolig mv. er højere for et ægtepar med børn end en enlig, 

men det kræver en analyse på dette punkt, så denne analyse vil bare se på det rene rådighedsbeløb med de 

faste udgifter i betragtning. 

Man kan derfor umiddelbart hurtigt snydes af overskriften enlig er en person og samlevende er to 

personer. Men som jeg skrev indledningsvis er skatteberegninger lavet ud fra det faktum, at enlige 

forsørger, samlevende og ægtepar har alle to børn. Rådighedsbeløbet skal derfor ses med det i tankerne. 

Tabel 52 viser derfor rådighedsbeløbet pr. person i husstanden. 
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  Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

 Pos.kap Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Begge Pos.kap. Neg.kap. begge 

Rådigheds-
beløb pr. pers 
lav indkomst 

51.796 66.029 151.236 193.936 77.177 94.255 83.580 77.177 94.405 83.937 

Rådighedsbeløb 
pr. pers mellem 
indkomst 

102.443 116.727 301.861 344.713 152.417 169.533 158.820 152.432 169.683 159.215 

Rådighedsbeløb 
pr. pers høj 
indkomst 

134.438 148.792 397.845 440.908 200.462 217.631 207.875 200.529 217.781 207.616 

Tabel 52 Rådighedsbeløb pr. person i husstanden 

Tabel 52 viser allerede ved første øjekast, at en lav indkomst svare til mere end en tredjedel af en høj 

indkomst, hvilket også kunne konkluderes ud fra Tabel 50, hvilket tyder på at skatteyder betaler lavere 

skatter og opnår flere penge mellem hænderne.  

Det som springer mest i øjnene er, at en enlig har betydelig flere penge til sig selv. Denne form for 

skatteyder tildeles ikke særlige fradrag eller lignende pga. af deres civilstand, hvilket giver god mening i 

forhold til et skatteevneprincip, da de faktisk er den civilstand i mine beregninger, som har det største 

rådighedsbeløb. 

En enlig med lav indkomst har ca. det samme rådighedsbeløb, som hver person har ved en mellem 

indkomst og en civilstand som enten samlevende og ægtepar. Det skal dog holdes for øje, at det er uden 

stillingtagen til yderligere fasteudgifter, som naturligvis også skal deles ud på hver person. 

Til gengæld ses part 2s bonus indtægt tydeligt, hvis man sammenligner med en enlig forsørger. En enlig 

forsørger har stadig brug for den samme plads, som et par med to børn. Alligevel er deres rådighedsbeløb 

pr. person ca. en tredjedel mindre end samlevende og ægtepar. Det gør sig gældende på alle 

indkomstniveauer. Den enlige forsørger har ellers opnået mindre skatte betaling i form af et ekstra fradrag, 

men alligevel er forskellen stor. Dette bør ses i sammenhæng med de øvrige tilskud som enlig forsørger 

opnår. 

Eksempelvis kan en enlig forsørger opnå et ekstra børnetilskud sammen med børnechecken. Børnechecken 

er ens for alle, så denne vil jeg ikke se nærmere på, men det ekstra børnetilskud er i 2015 på 2.704 kr. pr. 

barn (Danmark). Dvs. det årlige rådighedsbeløb for enlige forsørger stiger med 64.896 kr. svarende 21.632 

kr. pr person i husstanden jævnfører mine beregninger. Dette er desværre ikke nok til at nå et nogenlunde 

tilsvarende niveau som de øvrige. 

Ydermere få en enlig forsørger børnebidrag fra den anden forældrer til børnene. Dette er i 2015 1.289 kr 

(Danmark). Det giver en enlig forsørger med to børn 30.936 kr. ekstra årligt, hvilket svarer til 10.312 kr. pr. 

person. 

