
 

 

Faktaark – Virkning for familietyper     

  

Afskaffelsen af licensen indebærer en umiddelbar lempelse på 2.343 kr. for en 
familie med fuld licensbetaling og 1.171 kr. for en familie med nedsat licens. Lem-
pelsen gælder uanset antallet af personer i familien og er således den samme for 
enlige som for par. 

Med aftalen finansieres DR fremadrettet via indkomstskatterne. Samtidig gennem-
føres en besparelse på DR på 20 pct. over 5 år. Konkret tilvejebringes finansierin-
gen ved i en årrække at regulere personfradraget for personer på 18 år og derover 
med en lidt lavere sats end efter gældende regler. Den lavere regulering svarer til 
en reduktion af personfradraget med 2.900 kr., hvilket i en gennemsnitskommune 
har en skatteværdi på ca. 1.100 kr.  

For pensionistpar med nedsat licens bliver skattestigningen på 2.177 kr. og der-
med større end lempelsen ved afskaffelse af licensen på 1.171 kr. Derfor indføres 
der en ny mediecheck på 900 kr. til pensionister med en personlig tillægsprocent 
på 100. Checken er skattepligtig, men fritaget for indkomstmodregning ved opgø-
relse af boligstøtte efter samme principper som den supplerende pensionsydelse 
(ældrechecken). I en gennemsnitskommune udgør efter-skat værdien af medie-
checken 558 kr. pr. person. 

Samlet set indebærer omlægningen en gevinst på 1.242 kr. for enlige uden nedsat 
licens, mens den for en enlig pensionist med nedsat licens giver en gevinst på 628 
kr., jf. tabel 1. For par er gevinsten ved omlægningen relativt beskeden. 

 
 

Tabel 1 

Årlig gevinst ved omlægning af finansieringen af DR for udvalgte familietyper, 2025 i 2018-niveau 

 Licens1) Personfradrag Mediecheck Samlet 

Enlige     

LO-arbejde 2.343 -1.101 0 1.242 

Funktionær 2.343 -1.101 0 1.242 

Pensionist uden nedsat licens 2.343 -1.101 0 1.242 

Pensionist med nedsat licens 1.171 -1.101 558 628 

     

Par     

LO-par 2.343 -2.177 0 166 

Funktionærpar 2.343 -2.177 0 166 

Pensionistpar uden nedsat licens 2.343 -2.177 0 166 

Pensionistpar med nedsat licens 1.171 -2.177 1.124 118 

  

Anm.: Regnet med udgangspunkt i en kommune- og kirkeskatteprocent på 37,96. I parfamilierne er kun den ene 
medlem af Folkekirken og den anden har derfor en lidt lavere skatteprocent på 37,09. 

1) Licensen udgør 2.527 kr. i 2018. Licensen reguleres årligt svarende til forbrugerpriserne. Fremskrives 
licensen med forbrugerpriserne til 2025 og tilbagediskonteres med lønudviklingen (reguleringstallet) til 2018 
opnås et udtryk for licensbetalingen på 2.343 kr. i 2025 opgjort i 2018-niveau. 

Kilde: Egne beregninger. 


