Korrektion til Økonomisk Redegørelse, august 2010 (kapitel 5)
Af afsnit 5.4 De offentlige indtægter i Økonomisk Redegørelse, august 2010 fremgår:
”Samlet set sættes skatter og afgifter op med omkring 19 mia. kr. fra 2010 til 2013,
fordelt med 6 mia. kr. i 2011, 5 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Af disse
skattestigninger er ca. 8 mia. kr. en konsekvens af genopretningsaftalen.
Merprovenuet afspejler navnlig fastfrysningen af reguleringen af beløbsgrænser i
skattelovgivningen.
De øvrige diskretionære skattestigninger på 10 mia. kr. fra 2010 til 2013 vedrører
hovedsagligt fra den gradvise indfasning af finansieringselementerne i Forårspakke
2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0. Indfasningen af
finansieringselementerne indebærer en skattestigning på 2 mia. kr. i såvel 2011
som 2012 og på 6 mia. kr. i 2013.”
I ovenstående afsnit er der ved en fejl ikke taget højde for, at forhøjelsen af
topskattegrænsen i 2011 i Forårspakke 2.0 er udskudt til 2014. Udskydelsen af
denne skattenedsættelse trækker isoleret set i retning af, at skattestigningen fra
2010 til 2013 øges. Men den er altså ved en fejl ikke kommet med i beregningen i
ØR, kapitel 5. Af tabel 1 fremgår tallene i Økonomisk Redegørelse, august 2010 og
korrektionen heraf.
Tabel 1
Skattestigninger i forhold til 2010
Mia. kr., 2011-niveau

2011

2012

2013

3,3

6,0

8,5

Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn

2,4

4,7

10,5

Tal i ØR

5,8

10,7

19,0

1,6

1,6

1,6

7,4

12,4

20,6

Genopretningsaftale (ekskl. effekt fra ændring af
topskattegrænse)

1)

Eksklusive effekt af forhøjet topskattegrænse i 2011 i
Forårspakke 2.0
I alt

2)

1) Udskydelsen af forhøjelsen af topskattegrænsen er ikke medregnet idet det ikke er en regelændring ift. 2010.
2) Inklusive effekt på topskatteprovenuet fra nulregulering af beløbsgrænser fra 2009 til 2010.

Såfremt provenuvirkningen af forøgelsen af topskattegrænsen i 2011 tages ud af
beregningen, ændres provenuvirkningerne til:
”Samlet set sættes skatter og afgifter op med omkring 20½ mia. kr. fra 2010 til
2013, fordelt med 7 mia. kr. i 2011, 5 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Af disse
skattestigninger er ca. 8 mia. kr. en konsekvens af genopretningsaftalen.

Merprovenuet afspejler navnlig fastfrysningen af reguleringen af beløbsgrænser i
skattelovgivningen.
De øvrige diskretionære skattestigninger på omkring 12 mia. kr. fra 2010 til 2013
vedrører hovedsagligt den gradvise indfasning af finansieringselementerne i
Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af forårspakke 2.0. Indfasningen af
finansieringselementerne indebærer en skattestigning på 4 mia. kr. i 2011, 2 mia.
kr. i 2012 og 6 mia. kr. i 2013.”