Der findes naturligvis også boligtilskud som er indkomstbestemt, men hvor man kan opnås lidt ekstra som 

enlig forsørger, men dette er ikke medtaget i denne beregning. Dog kan man allerede se, hvis 

rådighedsbeløbet tillægges disse ekstra beløb til den enlige forsørger, vil rådighedsbeløbene pludselig se 

anderledes ud jævnfør Tabel 53. 
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  Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

  Pos.kap Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Begge Pos.kap. Neg.kap. begge 

Rådigheds-
beløb pr. pers 
lav indkomst 83.740 97.973 151.236 193.936 77.177 94.255 83.580 77.177 94.405 83.937 

Rådighedsbeløb 
pr. pers mellem 
indkomst 134.387 148.671 301.861 344.713 152.417 169.533 158.820 152.432 169.683 159.215 

Rådighedsbeløb 
pr. pers høj 
indkomst 166.382 180.736 397.845 440.908 200.462 217.631 207.875 200.529 217.781 207.616 

Tabel 53 Rådighedsbeløb pr. person inkl. ekstra tilskud til enlige forsørger 

 Rådighedsbeløbet pr. person ved en lav indkomst er nu betydelig større end de øvrige civilstande med 

børn. Hvor ved en mellem indkomst og høj indkomst er den fortsat markant laver. De ekstra tilskud der 

opnås hos en enlig forsørger, gør større økonomisk nytte hos en skatteyder med lav indkomst. Det er igen 

fordi en ekstra krone er mere værd for dem med en lav indkomst end for dem med en høj indkomst. 

Inden for de pågældende civilstande har vi kunne bemærke, at skatteevneprincippet virker i form af dem 

med lav indkomst betaler en lavere skat og derved opnår en større procentmæssig rådighedsbeløb. Men 

lidt interessant er det når man kigger på tværs af de forskellige civilstande, så oplevelses der store forskelle 

primært pga. civilstanden. 

En enlig uden børn, som har et markant højere rådighedsbeløb, betalte jævnfør analyserne vedrørende 

skatten ikke markant mere i skat. Det er primært pga. børnene at denne forskel fremkommer. Ser man 

samfundsmæssigt på det, betaler den enlige indirekte via sine skatter til forhold, som de ikke benytter 

endnu, fx jordmødre, skoler, dagplejer, vuggestuer, sundhedsplejersker mv. Her kommer der igen et 

moralsk spørgsmål om, det er nok betaling! Burde den enlige betale mere i skat til eksempelvis disse ting, 

fordi de har bedre råd eller giver de faktisk et passende tilskud allerede, altså opretholdes 

skatteevneprincippet i dette tilfælde. 

Det er et svært spørgsmål, der bør opvejes med det de allerede betaler. Betalte den enlige ikke allerede 

indirekte via skatterne til disse ting, vil forældrenes egenbetaling være større, dog kan den vende den om, 

at betalte den enlige mere via sin skat vil egenbetalingen blive mindre. Det er en svær betragtning, som 

bedst kan besvares ved en analyse af, hvor meget af skatten der går til de forskellige ting, samt brugen i 

forhold til den enkeltes betaling, den analyse er desværre for omfattende til, at der er plads til den her. 

(Skatteministeriet har i november 2015 lavet beregner på danskernes indkomster og rådighedsbeløb, hvor 

det kunne være spændende at se, om de kommer frem til samme konklusioner og eventuel bekræfte eller 

afkræfte min teori med deres tal.) 

3.3.3 Delkonklusion 

Analysen viser, at rådighedsbeløbet ved lav og mellem indkomst inden for hver civilstand svarer til en større 

andel af den høj indkomsts rådighedsbeløb, hvilket kan bekræfte at skatteyder med en høj indkomst 

betaler mere i skat.  

Det interessant var dog, at hvis man kiggede på tværs af civilstandsgrupperne lå enlig forsørgers 

rådighedsbeløb ca. en tredjedel under de øvrige civilgrupper med børn. Det blev betydelig bedre, hvis der i 
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betragtningen blev inddraget både børnebidrag og børnetilskud, som er skattefrie beløb en enlig forsørger 

kan opnå ved opfyldelse af visse betingelser. Her viste det igen, at en krone har større betydning, for dem 

med en lav indkomst, hvor de enlige forsørger faktisk nåede op og have et markant højere rådighedsbeløb 

pr. person end de øvrige civilgrupper med børn. Dog var der fortsat større ujævnheder i rådighedsbeløbet 

for enlig forsørger med mellem og høj indkomst og øvrige civilstande med børn. 

Den mest markante forskel i rådighedsbeløbet kunne ses hos enlige. Dette skyldes primært at 

rådighedsbeløbet kun skulle dække dem. En tanke man kunne få var, hvorledes skattebetalingen er 

passende efter skatteevneprincippet eller om en enlig skulle betale mere. Den egentlige skattebetaling lå 

på et ca. tilsvarende niveau med samlevende og ægtepar, hvor forskellen skulle ses indirekte via den ydelse 

de modtog retur for skatten. En enlig betaler fx via sin kommuneskat til folkeskolen, men har ikke selv børn 

der benytter folkeskolen, derved gives der et bidrag efter evnen, men er det bidrag nok? Det er et svære 

spørgsmål at besvare ud fra mine tal og beregninger, det kræver yderligere beregninger  

3.4 Bankrådighedsbeløb analyse 

3.2.1 Introduktion 

Selvom vi som borger synes vi har et fint rådighedsbeløb, så kunne det være interessant at se på, hvad 

omverdenskræv er til vores rådighedsbeløb. Den bedste måde at vurdere det på er ved at kigge på 

bankernes krav til rådighedsbeløb ved eksempelvis lån. 

Denne analyse ser derfor på de krav der er hos tredjepart, og hvorledes det harmonerer med de 

rådighedsbeløb der er i forbindelse med skatteberegningerne for lav, mellem og høj indkomst. 

3.2.2 Analyse 

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning til kreditvurdering af private kunder. Denne er en vejledning, 

som bankerne som minimum skal overholde når de skal vurdere kunderne i forhold til lån. 

Vejledningen opdeler privat kunder i tre kategorier, der kaldes henholdsvis 2a, 2b og 2c. De tre kategorier 

dækker over kundens rådighedsbeløb, da de øvrige to dækker over kunder med en meget høj gældsfaktor, 

har jeg valgt at tage udgangspunkt i kravene til kategorien 2a, da dette er den ”normale” låner. 

Karakteren 2a gives til privatkunder, som er kendetegnet ved en positiv formue, tilfredsstillende 

rådighedsbeløb og gældsfaktor. Kunden styrer sin økonomi fornuftigt, og der er ikke overtræk eller 

restancer på grund af økonomiske problemer. Hvis der forekommer mindre og kortvarige overtræk, skyldes 

dette alene sjusk, fejl eller tekniske forhold hos kunden eller pengeinstituttet (Finanstilsynet, 2012). 

 5.000 kr. til 1 voksen  

 8.500 kr. til 1 par  

 +2.500 kr. pr. hjemmeboende barn   

Dvs. bankernes krav til rådighedsbeløb bliver mindre pr. voksen man er i husstanden, hvilket også forklares 

med, at der er visse ting der ikke bliver dyre fordi man er to. Det er ligesom det nævnte eksempel i analysen 

vedrørende rådighedsbeløb. Et par kan sagtens sove i samme værelse, så der behøves kun et soveværelse, 

ligesom hos en enlig. Her forklares det med, at der kun behøves en af samme avis. I forhold til forbrugsting 
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og mad er børn også en ekstra udgift, derfor giver det god mening er der tillægges lidt ekstra for at dække 

disse udgifter pr. barn.  

Rådighedsbeløbet for de valgte civilstande i den denne analyse er derfor følgende: 

Civilstatus Rådighedsbeløb 

Enlig forsørger                    10.000  

Enlig                      5.000  

Samlevende                    13.500  

Ægtepar                    13.500  
Tabel 54 Rådighedsbeløb pr. civilstand pr. måned 

Umiddelbart virker disse beløb ikke høje, men det er jo vigtigt at se, hvad beløbet skal dække. Ifølge 

Finanstilsynets vejledning skal beløbet dække følgende; 

 Husholdning (mad, drikke, sko og tøj m.v.) 

 Fritidsaktiviteter 

 Aviser, bøger og blade  

 Fornøjelser og gaver 

 Ferier  

 Øvrige personlige udgifter, herunder rygning, frisør, medicin m.v.  

 Opretholdelse af varige forbrugsgoder (udskiftning af mobiltelefon, pc, fryser, cykler m.v.)  

 Opsparing 

 Uforudsete udgifter 

Dvs. det er beløbet efter husleje, el, vand, lån osv., så synes beløbene pludselig en anden størrelse. Kigger vi 

på analysens tal vedrørende rådighedsbeløb og deler disse ud pr. måned er det spændende at se, hvor 

mange at de valgte civilstande og indkomster der lever op til disse rådighedsbeløb, som banken stiller. 

 Enlig forsørger Enlig Samlevende Ægtepar 

 Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Pos.kap. Neg.kap. Begge Pos.kap. Neg.kap begge 

Rådigheds-beløb pr. 

pers lav indkomst 

12.949 16.507 12.603 16.161 25.726 31.418 27.860 25.726 31.468 27.979 

Rådighedsbeløb pr. 

pers mellem indkomst 

25.611 29.182 25.155 28.726 50.806 56.511 52.940 50.811 56.561 53.072 

Rådighedsbeløb pr. 

pers høj indkomst 

33.609 37.198 33.154 36.742 66.821 72.544 69.292 66.843 72.594 69.205 

 Tabel 55 Rådighedsbeløb pr. måned 

En enlig forsørger står her svagest, da kravene til dem vs. indkomsten er høje. Til gengæld er der generelt 

ved de øvrige civilstande også med en lav indkomst et pæn spænd mellem bankernes krav til 

rådighedsbeløb og rådighedsbeløbet. Der er rig mulighed for at kunne dække et rimelige omfang af faste 

udgifter.  
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Holder bankernes standarder ved i praksis har de enlige forsørger med lav indkomster dårlig råd til de faste 

udgifter som bolig, vand og varm. Det sammenholdt med de øvrige civilstande har ca. dobbelt så stort 

rådighedsbeløb holder ikke stik med skatteevneprincippet. Heldigvis tager denne beregning ikke højde for 

de ekstra børnetilskud og børnebidrag som enlig forsørger opnår, så dette kan være med til at opveje, at de 

faktisk når et tilsvarende niveau mellem bankernes krav til rådighedsbeløbet og det beregnet 

rådighedsbeløb. 

Det er klart at denne gruppe af borger, må spare lidt ekstra for at kunne efterleve bankerne anviser. Det må 

dog udelukkes at det er den gruppe af mennesker der oftest få lån i banken til hus eller lignende. Der stilles 

i hvert fald større krav til, at de skal bevise, at de kan leve for det markant lavere rådighedsbeløb. 

De øvrige indkomstgrupper lægger rådighedsbeløbet faktisk dobbelt så højt, hvis ikke højere, hvilket må 

bevidne om, at med mindre man bor i et af Danmarks dyreste kvarter, så vil der være råd til både faste 

udgifter og bankernes krav til rådighedsbeløbet. Dog er det lidt interessant at se pludselig er den enlige 

forsørger faktisk haltende efter de øvrige.  De lægger fortsat på et pænt niveau, men hvor en enlig 

forsørger med høj indkomst har 23.609 til faste udgifter efter fratrak af bankens rådighedsbeløb, så har 

samlevende 53.321 kr. og ægtepar 53.343 kr. til faste udgifter. Det er over dobbelt så meget end en enlig 

forsørger.  

Det skal selvfølgelig stadig holdes for øje, at tallene er uden den ekstra sum penge, som enlig forsørger 

modtager i form af børnebidrag og ekstra børnetilskud. Disse ekstra tilskud giver den enlige 7.986 kr ekstra 

om måned. Hvilket faktisk betyder at det er den enlige som har det mindste rådighedsbeløb til 

fasteudgifter. 

3.2.3 Delkonklusion 

Finanstilsynet har lavet en vejledning med kreditvurdering af private kunde, her viste tallene, at følgende 

rådighedsbeløb krævede bankerne at folk havde efter faste udgifter 

Civilstatus Rådighedsbeløb 

Enlig forsørger                    10.000  

Enlig                      5.000  

Samlevende                    13.500  

Ægtepar                    13.500  

 

Når man sammenligner dette rådighedsbeløb med de der i analyseren er fremkommet efter 

skatteberegningen, lå de fleste civilgrupper på et pænt niveau. Dog synes det svært for en enlig forsørger at 

opfylde både rådighedsbeløbet og krav til faste udgifter ved en lav indkomst, men hvis man tager de ekstra 

tilskud med, som enlig forsørger kan få i form af børnebidrag og ekstra børnetilskud kom deres 

rådighedsbeløb op på et acceptabelt niveau, og det endte med at være den enlige der havde det mindste 

beløb tilbage til faste udgifter, hvilket passer med en betragtning om, at de også kan opnå billigere husleje 

mv. pga. de ikke har brug for mere en et soveværelse. 
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Kapitel 4 Konkluderende afsnit 

4.1 Konklusion 
Afhandlingen bygger på en teori om, at danskerne betaler skat efter evne. Der er i dansk skatteret et 

princip der hedder skatteevneprincippet, det indebærer at vi i Danmark betaler skat efter evne, således at 

de bredeste skuldrer i samfundet bærer de tungeste byrder. 

Ydermere er der i dansk skatteret et princip om lighed. Dette betyder at alle skatteyder behandles ens og 

ingen former for skatteyder begunstiges mere end andre uden en samfundsøkonomisk grund.  

I den danske skatteret findes reglerne vedrørende beskatning af en almindelig skatteyder i KSL, PSL og LL. 

KSL fastlægger reglerne for at betale skat, mens PSL fastsætter regler om beregningen af skatten og 

tilhørerne satser og fradrag. Til sidst er LL der klarlægger betingelserne for de fleste fradrag, det er derfor 

disse der bliver benyttet mest til opgørelsen af fysiske personers skatteforhold. 

I det beskrivende afsnit blev de mest almindelige regler for skatteopgørelsen klarlagt, og at der ved 

ægteskab kan være særlige regler, hvor ægtefællerne sambeskattes. Der er dog tre betingelser som alle 

skal være opfyldt for, at der kan ske ægtefællebeskatning. De tre betingelser var følgende; retligt gyldigt 

ægteskab, begge fuld skattepligt efter KSL § 1 og samlevende. 

Ægtefællerne blev fortsat beskattet individuelt, men visse undtagelser, som tydeligt skulle fremgå af 

lovteksten. Ægtefællebeskatningen giver sig primært til udtryk i, overførsel af bundfradrag ved 

aktieindkomst og kapitalindkomst, samt ved opgørelsen af kapitalindkomst. 

Ydermere fandtes der særlige regler, hvis man var enlig forsørger, hvor man kan opnå lidt lempeligere skat 

ved, at der blev indført et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlig forsørger. Dette kom sammen med flere 

tiltag ved indførsel af Forårspakken 2.0. Her fjernede man mellemskatten, samt gjord værdien af fradraget 

for negative nettokapitalindkomst mindre m.m. 

Det er derfor interessant at se på, om disse ændringer, der skulle give skattelettelser til alle, om de egentlig 

opfyldte skatteevneprincippet eller ej. Men ved en nærmere vurdering af, hvad skatteevneprincippet 

indebar, der gik det op for mig, at det ikke kun var skatten, det var en sammenhæng mellem indkomst, 

skat, rådighedsbeløb og krav fra tredjepart til den enkelte skatteyder. 

I søgen efter om skattebyrden opfyldte skatteevneprincippet blev der i analysen set på danskernes 

indkomst. I Danmark har vi mange forskellige uddannelsesniveauer, hvilket giver god mening i forhold til de 

enkelte erhverv, der er næppe borger der vil gå til en læge, som ikke er uddannet til at være læge. Men 

forskellene i uddannelsesniveauerne giver sig også udtryk i lønningerne, hvor en borger med lang 

videregående uddannelse tjener tre gange så meget som en ufaglært. Dette kan diskuteres, hvorvidt denne 

forskel er acceptabel. Egentlig vurderes det fint med en højere uddannelse gives der mere i løn, dog synes 

forskellen at være noget markant. 

Det blev derfor vurderet at data var fra aldersgruppen 15-69 år, hvor der derfor både indgår ungarbejder, 

men også en ældre generation, hvor uddannelse ikke var nødvendig for at få et job. Vi kender alle serien 

krøniken, hvor det foregår på en fjernsynsfabrik, der var flere forarget over den unge pige fra Jylland vil 
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have en studentereksamen. Det skal derfor tages med at mange i talmateriales målgruppe både er unge og 

gamle. Det må derfor konkluderes at lønnen for ufaglærte højst sandsynlig er påvirket af dette. 

Endvidere var det interessant at se, at enlige med børn i en højere grad hold uddannelsesniveauet omkring 

en erhvervsuddannelse, hvor familier og par i større grad havde en lang videregående uddannelse. Det gav 

sig heldigvis ikke i udslag på lønniveauet, som inden for de forskellige civilstande lå nogenlunde jævn dog 

med lidt ud svingninger, som igen sikkert er begrundet i datas målgruppe. 

Det blev derfor bestem ud fra analysen af indkomster, at skatteberegningerne i den efterfølgende analyse 

skulle lægge på niveau med den laveste, højeste og ca. midten. 

Den skattemæssige analyse skulle derfor vise den skattemæssige forskel eller lighed mellem de 

indkomsttyper der blev valgt ved analysen af indkomsten. Det kunne tydelig bevises med analysen i 

skatten, at der ved skattebetalingen sker en mindre betaling for enlige forsørger. Denne mindre betaling af 

skat skyldtes et ekstra beskæftigelsesfradrag som enlige forsørger fik.  

Det interessante var dog, at forskellen i betalingen var konstant ved en mellem og høj indkomst, men ved 

en lav indkomst opnås max ikke ved det ekstra beskæftigelsesfradrag, og de skatteyder med en lav 

indkomst, fik derfor ikke det fulde udbytte af fradraget. Dette er en sjov betragtning, når fradraget netop, 

er til for at enlige forsørger kunne få lidt ekstra penge, da de er alene om, at forsørge børnene. Det kan 

derfor vurderes urimeligt i den kontekst, at fradraget skulle gives til de enlige og svage, men at det faktisk 

er dem med størst indkomst der nyder bedst af pengene 

Det kunne bemærkes flere steder, at der var lidt ujævnheder mellem samlevende og ægtepar, hvilket tyder 

på, at der er små fordele at hente ved at være gift, dog er det så små årlige beløb, at det næppe har en 

større betydning i forhold til et eventuelt lighedsprincip og skatteevne. De gifte begunstiges ikke i en sådan 

grad, at deres skattebetaling markant mindskes, det ene sted var forskellen 600 kr. årligt, hvilket må anses 

for småbeløb. Det synes dog pudsigt, at der er tilføjet disse særlige regler vedrørende ægtepar, når det ikke 

giver betydelige fordele eller ulemper. 

Kiggede man på det større perspektiv, men inden for samme civilstand, så udgjorde den laveste indkomst 

32 % af den højeste. Til trods for denne store forskel mellem indkomsterne, ses der dog endnu større 

forskel i den betalte skat, hvor den for den laveste indkomst udgør 25 % af den højeste. Dette kunne 

sagtens give et snært af, at skatteevneprincippet efterleves her. Men kigger man på de enkeltes 

skattebetaling i procent af indkomsten, var det tydeligt at desto mindre man tjente desto mindre var 

skatten.  

En sidste måde at måle skatteevnen på er det beløb, som skatteyderen har til sig til og andres vurdering 

heraf. Når man umiddelbart ser på rådighedsbeløbet for de enkelte civilgrupper så det pænt ud i forhold til 

lønniveauet. Men man kan hurtigt se ved et par er part 2´s indkomst en bonus, da deres rådighedsbeløb 

meget højere end de enlige.  

En enlig havde dog et markant højere rådighedsbeløb isoleret set, hvis man tænkt på det kun skulle dække 

en person, hvor tvivlen opstod om de betalte skat efter evne. Umiddelbart se det ud til de sagtens kunne 

undvære lidt ekstra, men ikke nok med det vil stride imod lighedsprincippet, viste en nærmere analyse i 
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forhold til bankernes krav til rådighedsbeløb, at den enlige pludselig var den der havde det mindste beløb 

om måned til faste udgifter.  

Den enlige forsørger blev reddet af de ekstra tilskud og børnebidrag de kunne opnår, ellers ville de ved en 

lav indkomst have svært ved at opfylde bankens krav til rådighedsbeløb samt have råd til faste udgifter. 

Analysen havde haft forskellige udfald, men i forhold til bankernes krav til samlevende og ægtepar havde 

de faktisk et markant højt rådighedsbeløb tilbage efter at have opfyldt bankernes betingelser. Det er derfor 

svært at sige om, der lodret mellem de forskellige civilstande ses, at skatteevneprincippet er opfyldt. 

En ekstra skat for gifte og samlevende må også anses i strid med lighedsprincippet, selvom samlevende og 

ægtepar havde et markant højere rådighedsbeløb, hvilket kunne betyde, at betalte vi skat efter evne, 

kunne de sagtens undvære lidt for at opnå samme levestandard som enlige med samme indkomst.  

For at se på analysen sammenhold med problemfeltet for denne afhandling nemlig;  

Med udgangspunkt i de danske skatteregler vil det blive analyseret om, hvorledes 

skattebyrden opfylder skatteevneprincippet, med særlig henblik på hvorledes 

civilstand påvirker den skattemæssige stilling. 

Kan det derfor konkluderes at civilstanden har stor betydning for danskernes skatteevne. Enlige betaler ikke 

betydelig mindre i skat, hvor ægtepar heller ikke betaler betydelig mere. Det ses dog inden for de enkelte 

civilstande, at der ved lav indkomst beskattes lempeligere end ved høj indkomst, men den lodrette tilpas 

mellem de forskellige civilstande mangler. Den enlige betaler det samme i skat som en person i forhold, 

mens en person i forhold har et markant større rådighedsbeløb pga. den ekstra indtægt de har, hvor visse 

udgifter ikke bliver to. Jeg vil derfor mene, at lighedsprincippet overholdes, hvor skatteevneprincippet kun 

opfyldes til en vis grænse. 

4.2 Perspektivering 
I afhandlingen inddrages kort de ekstra børnetilskud og børnebidrag som enlig forsørger kan få. Det kunne 

have været interessant at se nærmere på alle de offentlige tilskud der kunne opnås ved de forskellige 

civilstande og indkomstgrupper. Dette kunne give et overblik over, om de lavt lønnede egentlig via øvrige 

offentlige ydelser, kan opnå andre økonomiske fordele, som vil udjævne den forskel der er mellem 

rådighedsbeløbet for lavt lønnede og højt lønnede.  

Der findes i skatteretten også særlige regler for erhvervsdrivende og ægtefæller, hvor det kunne have 

været interessant at se, om der ved denne form for indkomsttype havde været større fordele eller ulemper 

ved ægteskabet. 

Til sidst kunne det være interessant at sammenligne Danmark med et andet land vedrørende 

familierelateret skatteregler. England har de fx helt andre regler, som skærper skatten for ægtepar, da de 

har en ”ekstra” indtægt, så det kunne være interessant at se på lighed, ulighed og skatteevneprincippet op 

imod deres regler. 
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